
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

 การศึกษาเรื่อง การประสานสารนิเทศรวมกับองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย ตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอในบทนี้ 
โดยแบงเนื้อหาออกเปน  
7 ตอน คือ 
    1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               2.  บทบาทขององคกรทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3.  การจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลและสถานี
อนามัย 
    4.  สารนิเทศที่ใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 
           4.1  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 
           4.2  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
    5.  ปญหาและอุปสรรคในการจัดระบบสารนิเทศในการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
    6.  สารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบล
และสถานีอนามัย ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
               7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ภาวะการพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมา เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี โดยมิไดครอบคลุมสาระทางสังคมอยางทั่วถึง กระทั่งเกิดชองวางและความเหลื่อม
ลํ้าที่เปนพลังขับจากสังคมที่ผลักดันใหรัฐแสวงหาแนวทางอันสอดคลองกับเงื่อนไขตาง ๆ ที่สังคม
พึงไดหรือพึงปราถนา ดังนั้นกระแสลาสุดของแนวคิดการพัฒนาสังคม คือ การพัฒนาตองมาจาก
ประชาชน และตองไมแยกการพัฒนามนุษยออกจากการพัฒนาสังคม โดยมีเปาหมาย คือ   คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539: 14) เพราะประชาชนที่มีคุณภาพ
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ยอมเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเจริญกาวหนา (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 
2514 : 25) 
 คุณภาพชีวิตของประชาชน เปนระดับของการมีชีวิตที่ดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต 
หรือกลาวอีกแงหนึ่ง คือ คุณภาพชีวิต เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนอยู การดําเนินชีวิตของปจเจก
บุคคลในสังคม (อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 61) องคประกอบของคุณภาพชีวิตนั้น
เกี่ยวของกับปริมาณและคุณภาพของ "ความจําเปนพื้นฐาน" หรือ จปฐ. (พัฒน  สุจํานงค, 2539 : 38) 
ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐานที่ใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกครัวเรือน ใหมีการกินดี อยูดี สุขภาพ
อนามัยสมบูรณ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนา (สํานัก
งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2535 : 3) 

ดวยความหมายดังขางตน จึงอาจกลาวไดวา ความจําเปนพื้นฐาน คือ ความตองการดาน
ตาง ๆ ตามองคประกอบของชีวิต ดังตาราง 1  
ตาราง 1  ปจจัยบงชี้คุณภาพชีวิตจําแนกตามองคประกอบชีวิตของมนุษย 

องคประกอบของชีวิต ปจจัยบงชี้คุณภาพชีวิต 
   
 1.  ดานรางกาย 
 

  
  อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพ 
  อนามัย พลังงาน การออมทรัพย ส่ิงอํานวย 
  ความสะดวกในครอบครัวและการประกอบ 
  อาชีพ    
         

   2.  ดานอารมณ   การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชนและ  
  นิยมชมชอบในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  ความสัมพันธที่อบอุนในครอบครัวและใน 
  ชุมชน ความรักและความเปนเจาของ 
  ที่มีตอหมูคณะ 
 

   3.  สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม   โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  ที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรม 
  สาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและ 
  ทรัพยสิน การปกครองที่ใหสิทธิเสรีภาพ 
  และความเสมอภาค ความเปนธรรมในดาน   
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ดานตาง ๆ ของชีวิต ส่ิงชี้บอกคุณภาพชีวิต 
   
 
  
 
 
 
5.  ดานความคิด 

  
  รายไดและทางสังคม ความรวมมือรวมใจใน 
  ชุมชน ความเปนระเบียบวินัย ความเห็นอก 
  เห็นใจ และคานิยมที่สอดคลองกับหลักธรรม 
  ในศาสนา 
 
  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและ 
  ชุมชน  การศึกษา วิชาอาชีพ ความสามารถใน 
  การปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ของตัวเอง 
  ครอบครัวและชุมชน การเปนที่ยอมรับใน 
  ชุมชน การสรางความสําเร็จดวยตนเอง 
  การยอมรับตนเองและการมีเปาหมายในชีวิต 
  ที่เหมาะสม 
 

   6.  ดานจิตใจ   การมีคุณธรรมในตนเองและในสังคม  
  (ความซื่อสัตยสุจริต เมตตากรุณา ชวยเหลือ 
  เกื้อกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ 
  ความศรัทธาในศาสนา ความเสียสละและ 
  การละเวนจากอบายมุข ฯลฯ) 
 

 
        ที่มา : ศุภนิจ  ศรีรักษ, 2539 : 13-14 

ในการชี้บอกเกณฑความจําเปนพื้นฐานของคนในชุมชนวามีอยูมากนอยเพียงใด ตองใช 
เครื่องชี้วัดหรือตัวช้ีวัด (Indicator) ที่มีศักยภาพในการชี้วัดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงหลายทศ
วรรษที่ผานมา การพัฒนาคุณภาพชีวิต กลายเปนแนวคิดเชิงสากลที่นานาประเทศพยายามแสวงหา
ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้น ๆ และตัวช้ีวัดเหลานั้นตองสอดคลองกับเปาหมาย
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การพัฒนาสังคมของประเทศดวย ในที่นี้ผูวิจัยไดรวบรวมตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตและสังคมขององค
การสากล รวมทั้งประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาแลว และประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนของไทย
บางประเทศที่มีสภาพใกลเคียงกันเพื่อเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดความเปนอยูที่ดี (Measures of Well-being) ของประเทศตาง ๆ ตามแนวคิดของ 
UNESCO  ระบุลักษณะคุณภาพชีวิตไว 8 ประการ คือ (อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 
:104) 
    1.  สุขภาพ 
     2.  การพัฒนาปจเจกบุคคลในการเรียนรู 
    3.  การจางงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
    4.  เวลาและการใชเวลาวาง 
     5.  ความตองการในเรื่องสินคาและบริการตาง ๆ 

  6.  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (บาน ประชากร ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการจัด
การสิ่งแวดลอม 

    7.  ความปลอดภัยของบุคคลและการบริหารกระบวนการยุติธรรม (Administration 
Justice)  
    8.  โอกาสทางสังคมและความไมเสมอภาค 

ตัวช้ีวัดทางสังคมขององคการสหประชาติ (United Nations Guideline) มีดังนี้  
(อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 107-108) 
    1.  ประชากร 
    2.  การตั้งครอบครัว และครัวเรือน 
    3.  การเรียนรูและบริการทางสังคม 
    4.  กิจกรรมเพื่อการมีรายได และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
    5.  การกระจายรายได การบริโภคและการออม 
    6.  ความมั่นคงทางสังคมและบริการทางดานสวัสดิการ 
    7.  สุขภาพ บริการดานสุขภาพ และการใชบริการสุขภาพ 
    8.  ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
    9.  ระเบียบสังคม และความปลอดภัย 
   10.  การใชเวลา 
   11.  การใชเวลาวาง และวัฒนธรรม 

12. ชนชั้นทางสังคม และการเลื่อนชั้นทางสังคม 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชตัวช้ีวัดประเทศจํานวน 8 หมวดใหญ ดังตอไปนี้ (อนุชาติ  
พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 104-105) 

1. สุขภาพ 
2. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินจากอาชญากรรมทั้งปวง 
3. การศึกษา 
4. การจางงาน โอกาสในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
5. รายได 
6. บานเรือน ที่อยูอาศัย ส่ิงอํานวยความสะดวก และเพื่อนบาน 
7. เวลาวาง และนันทนาการ 
8. ประชากร 

ตัวช้ีวัดของประเทศฝรั่งเศส ประกอบดวย 4 เร่ืองใหญ ๆ คือ (อนุชาติ  พวงสําลี และ อร
ทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 105) 

1. การถายทอดความรู รวมถึงการฝกอบรมและการจัดการศึกษาในระดับตาง ๆ 
2. การสงเสริมโอกาสแหงความเสมอภาค 
3. การมุงตอบสนองความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ 
4. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประเทศอินเดีย กําหนดตัวช้ีวัดเศรษฐกิจ-สังคม ประกอบดวย 7 หมวดใหญ ดังตอไปนี้ 
(อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 105) 

1. ประชากร 
2. สุขภาพและโภชนาการ 
3. บานเรือน ที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม 
4. การศึกษาและวัฒนธรรม 
5. การจางงาน สภาพการทํางาน และความปลอดภัยทางสังคม 
6. การตอสูเรียกรองทางสังคม และสวัสดิการ 
7. รายได การบริโภค และความร่ํารวย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของประเทศฟลิปปนส มีประเด็นหลัก ดังนี้ (อนุชาติ  พวงสําลี และ 
อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 106) 

    1.  สุขภาพและโภชนาการ (อัตราการตายของทารก ความมีอายุยืนยาว จํานวนวันตอป
ที่ไรความสามารถอันเนื่องมาจากความเจ็บปวย การไดรับแคลอรี่ตอวัน การไดรับสารอาหาร
โปรตีนตอวัน) 
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2. การศึกษาเรียนรู (อัตราการเขาเรียนในแตละระดับ) 
                3.   รายไดและการบริโภค (รายไดสุทธิ สัดสวนครอบครัวที่ยากจน อัตราเฉลี่ยของรายได
ของคนรวยที่สุดและยากจนที่สุด อัตราเงินเฟอของราคาผูบริโภค) 
                4.   การจางงาน (อัตราการไมมีงานทํา ดัชนีคาจางที่แทจริง แรงงานประเภทฝมือ/ไรฝมือ) 

5. แหลงทรัพยากร (ที่ดินทํากิน ที่ดินปาไม เหมืองแร)   
6. ที่อยูอาศัย การใชประโยชน และสิ่งแวดลอม 
7. ความปลอดภัยของสวนรวมและความยุติธรรม 
8. คานิยมทางการเมือง 
9. การเลื่อนชั้นทางสังคม 

ประเทศมาเลเชียกําหนดตัวช้ีวัดชีวิตของประเทศ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้  
(อนุชาติ  พวงสําลี และ อรทัย  อาจอ่ํา, 2539 : 107) 

1. ประชากร 
2. ความเปนเอกภาพของชาติ 
3. การฟนฟูสังคม 
4. การขจัดความยากจน 
5. รายได การบริโภค และความมั่นคง 
6. ที่พักอาศัย 
7. การศึกษา 
8. สุขภาพและโภชนาการ 
9. แรงงานและการจางงาน 
10. ทรัพยากรธรรมชาติ 
11. ความปลอดภัยของสวนรวม 
12. วัฒนธรรมและการใชเวลาวาง 

 สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ไดกําหนดตัวช้ีวัด (Indicator) 
คุณภาพชีวิตหรือความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของคนไทยไว 9 หมวด 37 ตัวช้ีวัด โดยถือวาหาก
บริเวณใดสามารถพัฒนาจนถึงเกณฑขั้นต่ําแลว ก็ถือไดวาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความจําเปน
พื้นฐานมี 9 หมวด (กรมการพัฒนาชุมชน, 2539 ก : 6) ดังนี้ 
     1.  อาหารดี คือ ประชาชนไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 
     2.  มีบานอาศัย คือ ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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3. ศึกษาอนามัยถวนทั่ว คือ ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จํา
เปนแกการดํารงชีวิต 

     4.  ครอบครัวปลอดภัย คือ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     5.  รายไดดี คือ ประชาชนมีการประกอบอาชีพและรายไดเพียงพอแกการดํารงชีวิต 
                6.  มีลูกไมมาก คือ ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลาและจํานวนของการมีลูกไดตาม 
ความตองการ 
     7.  อยากรวมพัฒนา คือ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการ
กําหนดคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน 
     8.  พาสูคุณธรรม คือ ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองใหดีขึ้น 
     9.  บํารุงส่ิงแวดลอม คือ ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
 กลาวโดยสรุปไดวา  ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นคือบุคคลที่มีความสามารถที่จะใช
สติปญญาของตนเองในการแกไขปญหาของตนเองไดไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม  สา
ธารณสุข  
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตที่เปนสุขทามกลางสังคมวิกฤตในปจจุบัน 
บทบาทขององคกรทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 
 องคกรทองถ่ิน (Local-level Organizations) เปนองคกรพื้นฐานของประชาชนที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเปนแกนกลางของการพัฒนาชนบท เนื่องจากเปนองคกรที่อยูใกลชิดกับประชาชนในชนบท
ยอมทําใหรูถึงปญหาและความตองการที่แทจริง รวมทั้งแนวทางแกไขปรับปรุงปญหาตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน  
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนา จึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพขององคกรทองถ่ินเปน
สําคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทตองอาศัยความรวมมือขององคกรทองถ่ินซึ่ง
มีสวนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้น  องคกรทองถ่ินจึงเปนหนวย
งานที่ชวยในการแกปญหา  และพัฒนาทองถ่ินชนบทไดอยางถูกจุด 
 เนื่องจากองคกรทองถ่ินมีมากมายหลายองคกร ในการวิจัยคร้ังนี้ จึงเลือกองคกรที่มีบท
บาทสําคัญ และมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 4 องคกร คือ 
               1.  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
               2.  สภาตําบล (สต.) 
               3.  คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 
               4.  คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) 



 16

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน และโครงสรางของแตละองคกร ดังตอไปนี้ 
1.  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 องคการบริหารสวนตําบล เกิดขึ้นจากการยกฐานะสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท องคการ
บริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน (กรมการปกครอง, 2538 ข : 
88) 
    โครงสราง 
    องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะ
กรรมการบริหารองคการสวนตําบล ซ่ึงแสดงไดดังภาพประกอบ ดังตอไปนี้ 
ภาพประกอบ 1  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล 
 
 

  สภาองคการบริหารสวนตําบล                                                       คณะกรรมการบริหาร                      
   - ประธานสภา       1  คน                                                               องคการบริหารสวนตําบล 
   - รองประธานสภา   1  คน                                                           ( 7 คน) 
   - เลขานุการสภา     1  คน                                                              - กํานันเปนประธาน (4 ปแรก) 
     (เลือกจากสมาชิกสภา)                                                                - ผูใหญบาน               2  คน 
                                                                                                        - สมาชิกเลือกตั้ง          4  คน 
 
 
                                                                                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
                                                                                                        (พนักงานสวนตําบล) 
 
 
        สํานักงานปลัด                                              สวนตาง ๆ                                           สวนตาง ๆ  
  องคการบริหารสวนตําบล 
 

   ที่มา : ชูวงค  ฉายะบุตร, 2539 : 204 
         สภาองคการบริหารสวนตําบล 
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             สมาชิกของสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนง ได
แก    กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบานในตําบล แพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้ง 
ไดแก ราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้นเลือกตัวแทนหมูบานละ 2 คน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป (กรมการปกครอง, 2538 ก : 62) 

สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซ่ึงเลือกจาก
สมาชิก โดยใหนายอําเภอแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคการบริหารองคการสวนตําบล 
โดยมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับเลือก (กรมการปกครอง, 2538 ก : 62-63) 
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปน
ไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สวนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาที่กระทํากิจการแทนประธานฯในกรณีที่ประธานฯไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจป
ฎิบัติหนาที่ไดตามที่ไดรับมอบหมาย และในกรณีที่ประธานฯและ 
รองประธานฯไมอยูในที่ประชุมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในที่ประชุมนั้นเลือก
ประธานและเลขานุการกันเองในการประชุมคราวนั้น แตมีขอยกเวนวา เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารในขณะเดียวกันอีกไมได และกําหนดไววา 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและ
งานอื่นใดตามที่สภาองคการบริหาร 
สวนตําบลมอบหมาย (กรมการปกครอง, 2538 ก : 63-65)  
 สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
     1.  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ 
องคการบริหารสวนตําบล 
     2.  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
     3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ 
แผนพัฒนาตําบลตามขอ 1) รวมทั้งกฎหมายระเบียบและขอบังคับของทางราชการ  
 
     คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  นายอําเภอแตงตั้งจาก 
            กํานัน ผูใหญบานไมเกิน 2 คน 

             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดรับการเลือกตั้งไมเกินสี่คน และให 
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป และเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 



 18

 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
    1.  บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับ และแผน
พัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 

2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย (กรมการปกครอง, 2538 ก : 65) 
 
            อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (กรมการปกครอง, 
2538 ก : 67) 
    1.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

    3.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
    4.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    5.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
    7.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    8.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล นอกเหนือหนาที่ตามกฎหมาย ดังตอไปนี้ (กรมการปกครอง, 2538 ข : 68) 
    1.  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    2.  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
    3.  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
    4.  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
    5.  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
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    6.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
    7.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    8.  การคุมครอง ดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
    9.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
   10.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
 หากพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการการพัฒนา
ชนบทแหงชาติ พบวา  ในบรรดาองคกรทองถ่ินทั้งหมด องคการบริหารสวนตําบลมีสวนสงเสริม
ในการแกไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากที่สุดดังรายละเอียด  ดังนี้  ในอํานาจหนาที่
ขอที่  1)  และ 2)  มีสวนสงเสริมความจําเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมวดที่  2  ที่วาดวย
การสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  ขอ  3)  และ  4)  สงเสริมการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยและจิตใจของประชาชนซึ่งตรงกับความจําเปนพื้นฐานใน หมวดที่  3  ศึกษา
อนามัยถวนทั่ว    สวนขอที่  4)  มีสวนในการสงเสริมใหประชาชนมีครอบครัวที่ปลอดภัย  (หมวดที่ 
4)  และ ขอ 7) สงเสริมใหประชาชนรวมกันบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู  
 (หมวดที่ 9) 
2.  สภาตําบล (สต.) 

สภาตําบล เปนองคกรในระดับตําบลที่จัดตั้งขึ้นในความดูแลขององคการบริหารสวน
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินเขามีสวนรวมในการปกครองตนเอง ตอมา
ในวันที่ 8 มีนาคม 2499 กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังที่ 222/2499 กําหนดใหทุกจังหวัดจัดตั้งสภา
ตําบล ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ 2 คน มีนายอําเภอเปนประธาน และใหคณะกรรมการ
บริหารประจําตําบลและหมูบานตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่รวมปฏิบัติงานดวย (กรมการ
ปกครอง, ม.ป.ป. : 14)  หลังจากนั้นไมนาน มีการประกาศใช พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวน
ตําบล พ.ศ. 2499 ขึ้นบังคับใชในวันที่ 17 มกราคม  2500 โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบล เพื่อดําเนินกิจกรรมสวนตําบล โดยมีเขตการปกครอง 
ตามเขตตําบล ตามกฎหมายวาดวย ลักษณะปกครองทองที่ มีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวย 
สภาตําบลและคณะกรรมการตําบล 

2. สภาตําบล ประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกตั้งขึ้นหมูบานละหนึ่งคน 
และกําหนดใหผูใหญบานทุกคนในตําบลนั้นเปนสมาชิกโดยตําแหนง 
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3. คณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันตําบลทองที่เปนประธาน แพทยประจํา
ตําบล และผูใหญบานเปนกรรมการ กับกรรมการอื่นซึ่งนายอําเภอเปนผูแตงตั้งจากครูใหญโรงเรียน
ในตําบลหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 5 คน (กรมการปกครอง, ม.ป.ป. : 14)  

ตอมากระทรวงมหาดไทยยกเลิกคําส่ังที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 พรอมทั้งยก
เลิกคณะกรรมการพัฒนาตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาหมู
บานและตําบล พ.ศ. 2509 และมีคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 275/2509 เร่ืองระเบียบบริหารราชการ
สวนตําบลและหมูบาน (ฉบับที่2) กําหนดใหมีคณะกรรมการสภาตําบลประกอบดวย กํานัน ผูใหญ
บานทุกหมูบาน ครูประชาบาล 1 คน แพทยประจําตําบล และราษฎรผูทรงคุณวุฒิหมูบานละ 1 คน 
เปนผูดําเนินการควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานของสภาตําบล (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2535 : 85-
86) 
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ยกเลิก พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 และระเบียบราชการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2511 
โดยกําหนดโครงสรางสภาตําบลใหม ประกอบดวย 

1. กรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการสภาตําบล ไดแก กํานันประธาน  ผูใหญบาน
ทุกหมูบานและแพทยประจําตําบล เปนคณะกรรมการ 

2. กรรมการโดยเลือกตั้ง หมูบานละ 1 คน โดยราษฎรเปนผูเลือก 
ทั้งนี้สภาตําบลโดยเลือกตั้ง ปว.326 ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนเมื่อประมาณเดือน

เมษายน 2531 มีการเสนอ พ.ร.บ. สภาตําบล พ.ศ… เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร มีสาระ
สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. ใหสภาตําบลเปนนิติบุคคลและสามารถยกฐานะขึ้นเปนราชการสวนทองถ่ินได 
2. สภาตําบลประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลนั้น และแพทย

ประจําตําบล 
เปนสมาชิกโดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ 1 คน 

3. การบริหารงานสภาตําบลมี คณะกรรมการบริหารสภาตําบล เปนผูบริหารประกอบ
ดวย กํานัน เปนประธาน ผูใหญบาน 2 คน ซ่ึงสมาชิกสภาตําบลเปนผูเลือก และกรรมการผูทรงคุณ
วุฒิอีก 2 คนแตมีการยุบสภาเสียกอน ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงตกไป (กรมการปกครอง, ม.ป.ป. : 14-
15) 
 ตอมารัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 2 มีนาคม 2538 (ธีระพล  อรุณะกสิ
กรและคณะ, 2539 : 15-16) สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
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  1.  ใหยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 
2. ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลประกอบดวย กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานใน

ตําบล แพทยประจําตําบล และสมาชิกที่ไดรับเลือกหมูบานละ 5 คน 
3. สภาตําบลซึ่งมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป  

เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 50,000 บาท ใหยกฐานะเปน “องคการบริหารสวนตําบล” มีฐานะเปนนิติบุคคล
และราชการสวนทองถ่ิน   
    โครงสรางสภาตําบล ประกอบดวยสมาชิก 2 สวน คือ 
    1.  สมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุกหมูบานในตําบล และแพทย
ประจําตําบล 
    2.  สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบานในตําบลนั้น หมูบานละ 1 คน 
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
 

ภาพประกอบ 2  โครงสรางของสภาตําบล 
         ตําบล                                           สภาตําบลนิติบุคคล 
                                                             - ประธานสภาตําบล (กํานัน) 
                                                             - รองประธานสภาตําบล 1 คน 
                                                                  (จากสมาชิกสภาตําบล วาระ 4 ป) 
        หมูบาน                                             - เลขานุการสภาตําบล 1 คน 
                                                                  (แตงตั้งจากขาราชการในตําบลหรือบุคคลอื่น) 
                ที่มา : ชูวงค  ฉายะบุตร, 2539 : 203 
 อํานาจหนาที่ของสภาตําบล 
 สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลของสภาตําบล เสนอแนะสวนราชการใน
การบริหารราชการและพัฒนาตําบล ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 22) และสภาตําบลอาจดําเนิน
กิจกรรมภายในตําบล (มาตรา 23) ดังตอไปนี้ 
    1.  จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    2.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
    3.  จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 
และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    4.  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    5.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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    6.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 ในกรณีที่สภาตําบลจะดําเนินกิจการนอกเขตตําบล จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัดและไดรับความยินยอมของสภาตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่
เกี่ยวของ และกิจการนั้นตองมีความจําเปนและอยูในอํานาจหนาที่ของสภาตําบลดวย 
 จะเห็นไดวา สภาตําบลเปนองคกรทองถ่ินองคกรหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลคลายคลึงกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเพราะองคการบริการสวนตําบลยก
ฐานะมาจากการเปนสภาตําบล  แตมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุม
ชนมีนอยกวาองคการบริหารสวนตําบล  กลาวคือ สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  22  และ  23  
ขอ  1-3  เปนการสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยทามกลางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตามหมวดที่  
2  มีบานอยูอาศัย  และขอ  4  สนับสนุนความจําเปนพื้นฐานหมวดที่  9  ที่วาดวยการบํารุงรักษาสิ่ง
แวดลอม 
3.  คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 
 หมูบานตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 เปนรูปแบบการปกครองที่
ดีและเหมาะสมกับสภาพการณของสังคมที่ผานมา โดยราษฎรในทองที่ไดมีโอกาสเลือกผูใหญบาน
เปนผูปกครองตนเอง เปนการปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสวนหนึ่งในขณะเดียว
กันรัฐบาลก็สามารถบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎรได แตในปจจุบันสถานการณบานเมืองได
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ความตองการของราษฎรไดเปลี่ยนแปลงตามไปดวยจึงตองใชผูปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพซึ่งในปจจุบันก็ยังไมไดรับการตอบสนองเทาที่ควร จนกอใหเกิดชองวางหลาย
ประการเกิดขึ้นในหมูบาน ในป พ.ศ. 2524 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลไดทําการศึกษาและพบวาการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหมู
บานที่มีอยูนั้นยังขาดประสิทธิภาพแตไมสามารถบริหารงานตอบสนองความตองการของประชา
ชนไดเทาที่ควร คณะกรรมการปฏิรูปฯจึงไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีใหปรับปรุงรูปแบบ 
การบริหารงานของหมูบานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    1.  สงเสริมใหการดําเนินงานของหมูบานอยูภายใตความรับผิดชอบในรูปคณะ
กรรมการหมูบานเพื่อใหการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ เปนไปอยางรอบคอบรัดกุม 
    2.  ปรับปรุงโครงสรางของคณะกรรมการหมูบานใหเปนคณะกรรมการที่มีประสิทธิ
ภาพ 
 คณะรัฐมนตรี ไดประชุมศึกษาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2524 ลงมติในหลักการใหมีคณะ
กรรมการหมูบานตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2451 เปนหลักตามเห็นคณะกรรมการ
ปฏิรูปฯและ 
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มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ตามวัตถุประสงค คือ 
    1.  เพื่อสรางประชาชนใหเปนผูนําในระดับหมูบาน 
    2.  สงเสริมใหประชาชนรูจักการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย 
    3.  สงเสริมใหประชาชนทํางานในระบบกลุม 
    4.  สงเสริมใหประชาชนรูจักแกปญหาดวยกันเอง 
    5.  เพื่อสรางความรวมมือ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ ตามอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการ 
หมูบาน 
    อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457  
มีดังตอไปนี้ 

1. ใหความเห็นชอบโครงการและแผนงานสวนราชการตาง ๆ ที่จะดําเนินการในเขต
พื้นที่ของ 

หมูบาน ซ่ึงหมายถึง โครงการขนาดเล็กที่จัดทําอยูในหมูบาน 
  2.  กําหนดแผนการและโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนพิเศษ 
  3.  กําหนดโครงการและแผนงานที่จะดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน 
         4.  เสนอขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาตอผูใหญบานในการปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. 

ลักษณะปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2457 
  5.  ประนีประนอมขอพิพาทระหวางราษฎร 
  6.  หารายไดอ่ืน ๆ จากทองที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2457 
  7.  งานนโยบายอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    โครงสรางคณะกรรมการหมูบานตามขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย 
  1.  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูใหญและผูชวยผูใหญบาน 

2. กรรมการโดยการเลือกตั้ง ไดแก กรรมการหมูบานทรงคุณวุฒิ ซ่ึงราษฎรเลือกตั้งขึ้น
มาไมนอยกวา 2 คน แตควรจะมี 5-9 คน แลวแตจะใหญหรือเล็กใหอยูในดุลยพินิจของนายอําเภอ  

   3.  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป (วิรัช  วิรัช
นิภาวรรณ, 2535 : 73-82) 
 แมวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน  (กม.)  ไมไดมีสวนในการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแตอยางใด  แต  คณะกรรมการหมูบานก็เปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  จปฐ.  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความจําเปนพื้นฐานเบื้องตนในการนําไปใชแกไข
ปญหาและพัฒนา 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนตอไป 
4.  คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาระดับตําบล (คปต.) 
 ในอดีตที่ผานมา การปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับตําบลของสภาตําบลยังอยูในสภาพที่
ไมเขมแข็ง ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการ
สภาตําบล (กสต.)ยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ นอกจาก
นี้ ตามปกติแตเดิมมาเจาหนาที่ของ 4 กระทรวงหลัก อันไดแกกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสา
ธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงรวมปฏิบัติงานกับประชา
ชนในระดับหมูบานและตําบล เกี่ยวกับการใหความรูทางวิชาการและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนา
สาขาตาง ๆ เพื่อเปนการชวยพัฒนาประชาชนในชนบทใหมีการกินดีอยูดีและชวยเหลือตนเองไดใน
ที่สุด โดยยึดถือสภาตําบลเปนหลักในการทํางานแตเทาที่ผานมาการปฏิบัติของเจาหนาที่ดังกลาวมัก
เปนในลักษณะตางคนตางทํา ดวยสาเหตุเหลานี้  รัฐบาลจึงไดกําหนดใหมี “คณะทํางานสนับสนุน
การปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.)”  ขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนา
ชนบท (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2535 : 93-94) 

โครงสรางของ คปต. ประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐในระดับตําบล และราษฎรใน
ตําบลนั้น ๆ รวมทั้งส้ิน 7 คน ไดแก 

1. กํานันทองที่ เปนหัวหนาคณะ 
2. เจาหนาที่เกษตรประจําตําบล ในกรณีไมมีใหสภาตําบลแตงตั้งจากอาสาสมัคร

ประจําตําบล 
1 คน เปนผูทํางาน 

3. ครูที่ประจําอยูในตําบล ซ่ึงสภาตําบลแตงตั้ง 1 คน เปนผูทํางาน 
4. สาธารณสุขประจําตําบล ในกรณีไมมีใหเจาหนาที่สาธารณสุขประจําอําเภอ หรือผู

ชวย 
สาธารณสุขอําเภอ ทําหนาที่ในตําบลนั้น 

5. ราษฎรที่มีความรูความชํานาญการทางชาง ซ่ึงมีสภาตําบลแตงตั้ง 1 คน เปนผู
ทํางาน 

6. พัฒนากรประจําตําบล เปนผูทํางานและเลขานุการ 
7. ราษฎรผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสภาตําบลแตงตั้ง 1 คน เปนผูทํางาน และเปนผูชวยเลขานุ

การ 
(วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2535 : 95)  
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 คปต. มีบทบาทหนาที่หลัก 3 ประการ ไดแก 
1. ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการและอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงานตามโครง

การที่สภาตําบลเปนผูดําเนินการหรือไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
2. ชวยเหลือสภาตําบลในการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ ทั้งในดาน

เทคนิคและคาใชจายของโครงการ 
3. ดําเนินการอื่นใดตามที่ทางราชการและสภาตําบลมอบหมาย 

 นอกเหนือไปจากนี้ ในทางปฏิบัติ คปต. ยังมีบทบาทหนาที่อ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนของหมูบานและตําบลไวใหพรอม 
2. แนะนําใหสภาตําบลใชขอมูลประกอบการพิจารณาปญหาของหมูบานและตําบล 

    3.  ช้ีแจงทําความเขาใจใหสภาตําบลพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ตัดสินใจเลือกโครง
การของรัฐลงมาดําเนินการใหเหมาะสม 
               4.  ชวยใหสภาตําบลดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหเกิดการผสมผสาน และไมซํ้าซอน 
ในพื้นที่เดียวกัน 
    5.  กระตุนใหประชาชนรวมกลุมเพื่อชวยเหลือรวมมือซ่ึงกันและกัน 
    6.  ติดตามความเคลื่อนไหวและทําความเขาใจในกระบวนการพัฒนาชนบทของรัฐบาล
อยูเสมอ 
    7.  ถายทอดความรูและขาวสารการพัฒนาของทางราชการให กสต. กม. หรือ อพป. 
ทราบ 
    8.  ชวยเหลือสภาตําบลในการวางแผนพัฒนาชนบท 
    9.  รวมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ทุกขั้นตอน 
   10.  ชวยแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของ กสต. กม. หรือ อพป. 
   11.  งานในหนาที่ คปต. ตามกรอบนโยบายของ 4 กระทรวงหลัก (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 
2535 : 93-96) 
 อํานาจหนาที่ของคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาระดับตําบลที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทมีเพียงขอเดียวเทานั้น  คือ  อํานาจหนาที่ตามขอ  5  ที่สง
เสริมใหประชาชนมีสวนเปนสมาชิกเพื่อการพัฒนารวมกันตามความจําเปนหมวดที่  7  แต  คปต.  
ยังมีหนาที่ที่สําคัญสองประการที่เกี่ยวของกับขอมูลความจําเปนพื้นฐานคือ  1)  การรวบรวมขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนของหมูบานและตําบล  2)  ใหคําแนะนําในการใชขอมูล  จปฐ.  ประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาของสภาตําบล  ซ่ึงถือวา  คปต.  มีสวนสําคัญยิ่งในการนํา  จปฐ.  ไปใชให
เกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย 
 
 การจัดทําแผนหรือการวางแผน  เปนกระบวนการเชื่อมโยงสภาพการณปจจุบันกับ
อนาคตโดยการคาดการณลวงหนา และกําหนดทางเลือกที่ถูกตอง และเหมาะสมตอการดําเนินงาน 
โดยใชความรูและวิจารณญาณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (วิรัช  วิรัช
นิภาวรรณ, 2536 : 115) 
 
1.  การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
 แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอันมีลักษณะเปนแนวทางในการพัฒนา  และการประสาน
แผนงานและโครงการเพื่อแกไขปญหาความตองการของประชาชนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลมี 2 ประเภท คือ แผนพัฒนาตําบลหาปและ
แผนพัฒนาตําบลประจําป 
(กรมการปกครอง, ม.ป.ป. : 6) 
 ตาม”ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2540” (2540 : 30) ระบุไววา ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลควรแตงตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งเรียกวา “คณะทํางานสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล” มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย 
             1.  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล           ประธาน
กรรมการ 
             2.  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการบริหารสวนตําบลคัดเลือก  
จํานวนสามคน 

       ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้ง             กรรมการ 
             3.  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมายหนึ่งคน                          กรรมการ 
             4.  ผูทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร 

       สวนตําบลคัดเลือก  ไมเกินสามคน  ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้ง          กรรมการ 
             5.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล            กรรมการ 

               และเลขานุการ 
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 โดยกําหนดให คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบล มีหนาที่ดังนี้ 

1. จัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
นโยบาย 

ปญหา และความตองการในการพัฒนาตําบล 
2. เสนอรางแผนพัฒนาตําบลใหประธานกรรมการบริหารนําเขาที่ประชุมคณะ

กรรมการ 
องคการบริหารสวนตําบล ใหความเห็นชอบและนําเขาสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลของ 
องคการบริหารสวนตําบล คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําควรยึดถือยุทธศาสตรการพัฒนาทุก

จังหวัดและ 
แนวทางการพัฒนาอําเภอเปนหลัก โดยนําขอมูลคณะกรรมการการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.2ค) 
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลที่ไดจากการเสนอของกรรมการหมูบาน กรรมการ 
กลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือขอมูล
อ่ืนมาใชในการวิเคราะห 
สภาพปญหาของตําบลและความตองการของตําบล  

ในสวนของงบประมาณของโครงการ งาน และกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลหาปและ
ประจําปขององคการบริหารสวนตําบล แยกตามประเภทของการใชงบประมาณในการดําเนินการ ("
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2540", 2540 : 31) ซ่ึงไดแก 

1. ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเอง 
2. ขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการและหนวยงานอื่นทั้งในรูปโครงการและเงิน 
3. สวนราชการและหนวยงานอื่นดําเนินการในพื้นที่ตําบล (เฉพาะแผนพัฒนาประจําป) 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาหาป ไวดังนี้ 
1. ศึกษาสภาพปญหาของตําบลและความตองการของตําบล 
2. กําหนดประเด็นปญหา จัดกลุมปญหา จัดลําดับความตองการของปญหา 
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทองถ่ินขางเคียง 
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4. กําหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งคัดเลือกโครงการ งาน และกิจกรรม เพื่อแกไข
ปญหา 

ของตําบลและความตองการของตําบล 
              5.  จัดทําเคาโครงแผนพัฒนาตําบล ("ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแนวทางการวาง
แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2540", 2540 : 32)  

ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําป มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1. พิจารณาทบทวนโครงการ งาน และกิจกรรมที่กําหนดในแผนพัฒนาตําบลของ 

องคการบริหารสวนตําบลหาป ใหเปนไปตามนโยบาย และปญหาความตองการและศักยภาพของ 
องคการบริหารสวนตําบลในแตละป 

2. รวบรวมโครงการ งาน และกิจกรรมที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐที่จัดสรรงบ 
ประมาณสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล 

3. รวบรวมโครงการ งาน และกิจกรรม ที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐ ดําเนิน 
การในพื้นที่ 
              4.  จัดทําเคาโครงแผนพัฒนาตําบล โดยนําเสนอตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

4.1  สภาพทั่วไป และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบล 
                 4.2  สภาพปญหา ความตองการ นโยบายของจังหวัดและอําเภอและศักยภาพของตําบล 
                 4.3  นโยบายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 
                 4.4  โครงการ งาน และกิจกรรมในการพัฒนาตําบล 

เมื่อจัดทําเคาโครงแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหาปเสร็จเรียบรอย 
แลว ใหประธานกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล นําเขาสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบตอไป ("
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2540", 2540 : 32-33)  
 
2.  การจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานระดับตําบลประจําปของสถานีอนามัย 
 แผนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานระดับตําบลของสถานีอนามัย เปนสวนหนึ่งของแผน
พัฒนาสาธารณสุขระดับอําเภอ ที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลไดรับกรอบนโยบายจากระดับอําเภอแลว จะดําเนินการจัดทํารางแผนเสนอตอคณะกรรมการ
สภาตําบลและคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล โดยยึดแผนพัฒนา
ตําบลระยะ 5 ป เปนหลัก ประกอบกับขอมูลระดับหมูบาน (กชช.2ค) และขอมูลความจําเปนพื้น
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ฐาน (จปฐ.) โดยรวบรวมปญหาและความตองการจากทุกหมูบานจัดทําแผนแกปญหาตามแบบของ
แผนพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
    1.  การรวบรวมขอมูลจากการสํารวจหมูบาน 
          ขอมูลที่ใชประกอบการวางแผนจะเปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะห 
ขอมูลในระดับหมูบานโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําแผนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
เหลานั้นกอน ซ่ึงไดแกขอมูลทั่วไป ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หรือขอมูล กชช.2ค 
    2.  การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดําเนินการในเขตความรับผิดชอบ 
          เมื่อรวบรวมขอมูลไดแลว นํามาพิจารณากําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการ 
โดยพิจารณาจาก 
        2.1  จํานวนหลังคาเรือน 
                   2.2  จํานวนประชากร 
        2.3  สภาพปญหาหมูบาน 
        2.4  ระยะทางการคมนาคมจากหมูบานไปยังสถานบริการสาธารณสุข 
        2.5  ลักษณะการกระจายของหลังคาเรือน 
        2.6  สภาวะผูนํา เศรษฐกิจ สังคม เปนตน 
    3.  การจัดทําแผนในระดับตําบล โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
        3.1  การจัดศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
                       3.2  การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขที่ประจําอยูใน ศสมช. 
        3.3  การฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขที่ประจําอยูใน ศสมช. อยางตอเนื่อง 
        3.4  การฟนฟูอาสาสมัครสาธารณสุขที่อยูนอก ศสมช. 

       3.5  การอบรมผูนําชุมชน (ผูใหญบานหรือผูนําศาสนา) ฯลฯ 
 
 
 

    4.  การนําเสนอแผน 
                   เมื่อจัดทําแผนดําเนินการเรียบรอยแลว ใหนําเสนอตอ 
                   4.1  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (ศปสอ.) เพื่อทราบ 
และขอรับการสนับสนุน 
                   4.2  คณะกรรมการสภาตําบล (กสต.) เพื่อทราบและขอรับการสนับสนุน 
    5.  การดําเนินงานตามแผน 
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                   โดยเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล เปนผูดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของตําบล 
เมื่อแผนไดรับการอนุมัติแลว (กระทรวงสาธารณสุข, 2536 : 65-67) 
 ในขั้นตอนของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและสถานี
อนามัยมีขั้นตอนหนึ่งที่ทั้งสององคกรมีจุดรวมกันก็คือ  ขั้นตอนของรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้ง
สององคกร  จะใชขอมูล จปฐ.  และขอมูล  กชช.  2ค.  มาใชในการกําหนดปญหาและความตองการ
ของทองถ่ิน  จะเห็นไดวาขอมูล  จปฐ.  และ กชช. 2ค.  จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะใชในการวัดคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและใชเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลและสถานีอนามัย 
 
สารนิเทศท่ีใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
 

สารนิเทศ เปนทรัพยากรที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาชนบท ไมยิ่งหยอนไปกวา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ซ่ึงหากปราศจากทรัพยากรสารนิเทศแลว การพัฒนาก็
เปนไปไดยาก(แมนมาส  ชวลิต, 2528 : 6) เพราะสารนิเทศ เปนสื่อความรูที่จําเปนและสําคัญ อัน
เปนมรดกทางปญญาของมนุษยชาติที่ไดบันทึกไวในสื่อตาง ๆ สืบทอดกันมาชานาน และบงบอกถึง
วัฒนธรรม อารยธรรมและสภาพสังคมได และนักพัฒนาสามารถใชประโยชนสารนิเทศเหลานั้นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไดเปนอยางดี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 
2538 : 10) 
 สารนิเทศเปนสิ่งจําเปนตอการวางแผนพัฒนาชนบท เพราะในกระบวนการวางแผนแตละ
ขั้นตอนนั้น จะตองมีการตัดสินใจอยูเสมอ และในการตัดสินใจนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชสาร
นิเทศที่ถูกตองและทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกตอง  นักพัฒนาสามารถนําสารนิเทศไป
ใชประโยชนไดดังตอไปนี้ (สุรพล กาญจนะจิตรา, 2529 : 111) 

1. เพื่อการวางแผนในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขตและกรม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญและจํา
เปนใน 

การวางแผน ถาไมมีสารนิเทศแลวการวางแผนก็ทําไมได 
2. เพื่อการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรม 

วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ตองแกไขอยางไร 
    3.  เพื่อประกอบการตัดสินใจ ถาหากสารนิเทศถูกตองและทันสมัยจะมีสวนชวยใหนัก
พัฒนาใชประกอบการตัดสินใจไดมาก 
    4.  เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
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             5.  การใหบริการสารนิเทศแกหนวยงานตาง ๆ  
สารนิเทศในความหมายของงานพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง ขอมูลตาง ๆ ที่รับการ

ประมวลผลแลวดวยวิธีการตาง ๆ เปนความรูที่ตองเก็บไวทําประโยชนสําหรับการวางแผนพัฒนา 
โดยที่ ขอมูล (Data) คือสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่อยูในความสนใจของนักวางแผน ซ่ึงเปนขอ
เท็จจริง (Empirical in Nature) ไมมีความหมายในตัวเอง แตอาจรวบรวมนํามาประเมินผล และตี
ความเพื่อใหไดเปนสารนิเทศ  และครอบคลุมถึงขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน การสํารวจ การวิจัย
และจากรายงาน เชน ขอมูลทางทะเบียน  
(ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 9, 2539ข : 64) 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนสารนิเทศโดยการประมวลผลนั้นสามารถสรุป 
ใหเขาใจไดงายขึ้นตามภาพประกอบ 3  ดังนี้ 
 
ภาพประกอบ 3  กระบวนการการเปลี่ยนขอมูลใหเปนสารนิเทศ 
 

 
         ขอมูล                                  การประมวลผล                                     สารนิเทศ                                            
             

    - การเก็บรวบรวมขอมูล          - แยกประเภท                         - การแสดงขอมูล  
    - การตรวจสอบ                       - เรียงลําดับ                            - การเก็บรักษาขอมูล                    
       ความถูกตองของขอมูล        - การคํานวณ                           - การใชขอมูล 

        - การเก็บรักษาขอมูล                 - สรุป                                     - การคัดลอกขอมูล 
 
               ที่มา : จีราภรณ   รักษาแกว, 2538 : 63  
 แหลงขอมูลที่นํามาประมวลผลเพื่อใหเปนสารนิเทศในฐานะที่เปนวัตถุดิบ ไดขอมูลมา
จาก แหลง (เยาวเรศ  พลเขต, 2538 : 16) ดังนี้ 
            1.  แหลงขอมูลภายในองคการ เปนขอมูลที่ไดมาจากบุคลากรในองคการและฝายตาง ๆ  
ในองคการ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง หรือเร่ืองราวตาง ๆ ขององคการสําหรับงาน
พัฒนาชนบท ขอมูลเหลานี้ เชน งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในโครงการ ตัวช้ีวัดในการพัฒนา
หมูบาน เปนตน 
            2.  แหลงขอมูลภายนอกองคการ เปนแหลงที่กําเนิดขอมูลและแหลงกระจายขอมูลที่มีอยู 
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ในสังคม ในงานพัฒนาชนบท แหลงขอมูลภายนอกองคการเปนดัชนีช้ีวัดสถานการณทางสังคม
แหลงขอมูลนี้ไดจากผูรับบริการหนวยงานขององคการภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ หนังสือ วาร
สาร เปนตน 
   แหลงขอมูลหรือสารนิเทศที่นํามาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบทในประเทศไทยนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) 
และขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 

   ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) เปนขอมูลที่คณะทํางานสนับสนุนการปฎิบัติการ
พัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) เปนผูจัดเก็บโดยการสัมภาษณผานกลุมผูนําของหมูบาน จํานวน 
7-9 คน โดยมีแบบสอบถาม กชช. 2ค ซ่ึงศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติเปนผูจัดทํา 
ประกอบดวยขอมูล 6 กลุม 37 ตัวช้ีวัด ที่สําคัญ คือ 
    1.  กลุมสภาพพื้นฐาน 
           1.1  เอกสารสิทธิ์ 
                    1.2  การมีไฟฟา 
           1.3  การคมนาคม 
                    1.4  การประกอบธุรกิจในหมูบาน 
                    1.5  แหลงไมใชสอย และเชื้อเพลิง 
                    1.6  สัตวใชงาน 
                    1.7  สิทธิ์ในที่ดิน 
    2.  กลุมผลผลิต รายได และการมีงานทํา 
                    2.1  การประกอบอาชีพ และการมีงานทํา 
                    2.2  อัตราคาจาง 
                    2.3  ผลผลิตจากการทํานา 
                    2.4  ผลผลิตจากการทําไร 
                    2.5  การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
                    2.6  การอพยพหางานทํา 
                    2.7  การรวมตัวของเกษตร 
                    2.8  การใชแหลงสินเชื่อเพื่อการผลิต 
                    2.9  การทําการเกษตรฤดูแลง 
    3.  กลุมสาธารณสุข และการอนามัย 
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           3.1  การบริการสาธารณสุขในหมูบาน 
                    3.2  การไดรับการคุมครองดานการรักษาพยาบาล 
                    3.3  สุขลักษณะในบาน 
                    3.4  สุขภาพและอนามัย 
                    3.5  น้ําหนักเด็กแรกเกิด    
           3.6  สารอาหารของเด็กแรกเกิดถึง 5 ป 
                    3.7  การวางแผนครอบครัว 
    4.  กลุมแหลงน้ํา 
                    4.1  น้ําสะอาดสําหรับดื่ม 
                    4.2  แหลงน้ํากิน 
                    4.3  แหลงน้ําใช 
                    4.4  น้ําเพื่อการเกษตร 
    5.  กลุมความรู การศึกษา และวัฒนธรรม 
                    5.1  ระดับการศึกษาของประชาชน 
                    5.2  อัตราการเรียนตอของประชาชน 
                    5.3  การใหความรูของรัฐ 
                    5.4  การใหความรูดานคุณภาพชีวิต 
                    5.5  สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 
                    5.6  สถานที่ใหบริการดานขอมูลขาวสาร 
                    5.7  กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
    6.  กลุมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
                    6.1  ปาไม 

6.2 ดิน 
6.3 น้ํา 

   วัตถุประสงคในการจัดขอมูล กชช.2ค เพื่อ 
     1.  ใชเปนเครื่องมือในการสํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชนในแตละหมูบาน 
     2.  ใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและกําหนดนโยบาย 
     3.   เปนขอมูลสําหรับการประเมินผลการพัฒนาเปนสวนรวม 
     4.  ใชจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน 
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     5.  ใชกําหนดเปาหมายการพัฒนาของจังหวัด โดยใชประกอบการวางแผนตําบล 
อําเภอ และจังหวัดประจําป 
     6.  เปนแหลงขอมูลใหหนวยงานที่รับผิดชอบใชเปนประโยชนในการประสานงาน 
   ประโยชนของขอมูล กชช. 2ค มีดังนี้ 
     1.  เปนเครื่องชี้วัดปญหาของหมูบาน 
     2.  กําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนพัฒนา 
     3.  จัดระดับการพัฒนาหมูบานเพื่อกําหนดพื้นที่เปาหมาย 
     4.  กําหนดแผนงานโครงการลงในพื้นที่ 
     5.  เปรียบเทียบผลความกาวหนาในการพัฒนาหมูบาน 
     6.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม / โครงการตาง ๆ 
(ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 2534 : 103-104) 
   แบบสอบถาม กชช.2ค ที่ใชในปจจุบันเปนแบบสอบถามที่ปรับปรุงขึ้นใหมในป 2535 
มี 2 แบบ คือ 
     1.  แบบฉบับประจําหมูบาน ใชหมูบานละ 1 เลม 
     2.  แบบฉบับธรรมดา ใชหมูบานละ 2 เลม 
     รวมแลวใชหมูบานละ 3 เลม ซ่ึงตองดําเนินการเก็บรักษาไว ดังนี้ 
   เลมที่ 1  ฉบับประจําหมูบาน เก็บไวที่ทําการผูใหญบาน หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นวา 
เหมาะสม โดยผูใหญบานเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษา 
   เลมที่ 2  ฉบับธรรมดา เก็บไวที่คณะกรรมการการพัฒนาอําเภอ 
   เลมที่ 3  ฉบับธรรมดา จัดสงใหกรรมการพัฒนาชุมชน  
(ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, 2539 : 1-5) 
   ขั้นตอนการจัดเก็บ การวิเคราะหและรวบรวมแบบสอบถาม ขอมูล กชช.2ค ในหมูบาน 
ตําบล  
มีดังนี้ 
     1.  คปต. แตละคนกรอกขอมูลเฉพาะที่หาได โดยพิจารณาจากขอมูล จปฐ. ดวย 
     2.  คปต. แตละคนรวมพิจารณาขอมูลทั้งหมด เพื่อคัดเลือกขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 
แลวแกไข 
     3.  คปต. แตละคน สัมภาษณกลุมผูนํา เพื่อตรวจสอบ แกไขความถูกตองของขอมูลทั้ง 
5 ฉบับ 
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     4.  หัวหนา คปต. และ คปต. ที่เปนตัวแทน 4 กระทรวงหลักและผูใหญบานลงลายมือ
ช่ือรับรองความถูกตองของแตละฉบับ 
     5.  เลขานุการ คปต. เก็บรวบรวมแลวสงคณะทํางานการสํารวจขอมูลระดับอําเภอ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและเสนอ กพอ. เพิ่มเติมรับรองขอมูล 
     6.  เมื่อ กพอ. รับรองขอมูลแลว ประธาน กพอ. ลงลายมือช่ือแนบทาย กชช.2ค 

7. แบบ กชช.2ค ที่สํารวจเสร็จแลวสงจังหวัด 2 ชุด เก็บไวที่ กม. 1 ชุด และอําเภอ 1 
ชุด  

(มีการสํารวจทุก 2 ป) 
   ในการวิเคราะห กชช.2ค ไดกําหนดตัวช้ีวัดหลักไว 6 ตัว แตละตัวประกอบดวย 
ตัวช้ีวัดยอย รวม 37 ตัว คือ 
     1.  กลุมสภาพพื้นฐาน   ตัวช้ีวัดยอย 7 ตัว 
     2.  กลุมผลผลิต รายได และการมีงานทํา ตัวช้ีวัดยอย 9 ตัว 
     3.  กลุมสาธารณสุขและการอนามัย  ตัวช้ีวัดยอย 7 ตัว 
     4.  กลุมแหลงน้ํา    ตัวช้ีวัดยอย 4 ตัว 
     5.  กลุมความรู การศึกษา และวัฒนธรรม        ตัวช้ีวัดยอย 7 ตัว 
     6.  กลุมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม    ตัวช้ีวัดยอย 3 ตัว 
   การจัดทําเกณฑการวิเคราะห ทั้งโดยการนําตัวช้ีวัดยอย 37 ตัว มาทําหลักเกณฑ 
ที่วัดระดับการพัฒนาหมูบานโดยกําหนดใหคะแนนเปน 3 ระดับ คือ 
     3    คะแนน  คือ   ***    หมายถึง   ระดับการพัฒนาสูงกวาเกณฑ 
     2    คะแนน  คือ   **      หมายถึง   ระดับการพัฒนาอยูในเกณฑเฉล่ีย 
     1    คะแนน  คือ   *       หมายถึง   ระดับการพัฒนาต่ํากวาเกณฑเฉล่ีย 
     หลักเกณฑการจัดระดับหมูบานเรงรัดพัฒนา มี 3 ระดับ ดังนี้ 
       อันดับ 1 (ลาหลัง)       มีปญหา 4 หรือ 5 กลุมปญหา   
                      (แตละกลุมจะตองมีอยางนอย 1 ปญหา) 
       อันดับ 2 (ปานกลาง)    มีปญหา 2 หรือ 3 กลุมปญหา   
                      (แตละกลุมจะตองมีอยางนอย 1 ปญหาหลัก) 
       อันดับ 3 (กาวหนา)     มีปญหา 0-1  กลุมปญหา  (ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 2534 :  
104-105) 
   จะเห็นไดวา ระบบ กชช.2ค นั้นเปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงถึงสภาพทั่วไปของ
หมูบาน  
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รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ระดับความรู การศึกษาของคนในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วามีระดับการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ตามตัวช้ีวัดวาอยูในระดับใด
บาง 
2.  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
   ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หมายถึง ความจําเปนขั้นต่ําสุดที่ทุกคนในครอบครัว หรือ
ชุมชนควรจะมีหรือควรจะเปนในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหมีคุณภาพที่ดี และสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางปกติตามสมควร ซ่ึงในการชี้บอกสภาพความจําเปนพื้นฐานของคนในชุมชนวามี
อยูมากนอยเพียงใด ตองใชตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐานที่มีศักยภาพในการชี้วัดไดอยางถูกตองเหมาะ
สม ตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐาน กําหนดขึ้นมาเพื่อใชในการชี้วัดวาคนในชุมชนมีความจําเปนพื้น
ฐานอยูมากนอยเพียงใดซึ่งประกอบดวยตัวช้ีวัดความจําเปนพื้นฐานและเกณฑ เปาหมายในแตละตัว
ช้ีวัด 
   ในป 2533 ซ่ึงเปนปแรกของการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานคณะ
กรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) ไดรวมกันกําหนดตัวช้ี
วัดความจําเปนพื้นฐานขึ้น ประกอบดวย เครื่องชี้วัด 8 หมวด 32 ตัวช้ีวัด และเกณฑเปาหมายของแต
ละตัวช้ีวัด ซ่ึงใชดําเนินในป 2533 และป 2535 นั้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนในสังคมไดรับผลกระทบทั้งในทางที่ดีและทางที่
สงผลเสียตอคุณภาพชีวิต คณะกรรมการอํานวยการงาน พชช. จึงมีมติใหมีการปรับปรุงตัวช้ีวัด
ความจําเปนพื้นฐานเพื่อใหสามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยไดเหมาะสมยิ่งขึ้น เปน 9 หมวด 37 
ตัวช้ีวัด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
     หมวดที่ 1 อาหารดี 
    1.  เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักเกิน 3,000 กรัมขึ้นไป 
                    2.  เด็ก 0-5 ปไมขาดสารอาหาร 
                    3.  เด็ก 6-14 ปไดรับสารอาหารครบ 
                    4.  ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ  
                    5.  ครัวเรือนกินอาหารที่มีฉลาก อ.ย. 
      หมวดที่ 2 มีบานอยูอาศัย 
                    6.  ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทน 5 ป 
                    7.  ครัวเรือนจัดบานถูกสุขลักษณะ 
                    8.  ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 
                    9.  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดื่มเพียงพอ 
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                    10. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากสิ่งรําคาญ 
     หมวดที่ 3 ศึกษาอนามัยถวนทั่ว 
                    11. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 
                    12. หญิงตั้งครรภไดรับบริการทําคลอดและดูแลหลังคลอด 
                    13. เด็กต่ํากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 
                    14. เด็กประถมศึกษาไดรับวัคซีนครบ 
                    15. ครัวเรือนมีความรูเร่ืองโรคเอดส 
                    16. ครัวเรือนรูจักวิธีปองกันโรคเอดส 
                    17. เด็ก 3-6 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูถูกตอง 
                    18. เด็กวัยประถมศึกษาไดเขาเรียนภาคบังคับ 
                    19. เด็กเรียนจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา 
                    20. เด็กไมไดเรียนตอไดรับการฝกอาชีพ 
                    21. คนอายุ 14-50 ป อานเขียนได 
              หมวดที่ 4 ครอบครัวปลอดภัย 
                    23. ครัวเรือนปลอดภัยในทรัพยสิน 
                24. ครัวเรือนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
              หมวดที่ 5 รายไดดี 
                    25. ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 15,000 บาทตอป 
     หมวดที่ 6 มีลูกไมมาก 
                    26. คูสมรสใชบริการคุมกําหนด 
                    27. คูสมรสมีลูกไมเกิน 2 คน 
     หมวดที่ 7 อยากรวมพัฒนา 
                    28. ครัวเรือนมีสมาชิกกลุม 
                    29. คนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                    30. ครัวเรือนรวมรักษาสาธารณสมบัติและกิจการพัฒนา 
              หมวดที่ 8 พาสูคุณธรรม 
                    31. ครัวเรือนปฏิบัติภารกิจสม่ําเสมอ 
                    32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
                    33. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
                    34. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี 
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                    35. คนสูงอายุไดรับการดูแล 
              หมวดที่ 9 บํารุงส่ิงแวดลอม 
                    36. ครัวเรือนไดรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
                    37. ครัวเรือนไดรวมปองกันสิ่งแวดลอม 
   ขอมูล จปฐ. คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงความจําเปนพื้นฐานของคนในครัว
เรือนตามเครื่องชี้วัดที่ไดกําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บเปนประจําทุกป  
   ในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ใชแบบสอบถามจํานวน 3 แบบ คือ 
     1.  แบบ จปฐ.1 เปนแบบสอบถามในระดับครัวเรือน ประกอบดวย ขอคําถาม จํานวน 
37 ขอตามเครื่องชี้วัด โดยเรียงลําดับขอคําถามตามเครื่องชี้วัดทุกตัวและสอบถามจากครัวเรือนทุก
ขอ 
     2.  แบบ จปฐ.2 เปนแบบประมวลผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ของหมูบานโดยสรุปเปน
ขอมูลของทุกครัวเรือนจากแบบ จปฐ. แลวนํามาคิดคํานวณเปนคารอยละทุกขอ จํานวน 37 ขอ 
     3.  แบบ จปฐ.3 เปนแบบเทียบเปาหมายขอมูล จปฐ. ของหมูบาน วาขอมูลใดบรรลุ 
เปาหมายและขอใดยังไมบรรลุเปาหมาย และจํานวนที่ตองแกไขทั้งหมด (ศูนยชวยเหลือทางวิชา
การพัฒนาชุมชนเขต 9, 2539ก : 1, 8)  
   นอกจากนี้ ยังมีแผนสรุป จปฐ. อีก 2 ชนิด (ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  
กระทรวงมหาดไทย, 2539ก : 6) คือ 
     1.  แผนสรุป จปฐ.1 (แบบแสดงความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในครัวเรือนตามเกณฑ จปฐ.) เปนแผนแสดงขอมูล จปฐ. ของครัวเรือนตามแบบ จปฐ.1 วาในแตละ
ขอมีขอใดที่เขาเกณฑหรือยังไมเขาเกณฑ สําหรับติดไวที่ครัวเรือนเพื่อใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับ
ทราบปญหาของครัวเรือนของตนและชวยหาทางแกไขปญหา และสามารถประเมินตนเองไดใน
ระยะเวลา 5 ป 
     2.  แผนสรุป จปฐ.3 (แบบแสดงความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมูบาน) 
เปนแผนโปสเตอรขนาดใหญที่แสดงขอมูล จปฐ. ของหมูบานตามแบบ จปฐ.3 วาบรรลุเปาหมายกี่
ขอและยังไมบรรลุเปาหมายกี่ขอและจํานวนที่ตองแกไขโดยสามารถประเมินได  ในระยะเวลา 5 ป
      
 
    
 



 39

การจัดเก็บขอมูล ขอมูล จปฐ. มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
     1.  คณะกรรมการหมูบาน (กม.) และกลุมผูนําองคกรตาง ๆ จัดเก็บขอมูล จปฐ. ราย
ครัวเรือน โดยสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน ตามแบบสอบถาม จปฐ.1 ซ่ึงมี
ทั้งหมด 37 ขอ  
(ใชแบบ จปฐ.1 ครัวเรือนละ 1 เลม) 
     2.  กม. / อพป. โดยความชวยเหลือของคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนา
ชนบทระดับตําบล (คปต.) รวบรวมขอมูลจากแบบ จปฐ.1 ทุกครัวเรือน โดยวิธีแจงนับแลวสรุปเปน
ขอมูลรวมของหมูบานลงใน จปฐ.2 และคิดคํานวณเปนคารอยละทุกขอ สง กพอ. / กพอ.กิ่งอําเภอ
ตรวจสอบทําสําเนา จปฐ.2 เพิ่มอีก 1 เลม รวมเปน 2 เลม / หมูบาน (เก็บไวที่ศูนยขอมูลระดับตําบล
จํานวน 1 เลม และเมื่อจังหวัดบันทึก 
ขอมูลเสร็จแลวใหสงแบบ จปฐ.2 กลับไปไว ณ ที่วาการอําเภอ) 
     3.  กม. / อพป. โดยความชวยเหลือของ คปต. นําขอมูลจาก จปฐ.2 ทุกขอ ซ่ึงเปนคา
รอยละมาคัดลอกลงในแบบ จปฐ.3 แลวทําการเทียบกับเปาหมายที่กําหนดวา ขอใดบรรลุเปาหมาย
และขอใดไมบรรลุเปาหมาย แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองเทียบเปาหมาย จปฐ. ทั้ง 37 ขอ รวมทั้ง
จํานวนที่ตองการแกไขทั้งหมดดวย ทําสําเนา จปฐ.3 เพิ่มอีก 1 เลมรวมเปน 2 เลม / หมูบาน (เก็บไว
ที่ศูนยขอมูลระดับตําบล และที่วาการอําเภอ) 
     4.  กม. / อพป. และคปต. จัดทําแผนสรุป จปฐ.1 จากขอมูล จปฐ.1 ของทุกครัวเรือน 
และมอบใหหัวหนาครัวเรือนนําไปติดไวที่ครัวเรือน เพื่อใหสมาชิกในครัวเรือนไดรับรูปญหาของ
ครัวเรือนรวมกัน และรวมมือกันหาทางแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือนใหดีขึ้น 
(ใชแผนสรุป จปฐ.1 ครัวเรือน 
ละ 1 แผน) 
     5.  กม. / อพป. และ คปต. จัดทําแผนโปสเตอรแสดงขอมูล จปฐ.3 จากขอมูล จปฐ.3 
แลวนําไปติดไวที่หมูบานเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับรูปญหาของหมูบานรวมกันและหาแนว
ทางแกไขในสวนที่ดําเนินการเองได และบรรจุในแผนพัฒนาหมูบาน ตําบล เพื่อขอความชวยเหลือ
สนับสนุนจากรัฐ หรือองคกรเอกชนในสวนที่ประชาชนดําเนินการเองไมได (ใชแผนโปสเตอร 
จปฐ.3 หมูบานละ 1 แผน) 
   หลังจากที่ทําการบันทึกขอมูลจาก จปฐ.2 เขาเครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนยขอมูลจังหวัด 
แลวจังหวัดจะสงจานบันทึกขอมูล (Diskette) ไปใหกรมการพัฒนาชุมชนประมวลผล วิเคราะห 
และจัดทํารายงานผลการวัดคุณภาพชีวิตตอไป (ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 9, 2539
ก : 8-9) 
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   จะเห็นไดวา ระบบ จปฐ. นั้นคือ กระบวนการในการคนหาปญหาที่มีอยูในชนบททั้ง
ปญหาในระดับครอบครัวและหมูบาน ซ่ึงเปนปญหาที่ไดมานั้นชาวบานทุกคนไดรวมกันสํารวจ ไม
ใชเปนปญหาที่ขาราชการ กํานัน หรือผูใหญบานกําหนดขึ้นมาเอง เมื่อเปนเชนนี้ ชาวบานจะเกิด
ความตระหนักในปญหาที่เขาสํารวจพบแลว และเกิดความคิดในการที่จะแกปญหาเหลานั้นดวยตน
เอง กอนที่จะพึ่งระบบราชการแตเพียงอยางเดียว 
   ความแตกตางระหวางขอมูล กชช.2ค กับขอมูล จปฐ. แสดงโดยตาราง 2 ดังนี้ 
ตาราง 2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล กชช.2ค กับขอมูล จปฐ.  
 

ประเด็นการพิจารณา กชช.2ค จปฐ. 
 

การนําไปใช - กําหนดกรอบนโยบายแนว 
  ทางอนุมัติแผน 
- เพื่อใชในระดับตําบล 

- วิเคราะหปญหา การจัดทํา 
  ดําเนินการติดตามประเมินผล 
- เพื่อประชาชนมีสวนรวมใน 
  การพัฒนาอยางครบวงจร 

 
การจัดเก็บ 

 
- โดย คปต. สัมภาษณ กม. 
   และผูนํา 

 
- โดย กม. และผูนําดวย 
  ความชวยเหลือของ คปต. 

 
ระยะเวลาเก็บ 

 
- ทุก 2 ป (มติ ครม.) 

 
- ทุก 1 ป (มติ ครม.) 

 
ประเภทขอมูล 

 
- รายหมูบาน 
- บงชี้สภาพปญหาทั่วไปและ 
  ประเภทของหมูบาน  
  ตามความรุนแรงของปญหา   

 
- รายครัวเรือนและรายหมูบาน 
- รายงานออกเปนรอยละของ 
  ครัวเรือนที่ไดเกณฑหรือ 
  ตกเกณฑ 

 
       ที่มา : ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา, 2534 : 106   
   ความสัมพันธระหวางขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช.2ค 
   จากที่กลาวมาแลวขางตน ขอมูล จปฐ. นั้น เปนกระบวนการคนหาปญหาที่มีอยูในครอบ
ครัว และในหมูบาน โดยอาศัยการสํารวจขอมูลเบื้องตนตามแบบ จปฐ. 1 แบบสรุป จปฐ. 1, จปฐ. 2 
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และจปฐ. 3 สวนขอมูล กชช.2ค นั้นเปนกระบวนการจัดทําแผน และการกําหนดเอาแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นขอมูล 
จากทั้งระบบ จปฐ. และกชช.2ค จึงมีความสัมพันธกัน (สาธิต  ทองศรี, 2529 : 91-93) ดังนี้ 

1.  เมื่อมีการคนหาปญหาในหมูบานโดยอาศัยขอมูล จปฐ. แลวปญหาเหลานั้นก็จะถูกนํา
มาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไข 

2.  เมื่อแนวทางแกไขปญหาของหมูบานไดจัดทําในรูปของแผนตามระบบ กชช. 
แลวก็จะนําเอาแผนมาปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ินหรือในหมูบานนั้นออกมาให
หมดไป และปญหาตาง ๆ ก็ถูกนํามาเสนอขึ้นมาใหมโดยระบบ จปฐ. ก็จะถูกนํามาสูระบบ กชช. 
ตอไป 
   ดวยเหตุนี้จึงอาจสรุปไดวา ระบบ จปฐ. คือ ระบบเก็บขอมูลเบื้องตน (Input) ที่จะนําไป
สูระบบ กชช. หรือ กระบวนการวางแผน (Process) เพื่อที่จะนําไปสูแผนและแนวทางการปฏิบัติ 
(Output) และเมื่อนําแผนนั้นไปปฏิบัติ ก็จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบานไดนั่นเอง ดัง
ภาพประกอบดังตอไปนี้ 
 
  ภาพประกอบ 4  ความสัมพันธของ ระบบ จปฐ. และระบบ กชช. 
 
 
      แนวทางการแกไขปญหา                 กระบวนการวางแผน                 แผนและแนวทางปฏิบัติ 
           ของหมูบาน                                 (ระบบ กชช.) 
          (ระบบ จปฐ.) 

 
 

                
ที่มา : สาธิต  ทองศรี, 2529 : 93 
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดระบบสารนิเทศในการวางแผนพัฒนาชนบท 
 
   สุรพล  กาญจนจิตรา (2529 : 103-110) ไดกลาวถึงปญหาการจัดระบบสารนิเทศในการ
วางแผนพัฒนาชนบทและแนวทางแกไข ดังนี้ 
   1.  ปญหาดานการจัดและบริหารระบบสารนิเทศ 
                1.1  ปญหา 
   1.  หนวยงานตาง ๆ ที่เขามาจัดกิจกรรมการใหขอมูลขาวสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชนนั้นตางกําหนดลักษณะขอมูลเฉพาะของตน ขาดการบูรณาการ (Intergation) ระหวาง
ระบบสารนิเทศ ทําใหมีการซ้ําซอนในการจัดเก็บ การใชประโยชน และสิ้นเปลืองงบประมาณ  
   2.  เมื่อระบบสารนิเทศในชุมชนไมมีเอกภาพ ทําใหหนวยงานตาง
กําหนดขอมูลเฉพาะในสวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของตนเทานั้น 
                              3.  การจัดระบบสารนิเทศเทาที่เปนอยู มักมุงเนนใหเจาหนาที่ยึดหลัก 
ในการจัดเก็บมากกวาที่จะใชประโยชนจากขอมูล 
                              4.  ไมมีการตั้งองคกรบริหารระบบสารนิเทศที่ตอเนื่องและสอดคลองกันใน
ระดับตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต และกรม 
                              5.  ขาดเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยในการประมวลผลขอมูล 
   ดานวัตถุประสงคของการจัดระบบสารนิเทศ 
   1.  มีวัตถุประสงคเฉพาะที่แคบเกินไป โดยมุงเนนเฉพาะเพื่อนํามา
ใชในการจัดทําแผนและวางแผนโครงการเฉพาะกิจกรรม และในทางปฏิบัติก็นํามาใชนอยมาก 
   2.  ไมไดเนนใหเห็นวาระบบสารนิเทศนั้นประชาชนสามารถใช
ประโยชนเพื่อการตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ ไดอยางไร 
   ดานลักษณะ วิธีการจัดเก็บและใชขอมูล 
   1.  ลักษณะขอมูล 
       -  เปนขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และไมไดมีการทําให 
เคล่ือนไหวเมื่อจัดเก็บแลวคร้ังหนึ่งก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเลยจนกวาจะจัดเก็บครั้งตอไป 
       -  เปนขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) มากเกินไป และ 
รายละเอียดมากเกินไป จนไมอาจสรุปใหเห็นชัดเปนภาพชุมชนรวมที่แสดงปญหาความตองการ
ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยากตอการวิเคราะห 
   2.  วิธีการจัดเก็บ รักษาและใชขอมูล 
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       -  สืบเนื่องจากปญหาที่หลายหนวยงานรับผิดชอบ แตละหนวย
งานจึงมีวิธีการจัดเก็บเฉพาะของตนที่แตกตางกันไป  
       -   แมบางหนวยงานจะมีวิธีการจัดเก็บที่มุงใหประชาชนมีสวน
รวม แตในทางปฏิบัติแลว เจาหนาที่มักไมเขาใจในความหมายที่แทจริงของการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับระบบสารนิเทศ 
       -   ระบบสารนิเทศที่มีอยูไมมีการจัดรักษาขอมูลอยางมีประสิทธิ
ภาพ ทั้งนี้เพราะไมมีองคกรที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและขาดเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย 
 
 
      1.2  แนวทางแกไขปญหา 
   1.  มุงเนนใหเกิดการบูรณาการระบบสารนิเทศในชุมชนกับหนวย
งานตาง ๆ ใหเกิดขึ้นเปนเอกภาพในระดับตาง ๆ ตั้งแตสวนกลาง จังหวัด อําเภอ และตําบล 
   2.  ระบบสารนิเทศจะตองเปนการมีสวนรวมของประชาชนและองค
กรประชาชนในทุกทางใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ตั้งแตการจัดเก็บรักษา ใชประโยชน และรวม
บริหารขอมูล 
   3.  จัดระบบบริหารขอมูลใหเดนชัด โดยใหมีโครงสรางองคกรตาง 
ๆ ที่ทําหนาที่ประสานกันในระบบสารนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  จัดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย เพื่อใชในการประมวลผลขอมูล 
   ดานการกําหนดวัตถุประสงคของระบบสารนิเทศ  
  

จะตองกําหนดวัตถุประสงคของระบบสารนิเทศใหเดนชัดทั้งในวงกวาง
และวงแคบเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหเห็นวาวัตถุประสงคของระบบสารนิเทศที่จัดขึ้นนั้น เมื่อได
ดําเนินการแลวจะทําใหเกิดการนําขอมูลมาใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   ดานลักษณะ วิธีการเก็บและใชขอมูล 
   ลักษณะสารนิเทศที่จัดระบบ จะตองมีลักษณะทั้งขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลเชิงปริมาณตาง ๆ ทุกดาน ที่ครอบคลุมถึงปญหาความตองการของชุมชนและองคกรประชา
ชน 
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สารนิเทศท่ีใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย 
ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 
   การจัดทําแผนพัฒนาจําเปนที่จะตองใชสารนิเทศ เปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการวาง
แผนแตละขั้นตอน เพราะแตละสวนประกอบของแผนจะมีการตัดสินใจอยูเสมอ การตัดสินใจใน
เร่ืองที่มีความสําคัญมาก สารนิเทศที่ใชก็ยอมมีความสําคัญตามไปดวย ยิ่งไปกวานั้น สารนิเทศยังมี
สวนชวยในการเพิ่มคุณภาพดานการวางแผนการพัฒนาอีกดวย 
1.  สารนิเทศท่ีใชในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
   ในทางทฤษฎีของการกําหนดปญหาในกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององค
การบริหารสวนตําบลนั้น จะใชขอมูลที่สําคัญ ๆ 4 ประการ (กรมการพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป. : 1-2) ดัง
นี้ 

1.  ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) เปนขอมูลในระดับหมูบานที่แสดงถึงสภาพ
ทั่วไป 

ในหมูบาน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพอนามัยและระดับความรู การศึกษาของคนในชุม
ชนตามตัวช้ีวัด ซ่ึงสะทอนใหทราบถึงระดับการพัฒนาของหมูบานในเรื่องตาง ๆ 
    2.  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนขอมูลที่แสดงถึงความจําเปนของคนในครัว
เรือนตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา วาคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ 
อยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหมีชีวิตที่ดี และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.  ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม เปนขอมูลระดับตําบล จัดเก็บทุก 4 เดือน เพื่อใหทราบถึง
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตําบลที่กระทบตอความเปนอยูของประชา
ชน 
    4.  ขอมูลแหลงน้ําระดับหมูบาน เปนขอมูลระดับหมูบานที่แสดงจํานวนและประเภท
ของแหลงน้ําดื่ม น้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตรของแตละพื้นที่เพียงพอหรือไมและมีสภาพเปนอยาง
ไร 
   แตในทางปฏิบัติของการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานา พบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา ไมไดใชขอ
มูลที่มีอยูในกระบวนการจัดทําแผนแตอยางใดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลือชา  วนรัตน (2539) 
และอมรรัตน  ดวงสุวรรณ (2540) ที่พบวา การจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญใชขอมูลและ 
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สารนิเทศจากการพบเห็นดวยตนเอง จากการลงไปคลุกคลีกับชุมชนและจากการปรึกษาเพื่อนรวม
งาน ดวยเหตุผลองคการบริหารสวนตําบลจึงไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลหรือสารนิเทศเพื่อประกอบ
การจัดทําแผนแตอยางใด 
2.  สารนิเทศท่ีใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสถานีอนามัย 
   ขอมูลเบื้องตนที่สถานีอนามัยตําบลบานาจัดเก็บ เรียกวา "บัญชี 1-6" โดยที่บัญชีดังกลา
วจะทําการจัดเก็บและรวบรวมเปนรายหมูบาน (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 
    หลังจากเจาหนาที่ไดทําการรวบรวมบัญชี 1-6 ครบถวนทุกหมูแลว จะทําการสรุปเปน
ราย 4 เดือน/ครั้ง เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขเปนรายหมูของสถานีอนามัย
ตําบลบานา และจะนําผลการสรุปบัญชี 1-6 ทั้งหมดรวมทั้งขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของจาก จปฐ. และ 
กชช.2ค มาประมวลเปนคลังขอมูลสาธารณสุขประจําป ซ่ึงเปนขอมูลรวมทุกหมูในตําบลบานาเปน
จํานวน 11 หมู ขอมูลดังกลาว สถานีอนามัยตําบลบานาใชประโยชนเพื่อประเมินผลกิจกรรมสา
ธารณสุขประจําป และเพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานีอนามัยตําบลบานา 
โดยมีรายละเอียดของขอมูลดังกลาวอยูในภาคผนวก ก 

จากการศึกษาสภาพขอมูลของสถานีอนามัยตําบลบานา นั้นจะสังเกตไดวา ขอมูล บัญชี 1-6 
ที่จัดเก็บนั้น มีรายละเอียดและความครบถวนมาก ซ่ึงสามารถใชเปนตัวช้ีวัดกลุมประชากรเปาหมาย
ในการดําเนินงานของสถานีอนามัยไดเปนอยางดี สวนรายละเอียดในคลังขอมูลสวนหนึ่งจะนําขอ
มูลจากบัญชี 1-6 รวมทั้งขอมูลจาก จปฐ. และ กชช.2ค มาประมวลเขาดวยกัน จึงนับวาคลังขอมูลดัง
กลาวมีสารนิเทศที่ครอบคลุมมากเพราะเปนการนําขอมูลที่สถานีอนามัยตําบลบานาจัดเก็บเอง 
(บัญชี 1-6) ขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.2ค  
มาประสานใหเปนสารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาของสถานีอนามัยตําบลบานาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
     
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเร่ืองนี้ คือ 
7.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการประสานสารนิเทศ 
7.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการใชสารนิเทศในองคกร 
7.3 งานวิจัยเกี่ยวกับงานสารนิเทศเพื่อพัฒนาชุมชน 

 7.4  งานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบล 
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7.1  งานวิจัยเก่ียวกับการประสานสารนิเทศ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการประสานสารนิเทศ มีผูศึกษาไวดังนี้ 
ลอว (Law, 1993 : ED363629) ศึกษาประสิทธิภาพของการประสานสารนิเทศ :  

การเปลี่ยนแปลงของการจดจําในการทํางาน โดยการฝกอบรม การรายงานผล และองคประกอบ 
ของการประสานสารนิเทศ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยทําการฝกกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนัก
ศึกษาวิทยาลัย ในเรื่องของการประสานงาน (Task) ระหวางกันโดยวิธีการใชเครื่องมือส่ือสารและ
การพูดคุยกันกลุมตัวอยางแตละกลุมจะถูกวิเคราะหพฤติกรรมกอนและหลังการฝก การวิเคราะห
กลุมตัวอยางจะใชสารนิเทศที่ชวยในการจดจําการทํางาน (Working Memory) ซ่ึงจะขึ้นอยูกับองค
ประกอบของสารนิเทศที่ใชจากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของการประสานสารนิเทศ กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ เกิดความรวดเร็วในการทํางานมากขึ้น, เกิดประสิทธิภาพในการจดจําในการ
ทํางาน, ความสามารถในการสื่อสารดวยคําพูด และเกิดความรวมมือของการไหลเวียนสารนิเทศ
โดยผานเครื่องมือการสื่อสารคมนาคม 
  มอรริน (Morrin, 1994 : EJ498440) ศึกษารูปแบบเชิงโครงสรางของประสิทธิภาพ 
ในการประสานสารนิเทศ : การประเมินและเผยแพรรูปแบบของ Yee, Hunt และ Pellgrino 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาวิทยาลัยจํานวน 111 คน 
และทหารเกณฑจํานวน 248 คน โดยทําการวิเคราะหปจจัย ดังตอไปนี้ ผลจากการศึกษา, วิเคราะห 
ทฤษฎีของ Yee, Hunt และ Pellgrino และรูปแบบการจดจําในการทํางาน (Working Memory) 
เพื่อนํามาสนับสนุนแนวคิดที่วา “การประสานสารนิเทศกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจดจําในการ

ทํางาน” 
ผลจากการศึกษา พบวา ผลที่ไดสนับสนุนแนวคิดที่ไดกลาวไวเปนอยางมาก 
 กันดาทิล (Kandathil, 1994 : 2600-A) ศึกษาความรวมมือในระบบสารนิเทศขององคกร  
:ประสิทธิภาพของระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Data 
Interchange/EDI)เนื่องมาจากแนวคิดที่วา ความสัมพันธระหวางองคกร, โครงสรางระบบสารนิเทศ
ภายในองคกร,การมีสวนรวมขององคกรและการบูรณาการเทคโนโลยีมาใชในองคกร ลวนเปน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือหรือการประสานสารนิเทศ และงานวิจัยช้ินนี้ไดนําแนวคิดดัง
กลาวมาเปนปจจัยในการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา ระบบ EDI สงผลตอความพึงพอใจและความมีประสิทธิภาพของ
การประสานสารนิเทศระหวางองคกรไดมากขึ้น 
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จากสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับความรวมมือหรือการประสานสารนิเทศ (Information 
Coordination) มีงานวิจัยที่นอยช้ินมาก และมักใชวิธีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อใหเห็นประสิทธิภาพ
ของการประสานสารนิเทศที่สงผลตอการปฏิบัติงานระหวางกลุมหรือระหวางองคกรไดอยางชัด
เจน และจากผลการศึกษาของ ลอว (1993) มอรริน (1994) และกันดาทิล (1994) พบวา การประสาน
สารนิเทศนั้นมีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซ่ึงปจจัยพื้นฐานที่กอ
ใหเกิดการประสานสารนิเทศ คือ ความสัมพันธหรือการติดตอกันระหวางกลุมหรือองคกร ดังที่ 
ลอว และกันดาทิล ไดศึกษา แมวาวิธีการติดตอสัมพันธจะแตกตางกัน โดยที่ ลอว ใชทั้งวิธีการสื่อ
สารดวยเครื่องมือและบุคคล สวน กันดาทิล ใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสมัยใหมในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร แตวิธีการทั้งหมดยังใชการไดดีกับการประสานสารนิเทศ ลําพังเฉพาะมีความ
สัมพันธหรือการติดตอกันระหวางหนวยงานกอนหนานี้ก็เปนอันใชไดแลว 
 

7.2  งานวิจัยเก่ียวกับการใชสารนิเทศในองคกร 
  ลําพังเฉพาะการติดตอและความสัมพันธกันระหวางองคกรที่สงผลตอการประสานสาร
นิเทศขององคกรนั้น คงจะไมเพียงพอ ผูวิจัยคิดวาปจจัยที่เกี่ยวกับการใชสารนิเทศในองคกรนาจะมี
สวนชวยในการสนับสนุนการประสานสารนิเทศระหวางองคกรดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ องคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย ซ่ึงเปนองคกร
ที่ตองใชสารนิเทศในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงนามีปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชสารนิเทศ
ในองคกรที่ไดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
  ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารนิเทศกับการวางแผนพัฒนาชนบทขององคการบริหาร
สวนตําบล นั้นมีเพียงงานวิจัยเพียงชิ้นเดียวคือ งานวิจัยของ  อมรรัตน  ดวงสุวรรณ (2540)  ศึกษา
ความตองการและการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและการใชสารนิเทศใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา  
ตําแหนงหนาที่ ความรูเกี่ยวกับสารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การฝกอบรมเกี่ยวกับ
สารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และประสบการณเกี่ยวกับองคกรในทองถ่ินกับความ
ตองการและการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  
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จากการศึกษาพบวา  
1.  ความตองการและการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลไมมีความสัมพันธ 

กับระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ความรูเกี่ยวกับสารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และ
ประสบการณเกี่ยวกับองคกรในทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
    2.  ความตองการและการใชสารนิเทศในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลมีความสัมพันธกับ  
การฝกอบรมเกี่ยวกับสารนิเทศที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหาร-องคการสวนตําบล  

3. เมื่อพิจารณาจากการจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบวา คณะกรรมการบริหารองคการ 
บริหาร-สวนตําบลสวนใหญตองการและใชขอมูลและสารนิเทศ จากการพบเห็นดวยตนเอง จาก
การลงไปคลุกคลีกับชุมชน และจากการปรึกษาผูรวมงาน  
  งานวิจัยของอมรรัตน  ดวงสุวรรณ (2540) สอดคลองกับงานวิจัยของ ลือชา วนรัตน 
(2539 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 2539 ผลการศึกษาสภาพการ
ใชขอมูลในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนั้น พบวาองคการบริหาร
สวนตําบลสวนใหญไมไดใชขอมูลที่มีอยู ซ่ึงไดแก ขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช.2ค ในกระบวน
การจัดทําแผนพัฒนาแตอยางใด โดยสวนใหญไดรับขอมูลและสารนิเทศจากการลงไปคลุกคลีกับ
ชุมชนและปรึกษาผูรวมงาน และไดมีขอเสนอแนะอีกวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูเกี่ยว
กับการพัฒนาดานตาง ๆ  แกชาวบานในชุมชน รวมทั้งตัวแทนของชาวบานที่เขามาทํางานในองค
การบริหารสวนตําบล เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมความรู 
ความเขาใจในการทํางานพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ทั้งนี้
อาจเปนการฝกอบรม หรือการจัดเตรียมขอมูลขาวสาร เอกสารตาง ๆ ไวบริการในชุมชน (อมรรัตน  
ดวงสุวรรณ,2540 : 278) 
  และเนื่องจากกลุมประชากรที่ศึกษาเปนคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่มีปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการใชสาร
นิเทศเมื่อพบวาตนเองอยูในสถานการณที่ตนตองตัดสินใจ หาคําตอบ ขอเท็จจริงหรือแกปญหาใน
การปฏิบัติงานของบุคคลแตละบุคคล ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชสารนิเทศ 
เพื่อพิจารณาหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชสารนิเทศมาเปนปจจัยในการวิจัยคร้ังนี้  ดังตอไปนี้ 
  ปจจัยที่มีผลตอการใชสารนิเทศตามความเห็นของนีดแฮม (Needham, 1981 : 30-43, 
อางถึงในอมรรัตน  ดวงสุวรรณ, 2540 : 33) แบงได 4 ขอ ไดแก 1)  ตัวสารนิเทศเอง ไดแกประเภท
ของสารนิเทศที่แตกตางกัน อาจทําใหเกิดผลตอการใชสารนิเทศในรูปแบบที่ตางกัน แหลงสาร
นิเทศที่แตกตางกันบางแหลงเปนที่ยอมรับ และนาเชื่อถือกวา รวมทั้งอาจเกิดจากแรงกระตุน เชน 
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ตองการหาคําตอบปญหาอยางเรงดวน ถาคนหาไดงายก็อาจทําใหเกิดการใชสารนิเทศ  2)  ลักษณะ
ขององคกร เชน โรงเรียนที่มีการสอนแบบ Open Plan Teaching ครูมีโอกาสในการเสนอความคิด
และแนวปฏิบัติอันนําไปสูการอภิปรายกันมากขึ้นระหวางครูดวยกัน และอาจขึ้นอยูกับการบริหาร
ของครูใหญและวิธีการที่ครูใหญติดตอกับกลุมครูโดยเฉพาะอยางยิ่งการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจของครูก็มีสวนดวย  3)  ความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสารแบบไมเปนทาง
การระหวางกลุมครู จะมีบทบาทในการกระจายความคิดไมวาจะ 
เปนการพูดคุยหรือการอภิปรายอยางไมเปนทางการ  4)  ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก บุคลิกภาพ  
ประสบการณในการสอน พื้นฐานการศึกษา วิธีสอน ตําแหนงหนาที่ ก็สงผลตอการใชสารนิเทศ 
  ประภาวดี  สืบสนธิ์ (2532 : 23-26) ใหความเห็นในเรื่องนี้วา องคประกอบที่เกี่ยวของกับ
องคการและมีผลตอความตองการและพฤติกรรมสารนิเทศของบุคคลในองคการนั้นมีหลายประการ
ดวยกันเชน โครงสรางองคการหรือโครงสรางการบริหารงาน สภาพการวัดพื้นที่ และทรัพยากรสาร
นิเทศที่มีในองคการ บรรยากาศของการใชสารนิเทศเพื่อการปฏิบัติงานในองคการ ฯลฯ 
  จากแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใชสารนิเทศที่ไดจากงานของนีดแฮม (1981) และ
ประภาวดี(2532) ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกปจจัยที่นาจะสงผลตอการประสานสารนิเทศขององคการ
บริหารสวนตําบลเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับ ลักษณะโครงสรางการบริหารขององคกร ดวยเหตุผล
ที่วา โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ผูปฏิบัติงานในองคกรมีความเขาใจวา
ตนมีหนาที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้น
ฐานเปนหลักตามความเขาใจดั้งเดิม (เมื่อคร้ังเปนสภาตําบล) ทําใหผูวิจัยมีความเชื่อวา เนื่องมาจาก
โครงสรางการบริหารงานดังกลาว ทําใหการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือ
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนามีนอยนักหรือแทบจะไมมีเลย 
  นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับการใชสารนิเทศในองคกร
เพิ่มเติมเพื่อพิจาณาหาปจจัยการใชสารนิเทศในองคกรที่นาจะสงผลตอการประสานสารนิเทศใน
องคกร และเพื่อนําแนวคิดที่ไดมาปรับปรุงและประยุกตใชในงานวิจัยของผูวิจัยตอไป งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการใชสารนิเทศในองคกร มีดังตอไปนี้ 
  ฮัสตัน (Huston, 1989 : 3096-A) ศึกษาการใชสารนิเทศทองถ่ินของนักวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินและนักประวัติศาสตรทองถ่ิน ความสําคัญของการศึกษาชิ้นนี้ มุงเนนใหเกิดการพัฒนา
เอกสารที่เปนสารนิเทศทองถ่ินในรูปแบบของการบริการบรรณานุกรมระบบออนไลน ผลการ
ศึกษาพบวา นักวางแผนพัฒนาทองถ่ินใชขอมูลประเภทแผนที่และขอมูลประชากรเปนสวนใหญ 
สวนนักประวัติศาสตรทองถ่ินใชสารนิเทศที่เปนหนังสือ, วารสาร, และหนังสือพิมพ ประกอบการ
ปฏิบัติงาน หากพิจารณาถึงผลการศึกษาที่พบ การออกแบบระบบสารนิเทศทองถ่ินจะตองมีลักษณะ
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ของความยืดหยุนเปนอยางมาก สวนที่มีรายละเอียดมากที่สุดคือสารนิเทศทางดานประชากรและ
ชาติพันธุ เพราะเปนสารนิเทศทองถ่ินที่สําคัญตอนักวางแผนและนักประวัติศาสตรอยางไมมีวันสิ้น
สุด 
  เทียมิยู (Tiamiyu, 1990 : 1032-A) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชทรัพยากรสารนิเทศของ 
ขาราชการพลเรือน, ลักษณะตําแหนงหนาที่, สภาพแวดลอมขององคกรที่มีผลตอการแสวงหาขอมูล
และสารนิเทศ ,และลักษณะทรัพยากรสารนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณขาราชการพล
เรือนชั้นสูงและบรรณารักษบริหารงานสารนิเทศ ของ 7 กระทรวง ในประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการพลเรือนที่มีตําแหนงหนาที่สูงมีการใชทรัพยากรสารนิเทศมากกวาผูที่มีตําแหนง
ต่ํา  และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการใชทรัพยากรสารนิเทศภายนอกองคกร (โดย
เฉพาะ รายงานเกี่ยวกับการปรึกษางานและรายงานการประชุม /รายงานเกี่ยวกับ Workshop) ซ่ึง
ปจจัยที่เกี่ยวของไดแก รายละเอียดสารนิเทศ, ระดับความพึงพอใจของผูใช สวนความสัมพันธที่มี
ทิศทางตรงกันขาม พบในการใชสารนิเทศภายในองคการ ไดแก ทรัพยากรที่ใช, ตําแหนงหนาที่
และความพึงพอใจของผูใช นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธในทิศทางเดียวกันของการใชทรัพยากร
สารนิเทศที่เปนเอกสารและแหลงดังกลาวตรงตอความตองการและเพียงพอตอการใชสารนิเทศของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวง 
  เบอรกรอน (Bergeron, 1995 : 489-A) ศึกษาการรับรูและทักษะการจัดการทรัพยากรสาร
นิเทศในองคกรขนาดใหญภาคเอกชนในแคนาดา เปนการศึกษาเชิงพรรณาและเชิงอธิบายของการ
รับรูและทักษะในการจัดการทรัพยากรสารนิเทศในองคกรภาคเอกชนในแคนาดาจํานวน 8 องคกร 
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1)  การรับรูของผูบริหารอาวุโสและการจัดการทรัพยากรสาร
นิเทศตามแนวคิดของการจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (Information Resources Management/IRM)  
2)  มี IRM อะไรบางที่ใชในองคกรกลุมตัวอยาง  3)  ปจจัยที่สงผลตอการนํา IRM มาใชในองคกร  
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเปนกรณีพิเศษ โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางจํานวน 8 
องคกรขนาดใหญ ไดแก4 องคกรจากภาคอุตสาหกรรม และอีก 4 องคกรจากภาคการบริการ และทํา
การสัมภาษณบุคลากรในหนวยงานสารนิเทศ จํานวน 59 คน ผลการศึกษาในขั้นแรกพบวา การให
คํานิยาม IRM ของกลุมตัวอยางมีเพียงบางสวนที่นิยามวา IRM  คือ ทฤษฎีเฉพาะหรือ แนวคิดใน
การจัดการที่ดี และสวนใหญคิดวา IRM คือ การประสานการจัดการของขั้นตอนการถายโอนสาร
นิเทศ เพื่อใชคนหาความตองการสารนิเทศของบุคลากรและองคกร ผลการศึกษาในขั้นที่สอง เปน
การนําเสนอตัวช้ีวัดของ IRM ของทั้ง 8 องคกรตัวช้ีวัดที่พบสวนใหญ ไดแก การวางแผนใหกับ 
IRM แตองคกรเกือบทั้งหมดไมมีการวางแผนใหกับ IRM เลยและมีเพียง 2 องคกรเทานั้นที่มีการนํา 
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IRM ระดับสูงมาใชในองคกร โดยที่สวนใหญเร่ิมนํา IRM เขาสูองคกรผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่
สงผลตอ IRM มีดังนี้ ทัศนคติและพฤติกรรมสารนิเทศ, การบริหารสารนิเทศและการใชสารนิเทศ 
  โรเซนบวม (Rosenbaum, 1996 : 2437-A) ศึกษาผูบริหารกับสารนิเทศในองคกร : ที่มีตอ 
แนวคิดของสภาพแวดลอมของการใชสารนิเทศของผูบริหาร โดยทําการศึกษาสภาพแวดลอมของ
การใชสารนิเทศ (Information Use Environment/IUE) และพฤติกรรมสารนิเทศของผูบริหารใน
องคกรภาครัฐจากการศึกษาพบวา  1)  สภาพแวดลอมของการใชสารนิเทศของผูบริหารในการวิจัย
นี้ ประกอบดวยระเบียบขอบังคับขององคกร, แหลงสารนิเทศ, ปญหา. การแกไขปญหา  2)  ปริมาณ
ของพฤติกรรมสารนิเทศ เกี่ยวของกับการผลิตหรือการจัดทําสารนิเทศ, การรวบรวม, การกลั่นกรอง
, และการใชสารนิเทศรวมกัน   3)  ความสัมพันธแบบสองทิศทางระหวาง IUE และพฤติกรรมสาร
นิเทศในการบริหาร  
  แลมบ (Lamb, 1997 : 617-A) ศึกษาความสัมพันธระหวางองคกรและการบริการสาร
นิเทศ : ศึกษาสภาพแวดลอมเชิงองคกรและวิธีการที่สงผลตอการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูลของบริษัทดานกฏหมาย บริษัท  BIOTECH และนายหนาซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ จากการศึกษาพบวา องคกรที่ศึกษามีวิธีการ
ในการจัดหาและใชแหลงสารนิเทศที่หลากหลาย แตมีความสัมพันธระหวางองคกรเพียงเล็กนอย 
องคกรที่มีการศึกษาถึงสภาพแวดลอมและวิธีการจัดเก็บขอมูล จะกอใหเกิดวิธีการเก็บรวบรวมขอ
มูลมากกวา ความสัมพันธขององคกรกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับกิจการขององคกร และความ
สนใจในปริมาณและวิธีการของการจัดเก็บขอมูลองคกรที่มีการติดตอโดยตรงกับหนวยงานดานกฏ
หมายจะมีการจัดเก็บขอมูลมากกวา ความสัมพันธดังกลาวสงผลตอวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของ
องคกรและรวมทั้งการสงผลตอการใชแหลงขอมูลในระบบออนไลน 
  บาโร (Barreau, 1997 : 1968-A) ศึกษาระบบสารนิเทศเพื่อองคกรและปญหาสารนิเทศ 
แบบไมยั่งยืน (Ephemeral Information) งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยทําการศึกษาองค
กรจํานวน 3 องคกร ที่ใชระบบสารนิเทศเดียวกันสําหรับงานบริการ เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณผูใหบริการจํานวน 19 คน และผูจัดทําระบบ จํานวน 3 คน เพื่อนํามาวิเคราะหการใชสาร
นิเทศและประสิทธิภาพของระบบตอความตองการขององคกร ผลของการสัมภาษณจะนํามานิยาม
ศัพทสารนิเทศแบบไมยั่งยืนและระบบสารนิเทศที่ดีและเหมาะสมตอองคกร ผลการศึกษาพบวา 
นิยามของสารนิเทศแบบไมยั่งยืน คือ ขอมูล ขาวสาร ที่มีการเคลื่อนไหวและมีสถานการณที่ปรับ
เปลี่ยนอยูตลอดและกอใหเกิดปญหาตอการสภาพงานที่เปนลักษณะงานประจําและเปนสารนิเทศที่
มีความตอเนื่อง โดยตองมีบุคลากรในการจัดการ เมื่อระบบสารนิเทศมีการจัดการบูรณาการใหเขา
กับสภาพงานขององคกร และมีความเหมาะสมกับงาน ก็จะชวยลดปญหา และเกิดการจัดการที่มี
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ประสิทธิภาพขึ้นในองคกร สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาของสาร
นิเทศแบบไมยั่งยืน จําเปนตองอาศัยเครื่องมือในการใชสารนิเทศรวมกันขององคกร และขอเสนอ
แนะในการวิจัยนี้กลาววา ผูออกแบบระบบสารนิเทศจําเปนตองคํานึงถึงผูใชระบบในองคกรเปน
สําคัญ 
  จากการศึกษางานวิจัยขางตน พบวา สารนิเทศมีความสําคัญตอองคกรในตางประเทศ ไม
วาจะเปนองคกรดานการพัฒนา ดานเศรษฐกิจและดานอุตสาหกรรม ลวนมีการจัดการสารนิเทศเพื่อ
สนองตอบการใชสารนิเทศของผูปฏิบัติในองคกรทั้งส้ิน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดแนวคิดที่เปน
ประโยชนตองานวิจัยคร้ังนี้ตามแนวคิดของผูวิจัยในแตละชิ้นงาน ดังนี้ จากฮัสตัน (1989) พบวา 
การออกแบบระบบสารนิเทศทองถ่ินตองมีลักษณะ  ความยืดหยุนมาก และมีรายละเอียดมากที่สุด 
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับประชากร  สวนเบอรกรอน (1995)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
การจัดการสารนิเทศในองคกร ซ่ึงไดแกทัศนคติและพฤติกรรมสารนิเทศของผูปฏิบัติงาน และการ
บริหารงานสารนิเทศในองคกร  โดยโรเซนบวม (1996) ใหความสําคัญวา ปจจัยการใชสารนิเทศ
ของผูบริหารในองคกร ขึ้นอยูกับ ระเบียบขอบังคับในองคกร และสารนิเทศเพื่อการแกปญหาใน
องคกร  และเล็มป (1997) ไดใหแนวคิดที่วา องคกรใดก็ตามที่ทําการศึกษาถึงสภาพและการจัดเก็บ
ขอมูลในองคกรของตน จะมีวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ดี สวนองคกรที่มีความสัมพันธกับองคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะสงผลตอการจัดเก็บขอมูลในองคกรนั้น  
 
 
    7.3  งานวิจัยเก่ียวกับงานสารนิเทศเพื่อชุมชน 
  เนื่องจากกลุมประชากรที่ศึกษาเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาชุมชน จึงนาจะ
มีสภาพงานสารนิเทศเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งที่แตกตางและไมแตกตางไปจากงานวิจัยของ ศุภนิจ  ศรี
รักษ (2539) ซ่ึงไดศึกษางานสารนิเทศเพื่อชุมชนชนบทของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งแหลงสารนิเทศทางการ และแหลงสารนิเทศไมเปนทางการ ในดานนโยบาย
หรือวัตถุประสงค ขอบเขตหนาที่ บุคลากร ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ เนื้อหาของสารนิเทศ การจัด
กิจกรรม การบริการ ลักษณะของสารนิเทศที่เผยแพรส่ือที่ใชในการเผยแพร กลุมผูใชแหลงสาร
นิเทศ ปญหาและอุปสรรค และไดพบวา ในการปฏิบัติงานผลการศึกษาพบวา สภาพงานสารนิเทศ
เพื่อชุมชนชนบทของแหลงสารนิเทศทางการมีมากกวาแหลงสารนิเทศไมเปนทางการ ทั้งเรื่อง
นโยบายและขอบเขตหนาที่ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงครอบคลุมดานเนื้อหาของสารนิเทศที่จัดเก็บ การ
จัดกิจกรรม การบริการ ลักษณะของสารนิเทศที่เผยแพรส่ือที่ใชในการเผยแพร และกลุมผูใชแหลง
สารนิเทศ นอกจากนี้ยังพบวา แหลงสารนิเทศสวนใหญจัดเก็บสารนิเทศดวยระบบที่ประยุกตขึ้นใช
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เอง สําหรับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแหลงสารนิเทศนั้น พบวา แหลงสารนิเทศ
ทางการประสบปญหามากกวาแหลงสารนิเทศไมเปนทางการในทุกดาน จากแนวคิดของ ศุภนิจ 
(2539) ดังกลาวชวยใหผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ภาครัฐและเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนชนบทมากที่สุด นาจะมีปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพงานสารนิเทศ ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลกับหนวยงาน
อ่ืน ปจจัยดังกลาว ไดแก นโยบายหรือวัตถุประสงคดานงานสารนิเทศ ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
เนื้อหาของสารนิเทศที่จัดเก็บ 
  นอกจากนี้ยังไดพบแนวคิดของ ดีโบค (Deboeck, 1980 : ED243641) ศึกษาการจัดการ
สารนิเทศเพื่อการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษา แอฟริกาตะวันออก ไดใชวิธีการศึกษาในลักษณะการ
จัดทํา workshop เพื่อการแสดงและการประเมินโครงการพัฒนาชนบทในแอฟริกาตะวันออก จาก
การศึกษาพบวา การจัดการสารนิเทศดังกลาวเกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ 
ประการแรก ความตองการสารนิเทศ ผลกระทบของสารนิเทศตอการตัดสินใจ และทางเลือกตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ประการที่สองเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของโครงสราง
หนวยงาน คณะทํางาน การฝกอบรมคณะทํางาน การสรางแรงจูงใจ คาใชจายในองคการ งานวิจัย
ช้ินดังกลาวถึงแมจะมีอายุลวงมาเกือบ 20 ปมาแลว แตมีการเล็งเห็นความสําคัญของการใชสาร
นิเทศเพื่อการพัฒนาชนบท และแนวคิดที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยเชน
เดียวกันในปจจุบันได  โดยเฉพาะแนวคิดการทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการ 
สารนิเทศเพื่อการพัฒนาชนบทของคณะทํางาน หลังจากนั้นก็ทําการศึกษาสภาพขององคกรและ
คณะทํางานวามีศักยภาพเพียงพอในการจัดการสารนิเทศหรือไม แนวคิดดังกลาวผูวิจัยสามารถนํา
มาใชกับงานวิจัยคร้ังนี้ได 
  งานวิจัยท่ีนาสนใจในเรื่องนี้อีก 2 เร่ือง คือ งานของการโควิช (Garkovich, 1986 : 
RRSDE3) ศึกษาความตองการบริการความตองการสารนิเทศแกชุมชนขนาดเล็กโดยผานโปรแกรม
การศึกษา เปนงานวิจัยเชิงทดลองของภาควิชาสังคมวิทยามหาวิทยาลัยเคนตักกี้ (University of 
Kentucky) โดยทําการทดลองกับชุมชนขนาดเล็กซึ่งขาดทักษะความชํานาญการ ขาดบุคลากร และ
ขาดทรัพยากรที่สามารถสนองตอความตองการสารนิเทศของคนในชุมชน จากการศึกษาพบวา เมื่อ
มีการประสานความตองการภาควิชา, นักศึกษาและคนในชุมชน พบวา มีความตองการสารนิเทศที่
หลากหลาย เชน ความตองการแหลงวิชาการที่มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ที่มีการสํารวจทองถ่ินเพื่อนํามา
ปรับปรุงการฝกประสบการณการใชประโยชนที่ดินในทองถ่ิน จากการพัฒนาประสบการณดัง
กลาวสามารถฝกใหนักศึกษามีประสบการณในการพัฒนาทักษะและความรูทางวิชาการในการแก
ปญหาในชุมชนไดอยางถูกจุด 
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  สําหรับงานของ ดิวนีย (Dewdney, 1992 : 5-29) ศึกษาความตองการสารนิเทศชุมชน : 
กรณีศึกษาการกดขี่ขมเหงภรรยา (Wife Assault) งานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความตองการสารนิเทศเกี่ยวกับการกดขี่ขมเหงภรรยาของชุมชนและสารนิเทศที่บริการผานเครือ
ขายสารนิเทศชุมชนเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณสตรีจํานวน 543 คน เพื่อตองการทราบ
เบื้องตนเกี่ยวกับความรูของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการทราบขาวสาร
การกดขี่ขมเหงภรรยา ในขั้นตอนตอมาทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางซ้ําจํานวน 179 คน โดยทําการ
สัมภาษณรวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบ จากการศึกษาพบวา สารนิเทศที่ใหบริการผานเครือขาย
บริการสังคมในชุมชนไมสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในชุมชนได เพราะหนวยงาน
ที่รับผิดชอบไมไดตระหนักถึงแหลงใหความชวยเหลือแกผูประสบปญหาไดอยางเหมาะสม และ
หนวยงานขาดความเขมงวดในการแถลงสถานการณตาง ๆ ใหคนในชุมชนทราบ 
  งานวิจัยท้ังสองชิ้นในขางตนชี้ใหเห็นแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการบริการสารนิเทศสูชุมชน  
ประการแรก คือ การศึกษาเบื้องตนถึงความตองการของชุมชน  เพื่อนํามาจัดหาสารนิเทศใหตรงกับ 
ความตองการและคนในชุมชนสามารถใชประโยชนจากระบบสารนิเทศที่หนวยงานจัดทําขึ้นได
อยางคุมคาที่สุดประการที่สอง ซ่ึงนับเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและหนวยงานในประเทศไทยมักจะมอง
ขามความสําคัญของสวนนี้คือ การประสานความตองการของชุมชนกับความตองการของหนวยงาน
เขาดวยกัน เพื่อใหความตองการรวมที่ไดสามารถสนองตอความตองการของทุกฝาย ไมเกิดการสูญ
เปลาในการจัดทําและไมเกิดการยัดเยียดใหกับชุมชน ระบบสารนิเทศที่ไดจึงไมสามารถชวยในการ
แกปญหาความตองการของชุมชนไดอยางตรงประเด็น 
  ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา และสรางรูปแบบ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผูวิจัยไดคนพบผลงานที่นาสนใจ และคิดวาจะเปนแนว
ทางในงานวิจัยของผูวิจัยคร้ังนี้ได คือ งานวิจัยของฟูลเลอร (Fuller, 1988 : RRSDE3) ศึกษารูปแบบ
การยายถ่ินในชนบท-เมือง : การออกแบบและการประเมินโปรมแกรมสารนิเทศ งานวิจัยนี้เปนการ
ประเมินโปรแกรมที่ออกแบบสําหรับรูปแบบการยายถ่ินจากชนบทไทยเขาสูเมืองในภูมิภาคใกล
เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาการแออัดเขาไปอยูในกรุงเทพฯ โปรแกรมสารนิเทศดัง
กลาวเปนสารนิเทศเกี่ยวกับตําแหนงงานวางในสวนภูมิภาค และมีการเผยแพรสารนิเทศดังกลาวสู
ชุมชนที่ศึกษา ประชากรกลุมตัวอยางไดแก ประชากรจาก 6 หมูบานในอําเภออาตสามาต จังหวัด
รอยเอ็ด ซ่ึงเปนหมูบานที่มีรายไดต่ําและมีอัตราการยายถ่ินสูง เก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณโดย
การสุมตัวอยาง 356 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา การยายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย แตมี
จํานวนที่ไมชัดเจนของการยายถ่ินของประชากรที่ไดรับสารนิเทศจากโปรแกรมสารนิเทศที่ใช
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ทดลอง งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวา ลําพังสารนิเทศที่เผยแพรตําแหนงงานอยางเดียวนั้นไมสามารถมีอิทธิ
พลตอการกระจายความเจริญสูเมืองได แตยังตองอาศัยกลุมผูจางงานและโครงสรางพื้นฐาน 
ตาง ๆ ในชุมชนอีกดวย 
  และงานของเบอรตัน (Burton, 1989 : Ed325296) ซ่ึงศึกษาเทคโนโลยีสารนิเทศเพื่อชุม
ชนชนบท : การศึกษาเชิงคุณภาพของชุมชนชนบท รัฐวอชิงตันตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยนี้
ศึกษาการเปดรับสารนิเทศของผูนําชุมชนชนบทในวอชิงตันและศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี
คมนาคม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบลึก (In-deepth Interview) กับผูชุมชนจํานวน 34 
คน ชุมชนจํานวน 5 ชุมชนที่มีระบบการสื่อสารคมนาคมและระบบสารนิเทศในชุมชน  ซ่ึงไดแก 
ระบบ RURALNET ที่ตอบสนองความตองการของผูใช ผูจัดทํา และนักสารนิเทศ ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของ RURALNET ไดแก 1)  การคํานึงถึงวัฒนธรรมในชุมชนและคานิยมในครัวเรือน  
2)  ศักยภาพของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  3)  การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผน  4)  
การออกแบบระบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน  5)  ศักยภาพของผูจัดทําที่สามารถทํา
ใหประชาชนในชุมชนเขาใชและมีสวนรวมในการวางแผนใหกับ RURALNET   6)  ความรวมมือ
ระหวางผูจัดทําระบบและการบริการ และ 7)  ความรวมมือระหวางผูจัดทําและประชาชนในทองถ่ิน 
  สวนกาลดเวล (Caldwell, 1996 : EJ521771) ไดศึกษาการบริการเทคโนโลยีสารนิเทศบน
ฐานชุมชม: ผูใชตองการอะไร เปนงานวิจัยที่ช้ีใหเห็นปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบการ
บริการสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสสูชุมชนและความพึงพอใจของผูใชสารนิเทศตอระบบที่ใหบริการ 
ผลการสํารวจประชากรเปาหมายจํานวน 80 คน เกี่ยวกับความตองการสารนิเทศชุมชน พบวา สวน
ใหญตองการสารนิเทศจาก หองสมุด, องคกรทองถ่ินและธนาคาร, จดหมายเหตุของทองถ่ิน และ
ขาวตําแหนงงานวาง 
  จากการศึกษางานวิจัยของเบอรตันและกาลดเวล ช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการของการนําสาร
นิเทศสูชุมชนในชนบทในยุคสังคมสารนิเทศในปจจุบันของประเทศที่พัฒนาแลว แมวาสถานการณ
ของสื่อตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แตแนวคิดของสารนิเทศกับการพัฒนาชนบทยังคง
อาศัยแนวคิดเดิม ดังที่เบอรตันไดกลาวไวชัดเจนในตอนทายและยังคงเปนแนวคิดพื้นฐานที่ยังใชได
อยูตลอดไป 
   
    7.4  งานวิจัยเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล 

กลุมประชากรที่ศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรที่มีปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารนิเทศ
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เพื่อการพัฒนาชนบทที่ไดศึกษากันมาแลวขางตน ดังนั้น ผูวิจัย จึงไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรือการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อพิจารณาหาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในงานวิจัยคร้ังนี้ ดังตอไปนี้ 
  จรัส  สุวรรณมาลา (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพและทางเลือกสูอนาคตโดย
ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจของคณะกรรมการสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในภาระกิจ
ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จากการศึกษาพบวา บุคลากรซึ่งเปนผูนําทองถ่ินสวน
ใหญไมทราบถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของตนตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. ใหมจึงทําใหเขาใจบท
บาทและภาระกิจตามความเขาใจดั้งเดิม (กอนการประกาศใช พ.ร.บ. ใหม) ที่วา ตําบลเปนหนวย
งานราชการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเปนหลัก  
  กรมการปกครอง (2539) ศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
ผลการวิจัยพบวา 1)  เจาหนาที่ขาดความรูพื้นฐานในการจัดเก็บเอกสารและระบบงานสารบรรณ  
2)  ขาดเครื่องมือและอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 3)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ยังไม
เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 4)  องคการบริหารสวนตําบลขาดฐานขอมูลที่สมบูรณในการ
ประมาณการทําให 
ไมอาจคาดการณหรือพยากรณในการบริหารได 
  ทั้งงานวิจัยของจรัส (2536) และกรมการปกครอง (2539) ไดศึกษาถึง ความเขาใจในบท
บาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติกําหนดไว 
ซ่ึงพบวา องคการบริหารสวนตําบลมุงที่จะพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน
เปนหลัก ทําใหผูวิจัยมีความเชื่อวา เนื่องมาจากความเขาใจในบทบาทหนาที่ดังกลาว ไมมีความจํา
เปนตองใชขอมูลหรือสารนิเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนมากนัก จึงทําใหสภาพ
การใช ความตองการ และการจัดการขอมูลและสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลมีนอยหรือ
อาจจะไมมีเลยก็เปนได 
  กระทรวงสาธารณสุข (2539) ศึกษาสถานภาพและความพรอมขององคการบริหารสวน
ตําบล และสถานีอนามัยในการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสูทอง
ถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1)  ศึกษาสถานภาพและความพรอมในการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขขององคการบริหารสวน
ตําบลและสถานีอนามัย  2)  ศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลและสถานีอนามัยในการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน (อบต.) ผล
การศึกษาสถานภาพและความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานพัฒนาสา
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ธารณสุข พบวา  1)  องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ ไมทราบ/ทราบไมถูกตองในบทบาทหนา
ที่ของตนตอการแกไขและพัฒนาดานสุขภาพ ทั้งบทบาททางดานกฏหมายและบทบาทที่องคการ
บริหารสวนตําบลควรสนับสนุน  2)  องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ ไมไดวางแผนดําเนินการ
เกี่ยวกับสาธารณสุขมีจํานวนองคการบริหารสวนตําบลมากถึงรอยละ 76 ที่ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหาสาธารณสุขไว มีเฉพาะงบประมาณการดําเนินการการจัดหาน้ําสะอาด วัคซีนปองกัน
พิษสุนัขบา และการกําจัดขยะไวเทานั้น  3)  องคการบริหารสวนตําบลไมมีศักยภาพในการแกไข
ปญหาและพัฒนาสาธารณสุขที่ชัดเจน และไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง 
  งานวิจัยช้ินนี้เปนงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
องคการบริหารสวนตําบล ไดมากที่สุดและเปนปจจุบันที่สุด แมวา อํานาจหนาที่ดานการพัฒนาสา
ธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลภายใตบังคับแหงกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน แตองคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญไมไดปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไดไมครบถวนตามที่กฏหมายระบุไว 
เนื่องจากไมทราบบทบาทของตนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน งานวิจัยช้ินนี้ยิ่งชวย
สนับสนุนใหผูวิจัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นวา องคการบริหารสวนตําบล ไมเล็งเห็นความสําคัญของสาร
นิเทศที่สามารถบงชี้หรือเปนตัวช้ีวัดปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะองคการบริหารสวน
ตําบลไมมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางเต็มที่ 
  จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสภาพปญหาเบื้องตนของ
องคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาเปนรูปแบบการประสานสารนิเทศ
รวมกับสถานีอนามัย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการวิจัย ประกอบดวย องคประกอบ 6 ประการ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

   1. รูปแบบการดําเนินงาน  หมายถึง  ลักษณะหรือประเภทของโครงการ งาน และกิจ
กรรมเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา  

2.  ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล ในสวนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เชน ในสวนของการ
ปองกันและระงับโรคติดตอการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการสงเสริมการ
พัฒนากลุมตาง ๆ  
    3.  นโยบายดานงานสารนิเทศ องคการบริหารสวนตําบลควรกําหนดนโยบายดานงาน
สารนิเทศใหชัดเจน นโยบายดังกลาวควรสนับสนุนใหคณะทํางานเล็งเห็นความสําคัญและนําสาร
นิเทศที่จัดเก็บไปใชประโยชนในการตัดสินใจ โดยเฉพาะสารนิเทศที่ไดจาก ขอมูลความจําเปนพื้น
ฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) 

4.  เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ องคการบริหารสวนตําบลตองคํานึงถึงสารนิเทศที่องคกร 
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จัดเก็บวาสารนิเทศเหลานั้นใชประโยชนตอการปฎิบัติงานขององคกรหรือเปนประโยชนตอหนวย
งานที่เกี่ยวของหรือไม ตัวอยางสารนิเทศที่จําเปนสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ขอมูล
ดานประชากร สถานบริการสาธารณสุขในตําบล สถานสุขภาพ โรคติดตอในชุมชน เปนตน  
    5.  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ หากองคการบริหารสวนตําบลมีวิธีการจัดเก็บสารนิเทศ
อยางเปนระบบ และสามารถสืบคนได วิธีการจัดเก็บอาจจะใชระบบการจัดเก็บเอกสารของหอง
สมุด ซ่ึงไดแก ระบบหัวเร่ือง ระบบเลขทะเบียน หรือระบบที่องคการบริหารสวนตําบลประยุกตขึ้น
ใชเอง 

6.  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศของบุคลากรที่รับผิดชอบ เมื่อองคการบริหาร 
สวนตําบลมีนโยบายดานงานสารนิเทศที่ชัดเจนแลว จะตองมีบุคลากรที่จะจัดการสารนิเทศเหลาให
อยูเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการสืบคนมาใชประโยชน บุคลากรที่รับผิดชอบในงานนี้จะ
ตองมีความรูในการจัดการกับสารนิเทศ ซ่ึงไดแก การคัดเลือก การจัดหา การเลือกใชวิธีการจัดเก็บ 
วิธีการสืบคน และวิธีการเผยแพรสารนิเทศเหลานั้นทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร 
  จากแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดตัวแปรที่สงผล
ตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานาขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
แสดงไดดังภาพประกอบ 5 ดังนี้ 
 
ภาพประกอบ 5  กรอบแนวคิดตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่สงผลตอการประสาน

สารนิเทศ 
                   รวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 
                   
 
   รูปแบบการดําเนินงาน 
 ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
       องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537                                                   การประสานสารนิเทศ 
   นโยบายดานงานสารนิเทศ                                                                                  รวมกับ                                             
   เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ                                                                         สถานีอนามัยตําบลบานา                              
   ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
   ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ                          
 
 


