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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์          
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยท าการศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจากการสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันปัญหา และ ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดย
ใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .0895 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น า
ชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ มอร์แกน  จ านวน  331 คน 
และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Positive Sampling) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาข้อมูลชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก โดยศึกษาข้อมูลจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองแก และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชุมชน ประกอบด้วย 12 ด้าน  2) ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก           
ที่พัฒนาขึ้นสามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในหมู่บ้าน ชุมชนผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สารสนเทศมีความทันสมัย มีความถูกต้องแม่นย า และเป็นต้นแบบในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 3) ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.306   
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ABTRACT 
 

The purposed of this research was to study the community Problems and 
needs in the development of the community The District Administration Satuk 
District Buriram Province . And to develop effective community and meet the needs 
of the community, to encourage strong community. And to evaluate satisfaction 
with the information system of the city's community. 

The instruments used in this study were made to study the community. 
Problems and needs in the development of the city's community and from a focus 
group to confirm and evaluate satisfaction in using the assessments queries with the 
reliability at .0895 from a sample of households representative community leaders 
Tambon Administrative and personnel in the city's Satuk District of 19 villages were 
determined using Table Krejcie Morgan of 331 people and is used to select specific 
Positive Sampling. 

 The results showed that 1) the study community problems and needs in 
the development of community organizations Satuk District by studying data from 
the city's District Administrative Office. And from a focus group found that 
information needs to develop a community comprising 12 top 2) The information 
systems published information via the Internet Modern information Is accurate And 
the model for managing and disseminating information. To other agencies As well as 
3) the satisfaction, user information systems. The overall average score of 4.31 on        
a massive scale with a standard deviation of 0.306. 
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