การศึกษาประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรกรมการปกครอง ในการเขาสูยุค Thailand 4.0
ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
จงรัก เพชรเสน นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุนที่ 76
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในทุกองคกร เนื่องจากขอมูลขาวสารเปนปจจัย
สําคัญของการแขงขัน การไดรับโอกาสหรือเสียโอกาสขึ้นอยูกับความรวดเร็ว ความถูกตองและความครอบคลุม
ของข อมู ล ข า วสารแทบทั้ งสิ้ น จากสภาพแวดลอ มเปลี่ย นแปลงอยูต ลอดเวลา ทําใหทั กษะความรูในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลจากที่ เ คยใช อ ยู ณ เวลาหนึ่ ง อาจใช ไ ม ไ ด ใ นเวลาต อ มา เพราะเมื่ อ สภาพแวดล อ ม
เปลี่ยนแปลง ทักษะและความรูความสามารถที่ใชในการแกปญหายอมตองแตกตางไปจากเดิม ดังนั้น บุคคล
จึงต องพัฒ นาตนเองอยู ตลอด โดยเฉพาะข าราชการอัน เปนกลไกสําคัญ ในการบริหารและพัฒนาประเทศ
ใหอยูรอด การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานจะทํ าใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ได เ ปรี ย บองค ก รอื่ น .ๆ การบริ ห ารองค ก รด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของขาราชการใหสูงขึ้นได เทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลายเปน
ทรัพยากรที่สําคัญในการเปลี่ยนทิศทางการดําเนินชีวิตของทุกคน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถแขงขัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรกรมการปกครองในการเขาสูยุค Thailand 4.0 ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กรมการปกครอง ในการเขาสูยุค Thailand 4.0
2. วิธีการศึกษา
ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณที่ลักษณะปลายเปด
(Open-ended) เปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัย กลุมตัวอยางประกอบดวยนายอําเภอบานแพว จังหวั ด
สมุทรสาคร และบุคลากรที่ทําการปกครองอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
3. ผลการศึกษา
ขาราชการกรมการปกครอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญมีอายุระหวาง
51.–.60 ป (รอยละ 45.00) รองลงมา คือ อายุระหวาง 41.–.50.ป (รอยละ 30.00) 31.–.40.ป
(รอยละ 20.00) และนอยที่สุด อายุระหวาง 20.–.30 ป (รอยละ 5.00)
ขาราชการกรมการปกครอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญมีอายุราชการ
15 ป ขึ้นไป (รอยละ 50.00) รองลงมาอายุราชการ 11.–.15 ป (รอยละ 20.00) 6.–.10 ป (รอยละ 15.00)
และอายุราชการ 1.–.5 ป (รอยละ 15.00)
ขาราชการกรมการปกครอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สวนใหญจบปริญญาตรี
(รอยละ 40.00) สูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 30.00) และต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 30.00)
ขาราชการกรมการปกครอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ทุกคนมีอุปกรณสื่อสาร
ที่ทันสมัย ทั้งคอมพิวเตอรสวนตัว โทรศัพทมือ และอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย

เมื่ อเปรีย บเที ย บข อมูล ที่ ไดและจากการสัมภาษณ พบวาอายุและอายุราชการไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีของขาราชการกรมการปกครองอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญอยางมากในการหาความรูและขอมูล มีความสําคัญ ในการนําความรูนั้น
ไปพัฒนาทองที่ของตนเอง ทั้งกํานัน ผูใหญบาน และไมเพียงแตตองทํางานในภารกิจของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เทานั้น หากแตยังตองทํางานของกระทรวงอื่น.ๆ อีกดวย ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับขาราชการกรมการปกครอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งรวมถึงกํานัน
และผูใหญบาน
การวิเคราะหประสิทธิภาพของขาราชการกรมการปกครองอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน/หนาที่ พบวาขาราชการกรมการปกครองอําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร ที่มิใชกํานัน ผูใหญบาน นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานการตัดสินใจกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาทองที่มากที่สุด รอยละ 63.16.รองลงมาคือการวางแผนงานโครงการพัฒนาทองที่ รอยละ 60.53
การรายงานผู บังคั บบั ญ ชา ร อยละ 44.50.และการใหบ ริการประชาชน รอยละ 41.86.ส ว นขาราชการ
กรมการปกครอง อํ า เภอบ านแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปน กํานัน ผูใหญบาน นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในดานการตัดสินใจกําหนดนโยบายในการพัฒนาทองที่มากที่สุด รอยละ.90.74.การรายงาน
ผูบังคับบัญชา การใหบริการประชาชน และการวางแผนงานโครงการพัฒนา ทองที่ เทากันทั้งหมดที่รอยละ
75.00 แตเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นจะพบขอแตกตางที่นาสนใจ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการ
ปกครองหรือสวนกลาง จะมีการเขาถึงหรือใชงานนอยผูท่ีใชและเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญจะ
เปนขาราชการที่มิใชกํานัน ผูใหญบาน แตเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอําเภอ Group Line กลับมีการเขาใช
อยางสม่ําเสมอนั่นหมายความวา ความงาย ความจําเปนตองใชและการเขาถึงขอมูลนั้นๆ มีความสําคัญตอการ
เขาถึงและใชงานของขาราชการ
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยพบปญหา อุปสรรค และมีขอเสนอแนะในการดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ คือ กํานัน ผูใหญบาน ในพื้นที่ตองการรับการฝกอบรมเพื่อตอยอดองคความรูและสรางเครือขาย
สารสนเทศในการนําองคความรูน้ันมาพัฒนาทองที่ของตนเอง เนื่องจากที่ผานมากรมการปกครองจัดอบรม
ให ค วามรู แก กํานั น ผู ใหญ บ าน ไม เ พี ย งพอกับ ความต อ งการและจากการสั งเกตพฤติกรรม พบว าการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางานนั้น มีความเกี่ยวของกับทัศนคติเปนอยางมาก หากพื้นที่มี
กํานัน ผูใหญบาน ที่มีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการปฏิบัติหนาที่
ทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากร เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองที่
และทองถิ่น

