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บทนํา 
 
 

ความเปนมาของปญหา 
 

  องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ องคการยูเนสโก  
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / UNESCO) กําหนดไววา 
ทรัพยากรที่สําคัญของโลกมี 3 ประการคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรสาร
นิเทศ 
(อุทัย  ทุติยะโพธิ, 2537 : 6) ทรัพยากรทั้งสามดังกลาวจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดดวย
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนผูประสานทรัพยากรเหลานั้นเขาดวยกันอยางถูกตองและเหมาะสม โดย
เฉพาะทรัพยากร 
สารนิเทศ กําลังกลายเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในยุคสังคมสารนิเทศไรพรมแดนแหง
ศตวรรษที่ 21 และเปนทรัพยากรหรือฐานอํานาจอันแทจริงในอนาคต (ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
แหงชาติ,2537 : 7) ในการนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทุกระดับ 
  ในยุคสังคมสารนิเทศไรพรมแดน (Global Society) เหตุการณตาง ๆ ไดเกิดและคลี่คลาย 
อยางรวดเร็ว เพราะการแพรกระจายของขาวสารหรือสารนิเทศทั้งภายในและระหวางประเทศที่มีป
ฎิสัมพันธกัน 
อยางเปนลูกโซ และที่สําคัญคือ เหตุการณทางการเมือง ทหารและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธซับ
ซอนมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะผูกขาดการแกปญหาโดยคนกลุมเดียว ทุกคนตองมีสวนรวมกันภายใต
สังคมสารนิเทศ  
และเชนเดียวกันวิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยตั้งแตคร่ึงหลังป 2540 เปนตนมา ไทยตอง
ประสบปญหา 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทรุดหนัก คาเงินบาทลอยตัวอยางไรเสถียรภาพ ทําใหสงผลกระทบตอ
โครงสราง 
การผลิตของประเทศ และที่สําคัญวิกฤตการณคร้ังนี้ ทําใหไทยตองเขาไปมีพันธะทางการเงินกับ 
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กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund / IMF) เพื่อขอกูเงินฉุกเฉินที่ตองใช
นโยบายเขมงวดในดานการเงินและการคลังของประเทศตามเงื่อนไขของ IMF และที่สําคัญยิ่งไป
กวานั้น คือ ประชาชนในสังคมตองประสบกับวิกฤตการณตาง ๆ อันไดแก การวางงานเปนจํานวน
เกือบ 2 ลานคนเพราะบริษัทนับหมื่นแหงตองปดกิจการ การบริโภคสินคาที่มีราคาสูงขึ้น อัตราดอก
เบี้ยและภาษีสูงขึ้น เปนตน จะเห็นไดวา วิกฤตการณดังกลาวมีความรุนแรง และมีผลตอประชาชน
ในประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับสภาพบานเมืองที่เคยสงบสุขในอดีต ตามที่จารึกไวในศิลาจารึกพอ
ขุนรามคําแหง ไววา เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง 
เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขายใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครเงือนคาทองคา ไพร
ฟาหนาใส (กรมศิลปากร, 2520 : 10) 

1 
  ทางแกปญหาวิกฤตในสังคมปจจุบันนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ คือ การสรางคุณภาพของ
ประชากรใหสามารถรวมกันสนับสนุนและพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะถาสังคมใด
ประชากรขาดคุณภาพและไมมีความสามารถ โอกาสที่สังคมนั้นจะเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมเปนไปไดนอย สัญญา   สัญญาวิวัฒน, 2514 : 8-9) รัฐบาลจึงตองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อใหเปนคนโดยสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รูจักใชความคิด ให
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และสามารถมีชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติสุขในสังคม (ทัศนา  หาญ
พล, 2535-2536 : 28) ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาติ กําหนดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ไว 9 หมวด 37 ตัวช้ีวัด โดยถือวาชุมชน
ใดสามารถพัฒนาถึงเกณฑขั้นต่ําความจําเปนพื้นฐานแลวก็ถือวาประชาชนมีคุณภาพที่ดี เกณฑมาตร
ฐานคุณภาพชีวิต 9 หมวดดังกลาว ประกอบดวย  (1)  อาหารดี คือ ประชาชนไดกินอาหารที่ถูกสุข
ลักษณะและเพียงพอ  (2)  มีบานอาศัย คือ ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  (3)  
ศึกษาอนามัยถวนทั่ว คือ ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนแกการดํารงชีวิต  
(4)  ครอบครัวปลอดภัย คือ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(5)  รายไดดี คือ ประชาชนมีการประกอบอาชีพและรายไดเพียงพอแกการดํารงชีวิต  (6)  มีลูกไม
มาก คือครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลาและจํานวนของการมีลูกไดตามตองการ  (7)  อยากรวม
พัฒนา คือประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการกําหนดคุณภาพชีวิตของตนเอง
และชุมชน(8)  พาสูคุณธรรม คือ ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองใหดีขึ้น  (9)  บํารุงรักษาสิ่ง
แวดลอม คือประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           เมื่อพิจารณาโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพชีวิตดังกลาวขางตน พบวา ประชาชนในชุมชน
ชนบทของประเทศรอยละ 80 มีสภาพการดํารงชีวิตที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ประสบกับปญหา
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ความยากจน สุขภาพไมดีและดอยการศึกษา อันลวนสงผลกระทบใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ซ่ึงรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยไดพยายามอยางยิ่งที่จะแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในชนบท โดยระดมความรู ความสามารถจากหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อรวมกันแกปญหาตาง ๆ ในชนบท พรอมทั้งไดกําหนดนโยบายและบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติดวย แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ดังกลาวลงไปไดเทาที่
ควร (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2535 : 1) สภาพการณจึงเปนเชนนี้ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) จึงมุงกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน โดยเรงรัดใหองคกรทองถ่ิน
มีการพัฒนาตนเอง และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ ในชนบท เพราะองคกรทองถ่ินมี
พลังตอประชาชน ทั้งยังมีบทบาทหนาที่สําคัญในทองถ่ินและอยูใกลชิดประชาชน (“ปฏิวัติคลังทอง
ถ่ินคําตอบที่ชัดเจนไมมีความจริงใจจากรัฐบาล", 2540 : 15) ดังนั้นองคกรทองถ่ินจึงนาจะรูถึง
ปญหาและความตองการที่แทจริงตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาของประชาชนไดเปน
อยางดี 
  ปจจุบันประเทศไทย มีองคการทองถ่ินหลายรูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล  และมีรูปแบบลาสุดคือ องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับ
การจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ขณะนี้มี
จํานวน 6,397 แหง ทําใหเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีจํานวนมากที่สุด (กรมการปก
ครอง, ม.ป.ป. : 1) และมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชนบทในการวางแผน
พัฒนาหมูบานหรือการยกระดับการพัฒนาหมูบาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบท อันเปนวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาชนบท (กุศล  บุณยมาลิก, 2537 : 10-11) ทั้งนี้
เปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 (กรมการปกครอง, 2538 : 13 ) คือ  (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  (2)  
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (3)  
ปองกันและระงับโรคติดตอ  (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  (7)  คุมครอง ดู
แล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (8)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการหมอบ
หมาย ดวยภาระหนาที่ตาง ๆ ที่กําหนดไวขางตนนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได
เสร็จตามเปาหมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายปจจัย เชน งบประมาณการบริหารกิจ
การ ความสามารถหรือศักยภาพในเชิงบริหาร ความซื่อสัตยสุจริต ทีมงานและทรัพยากรในองคกร 
และปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ การประสานทรัพยากรสารนิเทศกับองคกรของรัฐทั้งใน
สวนกลางหรือ 
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สวนภูมิภาค ตลอดจนองคกรของภาคธุรกิจเอกชนที่มีภาระหนาที่ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกัน เปน
การเสริมภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนประโยชนในการตอบสนองปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากที่สุด (โกวิทย  พวงงาม, 2540 : 33) ซ่ึงสอดคลองกับแนว
คิดที่วา กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สําคัญประการหนึ่งคือ “ระบบสารนิเทศเพื่อการ
พัฒนาชนบท” ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
       (1)  ขอมูลกลางที่ถูกตอง ทันสมัย มีเอกภาพ และสามารถสะทอนปญหาตาง ๆ ของชุมชนได
อยางแทจริง  

(2) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาและประสานงานระหวางหนวยงานหรือระหวางหนวย
งานกับประชาชน 

(3)  (3)  เปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาแกไขปญหาไดตรงประเด็น โดยใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหดีขึ้น (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2539 : 1-2) 
  หากพิจารณาภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จะเห็นวาสถานีอนามัย ซ่ึงเปน
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในระดับตําบล ที่มีทั้งบทบาทและพื้นที่ที่รับผิด
ชอบซ้ําซอนกับองคการบริหาร 
สวนตําบล โดยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขผสมผสาน 5 สาขา ทั้งในและนอก
สถานบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 3) อันไดแก  (1)  การสงเสริมสุขภาพ  (2)  การควบคุม
และปองกันโรค  
(3) การรักษาพยาบาล  (4)  การฟนฟูสภาพและดูแลผูปวย  (5)  การสนับสนุนบริการ การดําเนิน 
งานสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุขไดอยาง 
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความตองการของประชาชนในทองถ่ินซึ่งหนาที่ตาง 
ๆ เหลานี้ มีความสัมพันธและสอดคลองกับงานขององคการบริหารสวนตําบล แตจากการสัมภาษณ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานาและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลของสถานีอนามัยตําบล
บานา พบวา ทั้งสององคกรขาดการประสานขอมูลหรือประสานสารนิเทศในการวางแผนเพื่อ
พัฒนา เนื่องจากเปนลักษณะสารนิเทศเฉพาะของแตละองคกร ทําใหสารนิเทศของทั้งสององคกร
ขาดการบูรณาการ ขาดการจัดระบบสารนิเทศที่ดีทําใหมีปญหาในการสืบคน และสารนิเทศบาง
สวนไมถูกตอง ไมตรงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลกับสถานี
อนามัยไมมีการประสานงานในการแกปญหาในชุมชนรวมกัน การดําเนินงานที่เปาหมายรวมกัน
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เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงดอยผลและไมสามารถบรรลุเปาหมายได ดังนั้น
ในการเปดโอกาสใหชุมชนมีการรับรูอยางกวางขวางมากขึ้นโดยผานระบบสารนิเทศที่ทุกฝายใช
รวมกัน หรืออาจกลาวไดวา การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันขององคกร จะตองอาศัยการ
ประสานสารนิเทศเปนปจจัยสําคัญที่จะขาดเสียไมได 
  จากการศึกษาสภาพสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย กรณีศึกษา 
ตําบลบานา ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศของทั้งสององคกร พบวา องคการบริหารสวนตําบล
บานาไมมีการจัดเก็บขอมูลหรือสารนิเทศที่ใชในการวางแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงไดแก (1)  ขอมูลพื้น
ฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) เปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงถึงสภาพทั่วไปในหมูบาน สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพอนามัยและระดับความรู การศึกษาของคนในชุมชนตามตัวช้ีวัด ซ่ึง
สะทอนใหทราบถึงระดับการพัฒนาของหมูบานในเรื่องตาง ๆ  (2)  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) เปนขอมูลที่แสดงถึงความจําเปนของคนในครัวเรือนตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่กําหนด
มาตรฐานขั้นต่ํา วาคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ  
อยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหมีชีวิตที่ดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
(3) ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เปนขอมูลระดับตําบล จัดเก็บทุก 4 เดือน เพื่อใหทราบถึงสถานการณ
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตําบลที่กระทบตอความเปนอยูของประชาชน  (4)  ขอมูล
แหลงน้ําระดับหมูบาน เปนขอมูลระดับหมูบานที่แสดงจํานวนและประเภทของแหลงน้ําดื่ม น้ําใช 
และน้ําเพื่อการเกษตรของแตละพื้นที่เพียงพอหรือไมและมีสภาพเปนอยางไร (กรมการพัฒนาชุม
ชน, ม.ป.ป. : 1-2)และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาไมไดใชขอมูลจาก
แหลงขอมูลดังกลาว ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแตอยางใด โดยสวนใหญใชขอมูลจากการ
พบเห็นดวยตนเอง และจากการลงไปคลุกคลีกับชุมชน ในขณะที่ สถานีอนามัยตําบลบานาใชขอมูล
และสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนา โดยใชขอมูลดานสาธารณสุขจาก ขอมูล กชช.2ค, จปฐ. และ 
"บัญชี 1-6" ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สถานีอนามัยจัดเก็บรวบรวมเองเปนรายหมูบาน โดยมีรายละเอียด
และความสมบูรณมาก สามารถใชเปนตัวช้ีวัดกลุมประชากรเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาสุข
ภาพอนามัยของชุมชนไดเปนอยางดี  สภาพการขาดระบบสารนิเทศ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ในการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา ดังที่กลาวไวขางตน ทําใหสงผลตอ
การประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา และที่สําคัญไปกวานั้น ยังสงผลตอการใช
สารนิเทศประกอบการตัดสินใจแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอีกดวย 
เพราะประชาชนในชุมชนบานาประสบปญหาคุณภาพชีวิตตาง ๆ  (คณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลบานา, 2539 : 10-11) อันไดแก   

(1) กองขยะมูลฝอยตามขางถนนและที่สาธารณะ   
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(2)   รายไดไมเพียงพอในการประกอบอาชีพประมงชายฝงและการเกษตร  
(3) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง   
(4) ปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน   
(5) ปญหาการวางงานของสตรี  
(6) ปญหาดอยโอกาสการศึกษา 

   ปญหาตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว กอรปกับองคการบริหารสวนตําบลบานา เปนองคกรที่ตั้ง
อยูในเขตเมือง มีปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่ควรไดรับความสนใจและพัฒนา นอกจากนี้
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานา เปนผูมีความสนใจในการพัฒนาและเปนตัวแทนของ
ชุมชนที่ทราบปญหา ความตองการของชุมชนบานา และยินดีจะใหความรวมมือในการวิจัยนี้ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเลือกองคการบริหารสวนตําบลบานาเปนกรณีศึกษา และคาดวาหากสามารถจัดรูปแบบการ
ประสานสารนิเทศที่ดีและเหมาะสมกับชุมชนตําบลบานานี้ไดแลว จะสามารถนําไปประยุกตใชได
กับการประสานทรัพยากรสารนิเทศรวมกันขององคกรทองถ่ินอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะดานสุขภาพอนามัยที่มีสภาพปญหาที่เหมือนหรือคลายคลึงกันไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบล
และสถานีอนามัย 
  2.  เพื่อนําเสนอรูปแบบการประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลและ
สถานีอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรวมกัน โดยนําขอมูลความจําเปนพื้น
ฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ขอมูลสถิติและตัวเลข ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ที่
ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา รวมทั้งขอมูลจากบัญชี 1-6 
และคลังขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลบานา ที่ผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยไดทํา
การประมวลใหเปนสารนิเทศกลางที่สามารถสะทอนสภาพปญหาตาง ๆ ของชุมชน เพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาของชุม
ชนและนําสารนิเทศที่ไดไปใชในการแกไขปญหาไดตรงประเด็นทําใหเกิดประโยชนที่ประหยัด 
และไมซํ้าซอน 
 
 
 



 7

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
  องคการบริหารสวนตําบลบานา ไดรับการพัฒนารูปแบบสารนิเทศใหสามารถประสาน
สารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา และหนวยงานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไทย โดยเฉพาะดานการอนามัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก สภาองคการบริหารสวนตําบลบานา คณะกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลบานา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล และนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับตําบลสถานีอนามัยตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 
    การประสานสารนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึง  การนําขอมูลความจําเปนพื้น
ฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ขอมูลสถิติและตัวเลข ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ที่
ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบานา รวมทั้งขอมูลจากบัญชี 1-6 
และคลังขอมูลสาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลบานา ที่ผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยไดทํา
การประมวลใหเปนสารนิเทศกลางที่สามารถสะทอนสภาพปญหาตาง ๆ ของชุมชน เพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาของชุม
ชนและนําสารนิเทศที่ไดไปใชในการแกไขปญหาไดตรงประเด็นทําใหเกิดประโยชนที่ประหยัด 
และไมซํ้าซอน 

 
    คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  หมายถึง กลุมสมาชิกที่ไดรับ
แตงตั้งตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีนายอําเภอเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวย กํานัน
ผูใหญบานไมเกิน2 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งไมเกิน 4 คน ดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป 
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ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537  หมายถึง ความเขาใจของกรรมการบริหารและกรรมการสภาองคการบริหารสวนตําบลเกี่ยว
กับอํานาจหนาท่ี 
ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล

ฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล 

3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 
ความรูพื้นฐานในการจัดเก็บสารนิเทศ  หมายถึง  ความรูในการจัดการสารนิเทศของ

บุคลากรที่รับผิดชอบในองคการบริหารสวนตําบลบานา ไดแก การคัดเลือก, การจัดหา, การเลือกใช
วิธีการจัดเก็บ,วิธีการสืบคน และวิธีการเผยแพรสารนิเทศ 

 
    เจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล  หมายถึง เจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในหนวย
งานระดับสถานีอนามัย  

 
นโยบายดานงานสารนิเทศ  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานของการจัดเก็บขอมูลและ 

สารนิเทศเพื่อการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
 
เนื้อหาสารนิเทศท่ีจัดเก็บ  หมายถึง ประเภทของสารนิเทศที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

งานขององคการบริหารสวนตําบลบานาตามอํานาจหนาที่ใน พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 เชน ขอมูลประชากร, สถานบริการสาธารณสุขในตําบล, โรคติดตอในชุมชน, 
สภาพโครงสรางพื้นฐานในชุมชน เปนตน 
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ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ  หมายถึง  วิธีการจัดเก็บสารนิเทศที่สามารถสืบคนได ไดแก 
การใชระบบหัวเร่ือง, เลขทะเบียน หรือระบบที่ประยุกตขึ้นใชเอง 

 
   รูปแบบการดําเนินงาน  หมายถึง  ลักษณะหรือประเภทของโครงการ งาน และกิจกรรม

เพื่อการพัฒนาของ อบต. บานา  
 

    สถานีอนามัย (สอ.)  หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ระดับตําบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
    สารนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือ สารนิเทศที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สารนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุม
ชน ไดแก ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ขอมูลสถิติและ
ตัวเลข และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลบานา รวมทั้งบัญชี 1-6  คลังขอมูล  
ของสถานีอนามัยตําบลบานา 

 
องคกรทองถิ่น  หมายถึง รูปแบบการปกครองทองถ่ิน 4 รูปแบบ คือ องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองรูปแบบพิเศษ ไดแก 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

 
    องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  หมายถึง หนวยงานที่เกิดขึ้นจากการยกฐานะของสภา
ตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปไมต่ํากวาปละหนึ่ง
แสนหาหมื่นบาทและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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