
บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบการประสานสารนิเทศระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท 
 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมผูเขารวมโครงการวิจัย ประกอบดวย 
  1.  ผูวิจัย 

       2.  ผูปฏิบัติการ ประกอบดวย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานา และหัวหนาสถานี
อนามัยตําบลบานา 
            3.  ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย สภาและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานา และเจาหนาที่ระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานา 
 
แบบแผนการวิจัย  
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research : 
AR) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย อุปกรณคอมพิวเตอร  แผนดิสก  สมุดบันทึก  แบบ
บันทึกรายงานการประชุม  แบบสัมภาษณ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ยึดขั้นตอนการดําเนินงานของไบรแมน 
โดยที่กระบวนการการวิจัย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 

1.  การระบุปญหา ไดแก 
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    1.1  ปญหาการวิจัย คือ “ขอจํากัดหรือปญหาอะไรขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา” และหาแนวทางแกไขขอจํากัด
หรือปญหานั้น ๆ เพื่อมากําหนดเปนรูปแบบ(Model) ของการประสานสารนิเทศระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 

    1.2  กรอบการวิจัย จากการศึกษาภาคสนาม แนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
พบวา ตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานี
อนามัยตําบลบานา แสดงไดดังนี้ 
ภาพประกอบ 16  ตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวม
กับ 
                    สถานีอนามัยตําบลบานา 
 
รูปแบบการดําเนินงาน 
ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตาม พระราชบัญญัติ 
     สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543                           การประสานสารนิเทศ 
นโยบายดานงานสารนิเทศ                                                                        รวมกับ 
เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ                                                                          สถานีอนามัยตําบลบานา 
ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 

 
 
2.  การวิเคราะหปญหา 

                2.1  การวิจัย ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการโดยใชวิธีการการเขาสูสนาม เพื่อศึกษาถึง
สภาพงานสารนิเทศโดยทั่วไปขององคกร และเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาที่แทจริงของการ
ประสานสารนิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา  

   2.2  การวินิจฉัยกรอบการวิจัย เปนการวิจัยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรที่สงผลตอการประสาน 
สารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 

   2.3  การปฏิบัติการวิจัย  เปนการนํารูปแบบการประสานสารนิเทศที่ไดมาปฏิบัติการใน
ขั้นตอนการประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานา  
               2.4  การประเมินผลหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัย เปนการศึกษาสภาพการใชสารนิเทศใน 
การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
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สรุปผลการวิจัย 
 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไดแก 
   1.  การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย 

2.  การวิเคราะหปญหา 
3.  การประเมินผลรูปแบบการประสานสารนิเทศ 
 

1.  การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย  
 การวิจัยและวินิจฉัยตัวแปรการวิจัย คือ การหาแนวทางแกไขขอจํากัดหรือปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 
ในที่นี้ผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดของประเด็นดังกลาวรวมอยูในประเด็นการวิเคราะหปญหา 

 
2.  การวิเคราะหปญหา  

การวิเคราะหปญหา จากการวิจัยกรอบการวิจัยทั้ง 6 ตัวแปรขององคการบริหารสวน
ตําบลบานาที่สงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา พบวา ตัวแปรที่สงผล
ตอการประสาน 
สารนิเทศไดแก 

    1.  รูปแบบการดําเนินงาน 
                2.  ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2543 

    3.  นโยบายดานงานสารนิเทศ 
ตัวแปรที่ไมสงผลตอการประสานสารนิเทศ ไดแก 
    1.  เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ 
    2.  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 
    3.  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 
จากผลการวิจัยตัวแปรการวิจัย พอสรุปไดดังนี้ 

    2.1  รูปแบบการดําเนินงาน 
ผลการวิจัย พบวา  โครงการ งาน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่กําหนด

ไวในแผนพัฒนาตําบลประจําป 2541 (ปที่ผูวิจัยศึกษา) จํานวน 24 ใน 44 โครงการ มุงพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานของชุมชนเปนหลัก ในสวน 19 โครงการที่เหลือเปนลักษณะของการสงเสริมและฝก
อบรมอาชีพใหกับประชาชนเทานั้น เชน การสงเสริมการเลี้ยงเปด ไก โดยการแจกพันธุสัตวเปน
หลัก ดังนั้นรูปแบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่เนนการพัฒนาโครงสราง
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พื้นฐานเปนหลัก สงผลตอการประสานสารนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรวมกับสถานี
อนามัยตําบลบานาอยางแนนอน เพราะรูปแบบการดําเนินงานดังกลาวไมมีการใชสารนิเทศอันเปน
ตัวช้ีวัดสภาพปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนแตอยางใด 

จากการรวมกันวินิจฉัยหาสาเหตุและแนวทางแกไขประเด็นปญหารูปแบบการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานาดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
             1.  การจัดทําโครงการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานา และสถานีอนามัย
ตําบลบานา โดยที่องคการบริหารสวนตําบลอาจใหการสนับสนุนดานงบประมาณ สวนสถานี
อนามัยเปนเจาของโครงการ 
             2.  กระทรวงมหาดไทย  ควรกระตุนและเนนใหองคการบริหารสวนตําบลเกิดความ
กระตือรือรนในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
  3.  องคการบริหารสวนตําบลบานา ควรตั้งเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปใหชัดเจน 
โดยแบงตามอัตราสวนดังนี้ โครงสรางพื้นฐาน 40% การพัฒนาคุณภาพชีวิต 30% สงเสริมอาชีพ 
30%                                                                                                                                                                                        
   4.  จัดอบรมหรือสัมมนาใหกับคณะกรรมการบริหารฯขององคการบริหารสวนตําบลบา
นาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการบริหารฯใหเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            5.  องคการบริหารสวนตําบลบานา ควรใหการสนับสนุนโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาชุมชนบานา 
            6.  รองขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยตําบลบานา เปนที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

2.2 ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2543 
ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาทั้งหมดไมทราบ 

รายละเอียดในบทบาทและหนาที่ของตนตามที่กฎหมายระบุไว เนื่องดวยสาเหตุ ดังนี้ 
1.  ระดับการศึกษาของคณะกรรมการบริหารฯทั้งหมดอยูในระดับภาคบังคับ 
2.  คณะกรรมการบริหารฯไมไดรับการฝกอบรมใหรับรูบทบาทและหนาที่ของตน 
3.  คูมือการปฎิบัติงานอานยาก ทําความเขาใจยาก 

 ดังนั้น ตัวแปรความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543  จึงสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 
เพราะความไม 
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เขาใจในบทบาทและหนาที่ดังกลาว สงผลใหการจัดทําแผนพัฒนาตําบลวนเวียนอยูเพียงเรื่องการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแทบทั้งนั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา 
จึงไมมีความจําเปนในการใชสารนิเทศที่บงชี้สภาพปญหาของชุมชนบานาแตอยางใด 

ผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยไดรวมกันกําหนดแนวทางแกไขปญหาในประเด็นดัง
กลาวไวดังนี้ 

1.  การใหการฝกอบรมและคณะกรรมการบริหารฯขององคการบริหารสวนตําบลบานา 
เพื่อใหทราบบทบาทและหนาที่ของตนใหชัดเจน 

2.  ใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานประจําอยูในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
3.  การศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ  

            4.  เสริมความรูเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหเขาใจขั้นตอนของความสําคัญของการจัด
ทําแผน 
 
    2.3  นโยบายดานงานสารนิเทศ 

 ผลการวิจัย พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีการกําหนดนโยบายดานงานสาร
นิเทศเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเก็บขอมูลและสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนแตอยางใด จึงสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีระบบสารนิเทศที่
เปนขององคกรเอง ดังนั้น ตัวแปรนโยบายดานงานสารนิเทศสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับ
สถานีอนามัยตําบลบานา 

แนวทางการดําเนินงานในประเด็นดังกลาว ไดแก 
            1.  ในระยะแรกองคการบริหารสวนตําบลบานา ควรวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล
ขององคการใหชัดเจน ไดแก ประเภทขอมูล รายละเอียดขอมูลของแตละงาน การจัดกลุมหรือแบง
หมวดหมูขอมูลเปนตน 
             2.  องคการบริหารสวนตําบลบานาควรมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานสารนิเทศเพื่อพัฒนาชุมชน 
เชน พัฒนากรหรือเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 
             3.  องคการบริหารสวนตําบลบานาควรมีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ทํา เพราะการ
ประเมินจะสงผลใหเกิดการใชขอมูลสถิติตาง ๆ  
             4.  องคการบริหารสวนตําบลบานาตองมีนโยบายการประสานงานหรือประสานแผนกับ
สถานีอนามัยตําบลบานา 

   5.  องคการบริหารสวนตําบลบานาจัดทําโครงสรางขอมูลขององคกรเอง โดยเลียนแบบ 
รายละเอียดขอมูลจากคลังขอมูลสาธารณสุขประจําปของสถานีอนามัยตําบลบานา , ขอมูล จปฐ. 
และกชช.2ค 
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    2.4  เนื้อหาสารนิเทศท่ีจัดเก็บ 
องคการบริหารสวนตําบลบานา ไมมีการจัดเก็บสารนิเทศที่เปนตัวบงชี้สภาพปญหาคุณ

ภาพชีวิตของชุมชนบานาแตอยางใด มีเฉพาะเอกสารเอกสารการสรุประดับการพัฒนาของหมูบาน
จากขอมูล กชช.2ค เทานั้น ตัวแปรดังกลาวไมไดสงผลตอการประสานสารนิเทศ ดวยเหตุผลที่วา 
พื้นฐานของการประสานสารนิเทศนั้นไมจําเปนตองเปนสารนิเทศประเภทเดียวกัน เพราะแนวคิด
ของการประสาน คือ การใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกันและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารนิเทศ
ระหวางกัน และหากองคการบริหารสวนตําบลบานา สามารถกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศ
ขององคกรที่ชัดเจนแลว เนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บก็จะเกิดขึ้นตามมา 

แนวทางการดําเนินงานในประเด็นดังกลาว คือ องคการบริหารสวนตําบลบานาตองจัด
เก็บขอมูลเปนงาน ๆ ที่กฏหมายไดรวมไว โดยที่รายละเอียดของเนื้อหาสารนิเทศดังกลาวจะยึดตาม
คลังขอมูลสาธารณสุขประจําปของสถานีอนามัยตําบลบานา , ขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค มาปรับ
ปรุงแกไขใหเหมาะกับงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานา 

 
    2.5  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีระบบสารนิเทศภายในองคกร ระบบการจัด
เก็บสารนิเทศจึงไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากองคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถกําหนด
นโยบายดานงานสารนิเทศขององคกรไดชัดเจน ระบบการจัดเก็บสารนิเทศก็จะตามมา  

ระบบการจัดการสารนิเทศแนวปฏิบัติในประเด็นดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบา
นาสามารถทําไดดังนี้ 
            1.  ในเบื้องตนองคการบริหารสวนตําบลบานาควรจัดเก็บขอมูลในรูปแบบบันทึกขอมูล 
(Form) หรือแบบรายงานตาง ๆ ที่ทําดวยมือกอน โดยการแยกตามประเภทหรือหมวดหมูในแตละ
งาน หลังจากนั้นคอยพัฒนาเปนการจัดเก็บดวยระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบของฐานขอมูลตอไป 
            2.  มีระบบการจัดเก็บที่เปนหมวดหมูคลายหองสมุด โดยมีหองแยกเฉพาะ เก็บทั้งในรูป
เอกสาร และโสตทัศนวัสดุ เชน สไลด วิดีโอเทป กราฟ แผนที่ เปนตน 

 
    2.6  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 

  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศของบุคคลที่รับผิดชอบ หากองคการบริหารสวน
ตําบลบานา มีนโยบายดานงานสารนิเทศที่ชัดเจนแลว จะตองมีบุคลากรที่จะจัดการสารนิเทศเหลา
นั้นใหอยูเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการคนคืน บุคลากรที่รับผิดชอบในงานนี้ตองมีความรู
ในการจัดการสารนิเทศ ซ่ึงไดแก คัดเลือก จัดหา เลือกใชวิธีการจัดเก็บ สืบคน และเผยแพรสาร
นิเทศเหลานั้นทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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    ดังนั้น ตัวแปรดังกลาวไมไดสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบล
บานาแตอยางใด โดยมีเหตุผลที่วาบุคลากรที่รับผิดชอบสามารถเรียนรูงานการจัดการสารนิเทศภายหลังได 

ขอเสนอแนะในประเด็นดังกลาว มีดังนี้ 
1.  จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ 

            2.  บุคลากรผูรับผิดชอบในงานดังกลาวควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารนิเทศเปน
พื้นฐานเสียกอน โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหนวยงานอื่น เชน พัฒนาชุมชนหรือสถานี
อนามัย เปนตน 
            3.  บุคลากรควรมีความรูดานการจัดระบบสารนิเทศ และสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรและ 
โสตทัศนูปกรณได 
  โดยสรุป การวิจัยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา พบวา ตัวแปรที่สงผลตอการประสานสารนิเทศ
นั้น ไดแก 

1.   รูปแบบการดําเนินงาน  
2.    ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 
3.   นโยบายดานงานสารนิเทศ 
  นอกจากนี้ยังพบวา นอกเหนือจากตัวแปรทั้ง 6 ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีตัวแปร

สําคัญอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่คนพบจากการศึกษาภาคสนามที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศดานคุณภาพชีวิตรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา ไดแก 

   1.  การขาดการประสานงานหรือประสานแผนรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา ทําใหองค
การบริหารสวนตําบลบานาไมสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนาคนไดอยางชัดเจน 

  2.  การไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานประจําอยูในองคการบริหารสวนตําบล ทําใหไม
สามารถกระตุนใหองคการบริหารสวนตําบลบานาดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ได 
   3.  การขาดสัมพันธภาพระหวางผูบริหารของทั้งสององคกร 
               4.  การขาดการติดตอส่ือสารกับบุคลากรทางดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกระตุนให
องคการ-บริหารสวนตําบลบานาเล็งเห็นความสําคัญของการใชประโยชนขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

ในสวนของการนําเสนอรูปแบบและการปฏิบัติการวิจัย  ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบเพื่อเปน
ทางเลือกในการปฏิบัติการวิจัยในองคการบริหารสวนตําบลบานา โดยรูปแบบที่ไดอยูภายใต
ขอบขายของวัตถุประสงคการวิจัยและสาขาวิชาสารนิเทศศาสตรเทานั้น โดยมีรูปแบบการประสาน
สารนิเทศดังกลาว มีดังตอไปนี้ 
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รูปแบบที่  1  องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาตางกําหนด 
รวบรวม และจัดเก็บขอมูลและสารนิเทศเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร 

รูปแบบที่ 2 องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาสรางความ
รวมมือของการจัดระบบสารนิเทศรวมกัน โดยที่ระบบสารนิเทศดังกลาวอยูที่องคการบริหารสวน
ตําบล โดยถือวาเปนศูนยขอมูลระดับตําบล   

รูปแบบที่ 3 การรองขอสารนิเทศจากหนวยงานอื่น โดยที่องคการบริหารสวนตําบล
บานารองขอสารนิเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามบทบาทและหนาที่ของตนกับหนวยงานที่
ดําเนินงานคลายคลึงกับองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดแก สถานีอนามัยตําบลบานา และสํานัก
งานพัฒนาชุมชน อําเภอเมืองปตตานี จากนั้นก็จะนํามาประมวลผลใหเปนสารนิเทศขององคการ
บริหารสวนตําบลบานาเอง 

ในสวนของการปฏิบัติการวิจัย ผูวิจัยนํารูปแบบการประสานสารนิเทศแบบที่3 มาปฏิบัติ
การในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ โดยนําเนื้อหาสารนิเทศจากแหลงขอมูล กชช.2ค จปฐ. 
บัญชี 1-6 และคลังขอมูลสาธารณสุขประจําปมาวิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละโครงการของ
องคการบริหารสวนตําบลบานา วาเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพของงานหรือไม  โดยที่ผูวิจัยไดเลือกโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบา
นา จํานวน 6 โครงการดวยกัน ไดแก   

1. โครงการลานกีฬาเอนกประสงคระดับตําบล 
2. โครงการรณรงคบาน ชุมชน และโรงเรียน ปลอดยุงลาย ป 2541 
3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคูระบายน้ํา 
4.  โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 
5.  โครงการ อบต. พบประชาชน 
6.  โครงการ อบต. บานา  เมืองนาอยู 

รูปแบบการประสานสารนิเทศที่จะนํามาปฏิบัติการ คือ รูปแบบที่ 3 การรองขอสารนิเทศจากหนวย
งานอื่น โดยการนําเอาขอมูล จปฐ, กชช.2ค, บัญชี 1-6 และคลังขอมูลสาธารณสุขประจําป มา
ประมวลใหเปนสารนิเทศเพื่อการประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานา  

เนื้อหาสารนิเทศในรูปแบบการประสานสารนิเทศแบบที่ 3  มีดังนี้ 
1.  แบบบันทึกการสังเกต 
2.  แบบฟอรมการขอใชสนามกีฬา 
3.  ขอมูล กชช.2ค ตัวช้ีวัดที่ 34 กิจกรรมทางกีฬา 
4.  ผลการประเมินระดับการพัฒนาหมูบานตําบลบานา ป 2542 
5.  ขอมูลระบาดวิทยา 506 
6.  บันทึกการควบคุมงานจางเหมา  
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7.  รายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนรายวัน 
8.  แบบสํารวจความพึงพอใจของชุมชน 
9.  สรุปขอมูล กชช.2ค ป 2541  ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
10. สรุปขอมูล จปฐ.  ป 2543  ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
11. แบบประเมินผลโครงการ อบต. พบประชาชน 
12. แบบรายงานสภาพการสุขาภิบาลหมูบานระดับตําบล (08 รบ. 3 ต.) 
 

3.  การประเมินผลรูปแบบการประสานสารนิเทศ   
ผลการประเมินการใชรูปแบบสารนิเทศดังกลาวขององคการบริหารสวนตําบลบานา พบ

วา องคกรไมไดใชประโยชนรูปแบบเหลานั้นในการปฏิบัติงานแตอยางใด โดยใหเหตุผลวา
บุคลากรในองคกรมีภาระงานที่รับผิดชอบมากมาย และรูปแบบเหลานั้นสวนใหญเปนวิชาการมาก
เกินไป ซ่ึงคณะกรรมการบริหารฯไมมีความรูความเขาใจในสารนิเทศดังกลาว แตในชวงการปฏิบัติ
การวิจัยผูวิจัยสังเกตไดวา  องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถใหบริการสารนิเทศในสวนที่
เปนขอมูลพื้นฐานใน กชช.2ค และ จปฐ. แกบุคคลภายนอกและหนวยงานราชการอื่น ๆ ไดเปน
อยางดี 

 
การอภิปรายผล 
 

ผูวิจัยนําเสนอประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยเชิงการปฏิบัติการครั้งนี้ตามการดําเนินการ
วิจัยของ ไบรแมน ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การระบุปญหาการวิจัย 

  หากพิจารณาภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จะเห็นวาสถานีอนามัย ซ่ึงเปน
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในระดับตําบล ที่มีทั้งบทบาทและพื้นที่ที่รับผิด
ชอบซ้ําซอนกับองคการบริหารสวนตําบล โดยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขผสม
ผสาน 5 สาขา ทั้งในและนอกสถานบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 3) อันไดแก  (1)  การสง
เสริมสุขภาพ  (2)  การควบคุมและปองกันโรค (3) การรักษาพยาบาล  (4)  การฟนฟูสภาพและดูแล
ผูปวย  (5)  การสนับสนุนบริการ การดําเนินงานสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการวาง
แผนแกไขปญหาสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินซึ่งหนาที่ตาง ๆ 
  ดวยภาระหนาที่ตาง ๆ ที่กําหนดไวขางตนนั้น องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการได
เสร็จ 
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ตามเปาหมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายปจจัย เชน งบประมาณการบริหารกิจการ  
ความสามารถหรือศักยภาพในเชิงบริหาร ความซื่อสัตยสุจริต ทีมงานและทรัพยากรในองคกร และ
ปจจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ การประสานทรัพยากรสารนิเทศกับองคกรของรัฐทั้งในสวน
กลางหรือสวนภูมิภาค ตลอดจนองคกรของภาคธุรกิจเอกชนที่มีภาระหนาที่ที่สอดคลองและเชื่อม
โยงกัน เปนการเสริมภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนประโยชนในการตอบสนอง
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากที่สุด (โกวิทย  พวงงาม, 2540 : 33) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของการประสานของ ลอว  (Law, 1993 : ED363629) ที่ศึกษาพบวา ประสิทธิ
ภาพของการประสานสารนิเทศกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ เกิดความรวดเร็วในการทํางานมาก
ขึ้น เกิดการจดจํา เกิดการสื่อสารดวยวาจา และการเกิดความรวมมือของการไหลเวียนสารนิเทศโดย
ผานเครื่องมือการสื่อสาร และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มอรริน(Morrin, 1994 : EJ498440) ที่
พบวา การประสานสารนิเทศกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจดจําในการทํางาน จากการศึกษาภาค
สนามพบวา สภาพการขาดระบบสารนิเทศ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญในการวางแผนพัฒนาตําบล 
หากสามารถจัดรูปแบบการประสานสารนิเทศที่ดีและเหมาะสมก็จะเกิดผลดีตอการประสาน
ทรัพยากรสารนิเทศรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา 
 
2.  การวิเคราะหปญหา 
    2.1  การวินิจฉัยกรอบการวิจัย 

เพื่อใหการอภิปรายเปนไปอยางกวางขวาง ผูวิจัยไดนําตัวแปรหรือปจจัยของรูปแบบการ
ประสานสารนิเทศขององคการบริหารสวนตําบลบานา ทั้ง 6 ตัวแปร มาอภิปรายโดยพิจารณา
ประกอบกับแนวคิดเชิงทฤษฏี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลเชิงประจักษจากงานภาคสนาม  ผล
การวินิจฉัยมีดังนี้ 
          2.1.1  รูปแบบการดําเนินงาน  
             สวนใหญโครงการ งาน กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
บานามุงแกไขปญหาการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานของชุมชนเปนหลัก สอดคลองกับ จรัส 
สุวรรณามาลา (2542 : 22-23) ที่พบวา องคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ มีการกําหนดภารกิจหลัก
ของตนเองไวในแผนพัฒนา 5 ป โดยที่กลุมภารกิจลําดับแรกที่ ใหความสําคัญมากที่สุด คือ กลุม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ถนน สะพาน แหลงน้ําอุปโภคบริโภค แหลงน้ําเพื่อการเกษตร) และ
มีกลุมภารกิจตามกฎหมายที่มิไดปรากฏในแผนพัฒนาตําบลระยะ 15 ปขององคการบริหารสวน
ตําบลที่เปนกรณีศึกษา คือ ดานการศึกษา วัฒนธรรม และดานสาธารณสุข และยังสอดคลองกับ
กรมการปกครอง (2539 : 106) ที่กลาววา โครงการพัฒนาสวนใหญเปน 
โครงสรางพื้นฐาน แทบไมมีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดานอื่น ๆ เลย 
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จากขอมูลเชิงประจักษที่ผูวิจัยพบจากงานภาคสนาม ผูวิจัยคิดวาแมวากระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผูบังคับบัญชาขององคการบริหารสวนตําบลโดยตรงไดกําหนดภาระหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด แตในการปฏิบัติงานที่เปนจริงนั้นองคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองดําเนินภารกิจของ
ตนเองและจําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่และภารกิจของตําบลตามความเขาใจดั้งเดิม (กอน
ประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลฯ ใหม) ซ่ึงสอดคลองกับกรมการปกครอง (2539 : 98) ที่กลาว
วา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคยชินกับรูปแบบการบริหารของสภาตําบลเดิม นอกจาก
นี้ผูวิจัยยังคิดวาปจจัยที่สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลบานามีรูปแบบการดําเนินงานที่เนนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ดังนี้ 

1. การดําเนินงานมักจะมองเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนหลัก (ถนน , น้ํา) ไม
สามารถมองภาพการพัฒนาและแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนได 

2. การขาดการประสานงานกับหนวยงานราชการภูมิภาคในตําบลและทองถ่ินใกลเคียง 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน เชน พัฒนาชุมชนและสถานีอนามัย ทําใหไมสามารถมองเห็นภาพของการ
พัฒนาคนไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยยงค วุฒิมานนท (2538 : 7) ที่ศึกษาปญหาดานการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแลวพบวา ขาดการประสานกับราชการสวนภูมิภาคใน
ตําบลและทองถ่ินใกลเคียงและเสริมดวยผลการวิจัยของกรมการปกครอง (2539:19) ที่วา แนวคิด
ของสวนราชการตาง ๆ ตอระบบการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลนั้นพบวา สวนใหญ
ไมทราบวาไดมีหรือไมไดประสานงานหรือช้ีแจงแตอยางใด สําหรับการประสานแผนโครงการ
หรือขอความรวมมือกับหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมหรือขอสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินการจากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาศัยความ
สัมพันธสวนตัวเพื่อขอความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ 

3. ระเบียบในการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลไดใหอํานาจอิสระแกฝาย
บริหารซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน (ผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน) ที่จะแสวงหาประโยชนสวนตัว ผูกขาด
ความคิดเห็นและการตัดสินใจพรอมกับสรางอิทธิพล ผลประโยชนจากการกระทําเชนนี้จึงไดจาก
การกอสรางหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ ในหมูบานนั่นเอง การใหอํานาจอิสระดังกลาว คือ การที่
กระทรวงมหาดไทยใหองคการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการดําเนินงานเอง โดยไมมีการควบคุม
และตรวจสอบการทํางานแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับกรมการปกครอง (2539:98) ที่กลาววา เกิด
ความขัดแยงหรือไมลงรอยกันระหวางฝายสภากับฝายบริหารหรือขัดแยงกันเองในฝายตน การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมีเร่ืองผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ แตละฝายจึงแสวงหา
ชองทางเขาไปมีบทบาท ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น นอกจากนี้สมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลยังอาศัยชองวางของกฎหมายเขาไปมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการจัด
ซ้ือจัดจาง 
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4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยังมีความรูสึกวาตนเปนตัวแทนของหมูบาน
เทานั้นทําใหมีพฤติกรรมที่จะพยายามดึงโครงการลงในหมูบานของตนเปนหลัก เพื่อตอบแทนคํา
เรียกรองจากราษฎรในหมูบาน อีกทั้งยังสรางผลงานการพัฒนาที่เห็นไดชัดเจนมากขึ้น และสงผล
ตอการลงสมัครในครั้งตอไป สอดคลองกับ กรมการปกครอง (2539:99) ไดกลาวไววา สมาชิกองค
การบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งบางคนเขาใจวาตนมีบทบาทคลายคลึงกับสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร ดังนั้นเมื่อประชาชนในหมูบานเลือกตนเปนตัวแทน ตนก็จะแสดงผลงานใหปรากฏ ผล
งานดังกลาวจึงเปนในลักษณะของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดที่วา 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยังมีความรูสึกวา เปนผูแทนของหมูบานเทานั้น ทําใหมีพฤติกรรม
ที่พยายามดึงโครงการลงในหมูบานของตนเปนหลักไมคํานึงถึงความสําคัญของปญหา (ชัยยงค วุฒิ
มานนท 2538 :7)  

จากสาเหตุทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน ตัวแปรรูปแบบการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานาที่เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก สงผลตอการประสานสารนิเทศรวม
กับสถานีอนามัยตําบลบานาอยางแนนอน เพราะองคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีความจําเปน
ในการใชขอมูลตัวช้ีวัดที่บงชี้สภาพปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนแตอยางใด 

ในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบดังกลาว ผูวิจัยไมสามารถนําเสนอแนวทาง
แกไขปญหาเหลานั้นได เพราะตัวแปรรูปแบบการดําเนินขององคการบริหารสวนตําบลบานานั้นอยู
นอกเหนือขอบขายวัตถุประสงคของการวิจัยและนอกเหนือสาขาวิชาสารนิเทศศาสตร อีกทั้งผูวิจัย
เปนคนนอกองคกรทําใหไมไดรับความสะดวกในการปฏิบัติการวิจัย 

 
         2.1.2  ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537 
   คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานาเกือบทั้งหมดไมทราบบทบาทและ
หนาที่ของตนตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับกรมการปกครอง (2539 : 105) ซ่ึงกลาววา 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน และกระทรวงสาธารณสุข 
(2539 : 16) ศึกษาความเขาใจในภาระกิจขององคการบริหารสวนตําบล พบวา บุคคลซึ่งเปนผูนํา
ทองถ่ินสวนใหญไมคอยแนใจวาภารกิจของตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลฯใหมนี้คืออะไร 
แตกตางจากภารกิจเดิมที่เคยปฏิบัติมาอยางไร และไมแนใจวาตนเองควรมีบทบาทและอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายอยางไรบาง และจรัส สุวรรณมาลา (2540:46) พบวา องคการบริหารสวนตําบลเปน
องคกรใหม พนักงานในสํานักงานปลัดฯสวนการคลัง รวมทั้งสวนงานอื่น ๆ  
สวนใหญยังไมคอยมั่นใจในเรื่องภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโดยรวม รวมทั้งการปฏิบัติ
งานในหนาที่ที่รับผิดชอบของตนวาควรจะใชวิธีการอยางไร และมีขอบเขตความรับผิดชอบมาก
นอยเพียงใด 



 175

   จากปญหาขางตน ผูวิจัยมีแนวความคิดวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
บานา สวนใหญมีการศึกษาในระดับแตภาคบังคับทําใหสงผลตอความเขาใจในบทบาทและหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งยังสงผลตอการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน
อีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ สมยศ หนูรอด (2539 : 99) ที่กลาวไววา สมาชิกสวนใหญขององคการ
บริหารสวนตําบลจบการศึกษาภาคบังคับมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่อยูในระดับต่ํา 
และยังสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข (2539 : 19) ที่กลาวไววา สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญมีความรูและประสบการณคอนขางจํากัด สวนใหญจบการศึกษาระดับ ป.4 - ม.3 ยัง
ขาดความรูและประสบการณดานการบริหารงาน อีกทั้งยังไมทราบแนชัดวาตนเองมีบทบาทและ
อํานาจหนาที่อยางไรบาง ดังนั้นการไมมีความรูและไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิก องคการ
บริหารสวนตําบลบานา สงผลตอการกําหนดและวินิจฉัยปญหาของชุมชน ซ่ึงจะตองนํามาวางแผน
แกไข รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของแตละแหงจึงเปนเพียงเสี้ยวสวนของงานในหนาที่ที่
บัญญัติไวในกฎหมายเทานั้น โดยยังคงใหความสนใจวนเวียนอยูเพียงเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานเทานั้นซึ่งสอดคลองกับ จรัส สุวรรณมาลา (2540 : 46) ไดกลาวไววา บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลทั้งในระดับผูบริหารและพนักงานยังขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับการวางแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาระยะยาว ดังนั้นการวางแผนพัฒนาตําบลที่จัดทําในปจจุบันจึงยังขาดความ
สมบูรณในเชิงการมองไปขางหนาทั้งในทิศทางการพัฒนาชุมชน ภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ควรดําเนินการและรายไดแนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณและสอดคลองกับ ลือชา วน
รัตน (2540 : 46, อางถึงในกระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 17) ที่วา การจัดทําแผนขององคการบริหาร
สวนตําบล คณะกรรมการบริหารตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะในการจัดทําแผน ซ่ึง
ครอบคลุมไปตลอดจนถึงการควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ 
ดวยเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสมเจตนารมณของกฎหมายตอไปและจากผลการศึกษาวิจัย
กลุมเรื่อง การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 2539 ของ ลือชา วนรัตน (2540 : 46, อางถึงใน
กระทรวงสาธารณสุข , 2539 : 17) พบวาในกระบวนการการทําแผนนั้นไมไดใชขอมูลที่มีอยูเปนตัว
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายงานทั้งหมด (ขอมูล จปฐ. และ กชช.2ค) ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2540 (ราชกิจจานุเบกษา , 2540 : 31) ที่ระบุไววา ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโครง
การ งาน และกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลควรยึดถือยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาอําเภอ
เปนแนวทาง โดยนําขอมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.2ค) ขอมูลความจําเปนพื้น
ฐาน (จปฐ.) และขอมูลที่ไดจากการนําเสนอของกรรมการหมูบานกรรมการกลางหมูบาน อาสา
พัฒนาและปองกันตนเอง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือขอมูลอ่ืนมาใชในการ
วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาตําบล 
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   จากสาเหตุทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ตัวแปรความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตาม พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 สงผลตอการประสานสารนิเทศรวม
กับสถานีอนามัยตําบลบานาอยางแนนอน เพราะคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบา
นาขาดความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง สงผลใหการจัดทําแผนพัฒนาและการ
กําหนดภารกิจหลักมุงเนนการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน มิไดปรากฎภารกิจตามที่
กฎหมายกําหนดในกลุมของสาธารณสุขแตอยางใด ซ่ึงแตกตางจากภารกิจของสถานีอนามัยตําบล
บานาอยางสิ้นเชิง 
   และในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบดังกลาว ผูวิจัยไมสามารถนําเสนอแนว
ทางแกไขปญหาเหลานั้นได เพราะเปนตัวแปรหรือปจจัยที่เปนประเด็นปญหาระดับองคกรและ
ระดับหนวยงานบัญชาการที่จะตองดําเนินการแกไข อีกทั้งเปนตัวแปรที่นอกเหนือขอบขายวัตถุ
ประสงคการวิจัยและนอกเหนือสาขาวิชาสารนิเทศศาสตร 
 
         2.1.3  นโยบายดานงานสารนิเทศ 

   การปฏิบัติงานจริงขององคการบริหารสวนตําบลบานา ไมมีการกําหนดนโยบายดานงาน
สารนิเทศเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและการใชสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบลบานาแตอยางใด ดังนั้นการขาดนโยบายดานงานสารนิเทศขององคกร
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีการจัดเก็บและใชสารนิเทศเพื่อการตัดสินใจหรือ
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร และอนันต เกตุ
วงศ (2535 : 5) ที่กลาวไววา นโยบายเปนแนวทางกวาง ๆ ที่องคกรหนึ่ง ๆ กําหนดขึ้นเพื่อช้ีนําใหมี
การกระทําตาง ๆ เกิดขึ้นตามมา จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในเบื้องตนองค
การบริหารสวนตําบลบานาควรวางนโยบายดานงานสารนิเทศขององคกรใหชัดเจน จากนั้นการ
กระทําตาง ๆ เกี่ยวกับสารนิเทศขององคกรก็จะตามมา โดยที่ สามารถกําหนดนโยบายสารนิเทศ
ขององคกรเปนแนวทางกวาง ๆ คือ สารนิเทศชุมชนบานาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลบานา และเพื่อบริการแกบุคคลและหนวยงานภายนอก และอาจ
กําหนดมาตรการไวดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหและกําหนดโครงสรางสารนิเทศตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลที่ 
ระบุไวใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

2. จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาระบบสารนิเทศดังกลาวในลักษณะที่ทําดวยมือ (Manual  
function) กอน    

3. การนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาและการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ทําของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานา 

4. การใหบริการแกบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก อาจดําเนินการประชาสัมพันธให 
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ทราบ 
ขั้นตอนการกําหนดนโยบายสารนิเทศดังกลาวขององคการบริหารสวนตําบลบานา เพราะ

ในทฤษฎีของการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทนั้น สารนิเทศเปนทรัพยากรที่
สําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาชนบทไมยิ่งหยอนไปกวาทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากร
มนุษย ซ่ึงหากปราศจากทรัพยากรสารนิเทศแลวการพัฒนาก็เปนไดยาก (แมนมาส ชวลิต , 2528 : 6) 
การใชทฤษฎี หลักการ และเหตุผลตลอดจนตัวเลข สถิติ และสารนิเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ของการวางแผน มีสวนชวยใหแผนมีความถูกตอง 
เหมาะสม และมีความสมบูรณ (กุลธน  ธนาพงศธร และอนันต เกตุวงศ , 2535 : 20) 
   ในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยในตัวแปรนโยบายดานงานสารนิเทศดังกลาว ผูวิจัยไม
สามารถนําเสนอแนวทางแกไขปญหาเหลานั้นได เพราะเปนตัวแปรหรือปจจัยที่เปนประเด็นปญหา
ระดับองคกรที่ผูบริหารองคกรตองรวมกันดําเนินการแกไข อีกทั้งผูวิจัยไมไดเปนบุคลากรขององค
การบริหารสวนตําบลบานา ทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติการวิจัย และไมสามารถกระตุนใหคณะ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ 
แกไขปญหาตาง ๆ ได 

 
         2.1.4  เนื้อหาสารนิเทศท่ีจัดเก็บ 
             จากขอมูลเชิงประจักษที่ผูวิจัยพบในประเด็นดังกลาว พบวา องคการบริหารสวนตําบลบา
นาไมไดมีการจัดเก็บสารนิเทศภายในองคกรแตอยางใด มีเฉพาะการนําเสนอขอมูลชุมชนบานา 
และขอมูลองคกรในรูปแผนที่ชุมชน จํานวนประชากร สถิติรายได - รายจายประจําป แผนงานและ
ทําเนียบบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานาเทานั้น ในประเด็นขางตน ผูวิจัยมีความคิดวาตัว
แปรเนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บไมไดสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัย ดวยเหตุ
ผลที่วา พื้นฐานของการประสานสารนิเทศไมจําเปนตองเปนสารนิเทศประเภทเดียวกัน หรือเนื้อหา
เดียวกันเพราะแนวคิดการประสานสารนิเทศคือ 

1.  การใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน (Information Sharing) โดยที่หนวยงานหนึ่งรองขอ 
สารนิเทศกับอีกหนวยงาน เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและเพื่อประหยัดงบประมาณ เชน การ
ยืมระหวางหองสมุด (Inter-library Loan) หรือการยืมกันระหวางหนวยงาน 

2.  การแลกเปลี่ยนสารนิเทศ (Information Exchange) โดยที่หนวยงานหนึ่งรองขอใช 
บริการสารนิเทศระหวางกันเพื่อเสริมใหระบบสารนิเทศของหนวยงานมีความสมบูรณมากขึ้น 
   ในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยในตัวแบบเนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บ ผูวิจัยไดนําเสน
อรูปแบบสารนิเทศในประเด็นของการใชสารนิเทศเพื่อประเมินโครงการขององคการบริหารสวน
ตําบลบานา แมวาตัวแปรเนื้อหาสารนิเทศที่จัดเก็บไมสงผลตอการประสานสารนิเทศรวมกับสถานี
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อนามัยตําบลบานาแตอยางใด รายละเอียดดังกลาว ผูวิจัยไดช้ีแจงไวในขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัย
ในบทที่ 4  
 
         2.1.5  ระบบการจัดเก็บสารนิเทศ 

สภาพความเปนจริงในองคการบริหารสวนตําบลบานา องคกรไมมีระบบการจัดสาร
นิเทศแตอยางใด เพราะไมมีการใชสารนิเทศในองคกร ดังนั้น ระบบการจัดเก็บสารนิเทศจึงไมเกิด
ขึ้น และหากองคการบริหารสวนตําบลบานา เร่ิมที่จะพัฒนาระบบสารนิเทศขององคกรนั้น ในเบื้อง
ตนนั้น ผูวิจัยเสนอแนวคิดในการจัดเก็บสารนิเทศแบบงาย ๆ โดยประยุกตมาจากทฤษฎีการจัดหมู
หนังสือ ที่วา การจัดเอกสารที่มีเนื้อหาวิชาอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกันมาอยูรวมกันในที่เดียวกัน 
โดยการกําหนดหัวเร่ืองที่เปนคําหรือวลีที่กําหนดขึ้นใชประกอบเนื้อหาสาระของเอกสารนั้น ๆ โดย
ที่วัตถุประสงคของระบบการจัดเก็บสารนิเทศ คือ  

1) เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย  
2) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการคนหาเอกสารที่ตองการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ

กรมการปกครอง (2539: 91) ที่กลาวไววา การจัดระบบเอกสารที่ดีชวยให องคการบริหารสวน
ตําบลและผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกระบวนการจัดเก็บ
เอกสารที่ดีนั้นตองมีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) มีระบบ การมีระบบการจัดเก็บที่ดีตองวางระเบียบ
ปฏิบัติไดอยางชัดเจน ตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูดานนี้ และตองเปนระบบที่เหมาะสมกับหนวยงาน 
นั้น ๆ ใหสามารถปรับหรือขยายไดในโอกาสตอไป 2) วิธีปฏิบัติที่งายและเหมาะสมจะตองสามารถ
คนหาไดรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานที่ ประหยัดเวลา และคาใชจายในการรักษา ไมมีขั้นตอน
ปฏิบัติที่ยุงยากและซับซอน 

ในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยมีแนวความคิดวา หากในการปฏิบัติจริงองคการบริหารสวน
ตําบลบานา สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานจากการเนนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมาเปน
การพัฒนาคนตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ความจําเปนในการใชขอมูลและสารนิเทศเพื่อ
การปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นและจะกอใหเกิดการกําหนดนโยบายดานงานสารนิเทศเพื่อช้ีนําใหมีการ
กระทําเกี่ยวกับสารนิเทศตาง ๆ เกิดขึ้นตามมา และเปนสิ่งที่กระทําหรือปฏิบัติไดโดยงาย โดยมี
ลักษณะการปฏิบัติเชนเดียวกันกับการจัดเก็บแฟมเอกสารหรือระบบงานสารบรรณขององคการ
บริหารสวนตําบลบานานั่นเอง ดังนั้น ตัวแปรระบบการจัดเก็บสารนิเทศขององคการบริหารสวน
ตําบลบานา ไมสงผลตอการประสานสารนิเทศของทั้งสององคกรแตอยางใด เพราะผูวิจัยมีแนว
ความคิดวา ภายหลังที่องคการบริหารสวนตําบลบานาสามารถกําหนดนโยบายสารนิเทศขององคกร
ได ระบบการจัดเก็บสารนิเทศดังกลาวก็จะเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน 

ในขั้นตอนของการปฏิบัติการวิจัยในรูปแบบระบบการจัดเก็บสารนิเทศ ผูวิจัยเลือกใชใน
ลักษณะการจัดเก็บเปนแฟมเอกสาร แยกตามหัวเร่ืองคลายกับการจัดเก็บในงานสารบรรณเพื่อ
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สะดวกกับผูปฏิบัติงานเพราะเปนระบบที่คุนเคยเปนอยางดีของผูปฏิบัติในองคการบริหารสวน
ตําบลบานา 
 
         2.1.6  ความรูพื้นฐานในการจัดการสารนิเทศ 
    ในประเด็นดังกลาวผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยมอบหมายใหสวนงานสารบรรณของ
องคการบริหารสวนตําบลบานาเปนผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ดวยเหตุผลที่วา บุคลากรดังกลาวมี
ความรูความเขาใจในการจัดเก็บเอกสารและสามารถกําหนดหัวเร่ืองเองได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของกรมการปกครอง  
(2539 : 91) ที่กลาวไววา ระบบการจัดเก็บที่ดีตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูดานนี้รับผิดชอบและยังสอด
คลองกับทฤษฎีของการจัดหมูหนังสือในหองสมุดของบรรณารักษดังนี้ 1) ตองใชความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและวรรณกรรมของสาขาวิชาเหลานั้น อันเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูความกระจางในการตัด
สินปญหาการวิเคราะหเนื้อหาของวัสดุหองสมุด เพื่อการกําหนดสัญลักษณ 2) รูจักประเภทของวัสดุ
หองสมุดโดยเฉพาะหนังสือ 3) รูจักนโยบายของหองสมุด 4) รูจักระบบการจัดหมูที่ใชวามีโครง
สรางและขอดีขอเสียอยางไร (อัมพร  ทีขะระ , 2534 : 2-3)  
    โดยสรุปตัวแปรขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่สงผลตอการประสานสารนิเทศ
รวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา  ไดแก 

1. รูปแบบการดําเนินงาน  
2.  ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 
3. นโยบายดานงานสารนิเทศ 

  นอกจากนี้ยังพบวา นอกเหนือจากตัวแปรทั้ง 6 ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว ยังมีตัวแปร
สําคัญอื่นขององคการบริหารสวนตําบลบานาที่คนพบจากการศึกษาภาคสนามที่สงผลตอการ
ประสานสารนิเทศรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา ไดแก 

1.  การขาดการประสานงานหรือการประสานแผนรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 
2.  การไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขทํางานประจําในองคการบริหารสวนตําบลบานา 
3.  การขาดสัมพันธภาพระหวางผูบริหารของทั้งสององคกร 
4.  การขาดการติดตอส่ือสารกับบุคคลดานการพัฒนาชุมชน 
 

2.1.7  การขาดการประสานงานหรือการประสานแผนรวมกับสถานีอนามัยตําบลบานา 
  การขาดการประสานงานหรือประสานแผนรวมกันระหวางสถานีอนามัยตําบลบานาทํา

ใหองคการ-บริหารสวนตําบลบานาไมสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนาคนไดอยางชัดเจน 
เพราะการประสานงานเปน 
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ขั้นตอนที่สําคัญขั้นหนึ่งในการบริหารใหบรรลุเปาหมาย ในกระบวนการขั้นนี้ ผูบริหารยอมจัดใหมี
วิธีการและใชวิธีการตาง ๆ อันมีระเบียบแบบแผน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหการปฏิบัติงานในเรื่องตาง 
ๆ เปนไปโดยสมานฉันทเพื่อใหไดปริมาณและคุณภาพของงานสูงสุด (ชุบ กาญจนประกร , 
ม.ป.ป.:2) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข (2539 : 106) ที่กลาววา การประสาน
งานหรือการประสานแผนรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยตําบลสามารถ
มองเห็นภาพของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไดชัดเจนขึ้น พรอมกันนี้ไดเสนอแนวทาง
การดําเนิน (กระทรวงสาธารณสุข , 2539:106,110-111)  

1.  ใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใหความสําคัญกับการประสานแผนรวมกับองค
การบริหารสวนตําบลทั้งแผนของงบประมาณและแผนปฏิบัติการ เพื่อมิใหเกิดความซับซอนซ่ึงกัน
และกันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

2.  ในการดําเนินงานระยะยาวใหกระทรวงสาธารณสุขมีการประสานแผนกับกระทรวง
มหาดไทยในการกําหนดบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ใหชัดเจนตอไป 
    จากผลการวิจัยผูวิจัย พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา
ไมมีการประสานงานหรือการประสานแผนรวมกันเลย แทบไมมีการรวมทํากิจกรรมกันเลยมีเฉพาะ
การเชิญเขารวมประชุมแถลงแผนการดําเนินของทั้งสององคกรเทานั่น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของกระทรวงสาธารณสุข (2539 : 118) ที่พบวา การประสานงานระหวางเจาหนาที่ในสถานีอนามัย
และองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีนอยมาก บางครั้งขาดการประสานงานซึ่งกันและกัน บางแหง
ขาดการประสานงานซึ่งกันและกันเลย ซ่ึงเหตุผลที่เจาหนาที่สาธารณสุขระบุไวคือ ตางฝายตางไมรู
บทบาทของตนเองเนื่องจากไมมีกฎระเบียบใด ๆ กลาวถึงประเด็นนี้ไว เจาหนาที่สาธารณสุขเองก็
ไมกลาที่จะเขาไปประสานงานดวย หากไมไดรับการรองขอมากอน แมจะไดมีการรองขอแตก็เปน
เร่ืองเฉพาะกิจที่องคการบริหารสวนตําบลจะทําเมื่อเกิดปญหาทางวิชาการที่ไมสามารถตัดสินใจได
ก็จะเชิญเจาหนาที่สาธารณสุขเขาไปรวมประชุมดวยเปนครั้งคราวเทานั้น อยางไรก็ตาม 
เจาหนาที่ในสถานีอนามัยไดระบุถึงปจจัยสําคัญที่เขาคิดวาจะสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวาง องคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยไววา "การประสานงาน" นั่นเอง 
 
         2.1.8  การไมมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขทํางานประจําในองคการบริหารสวนตําบลบานา 

ผูวิจัยเล็งเห็นวาการไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขประสานงานประจําในองคการบริหาร
สวนตําบลทําไมสามารถกระตุนใหองคการบริหารสวนตําบลบานาดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข (2539 : 106) ที่กลาว
วา เพื่อพัฒนาศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลใหสามารถแสดงบทบาทหนาที่ตามกฏหมาย
ไดคือ จะตองมีการดําเนินการจัดหาหรือสนับสนุนใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานสา
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ธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากการปฏิบัติงานหนาที่ในดานนี้จําเปน
ตองใชความรู ความสามารถในดานวิชาชีพเฉพาะทาง ซ่ึงในเบื้องตนอาจทําไดโดยการสนับสนุน
ใหเจาหนาที่สาธารณสุขไปปฏิบัติงานที่องคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน
และฝกทักษะใหแกเจาหนาที่และสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลในดานการพัฒนาสาธารณ
สุข และในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขขององคกร ก็ควรสงเสริม
ให อสม. ไดเขาไปมีบทบาทในการดําเนินงานดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบล ให
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใหขอเสนอแนะไววา (กระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 110) 

1.  ใหมีการชี้แจงทําความเขาใจในเรื่องบทบาทหนาที่ในดานการพัฒนาสาธารณสุขของ
องคการบริหารสวนตําบล และบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขใหมีการสนับสนุนทั้งแก
สมาชิก และเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ 

2.  ใหมีการบรรจุเนื้อหาการอบรมในเรื่ององคการบริหารสวนตําบล และแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบลนี้แกเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 

3.  ในขณะที่องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีเจาหนาที่สาธารณสุขเองนั้นกระทรวงสา
ธารณสุขควรมอบหมายใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล 1 คน เขาเปนผูดําเนินการในงานสา
ธารณสุขรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอยางจริงจัง 

 
          2.1.9  การขาดสัมพันธภาพระหวางผูบริหารของทั้งสององคกร 

จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา สัมพันธภาพหรือการเขากันไดดีระหวาง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลบานากับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานา ไมดีเทาที่
ควร ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดวาประเด็นดังกลาว นาจะสงผลกระทบตอการประสานสารนิเทศและ
การประสานงานรวมกันของทั้งสององคกรอยางแนนอน เพราะการเขากันไดดีกับผูอ่ืนเปนคุณ
สมบัติที่สําคัญของผูบริหารที่สงผลตอหนาที่การงานและชีวิตสวนตัว และการพัฒนาความสามารถ
ที่จะเขากันไดดีกับผูอ่ืน นับเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูบริหารทุกคน เพราะในโลกมีนอยคนที่จะ
สามารถทํางานโดดเดี่ยวตามลําพัง (นภดล  เวชสวัสดิ์, 2539 : 24) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่วา การ
ประสานงานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคน งาน และจิตใจ ทั้งนี้ก็เพราะวาการประสานงานนั้นมิไดแตหมาย
ความเพียงแตวา จัดใหมีการประสานงานกันเทานั้น หากแตตองนําเอา “คน” คือ ผูปฏิบัติงานเขามา
รวมทํางานกันอยางสมานฉันทเปน “ทีมเวอรค”  (สมพงษ  เกษมสิน, 2521 : 155) 

 
         2.1.10  การขาดการติดตอสื่อสารกับบุคลากรทางดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การสื่อสารกับบุคคลดังกลาวเพื่อชวยกระตุนใหองคการบริหารสวนตําบลบานาเล็งเห็น
ความสําคัญของการใชประโยชนขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณสําคัญในการที่จะกอให
เกิดความเขาใจ  
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เกิดความรวมมือและเกิดการประสานงาน คือ การติดตอส่ือสาร ลักษณะของการสื่อขอความที่ดีจะ
ตองเปนการสื่อขอความสองทาง ทั้งนี้ก็เพื่อจะใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เพราะถาการสื่อสารขอ
ความไมดีเกิดการเขาใจผิดพลาดขึ้น การประสานงานก็จะไมบังเกิดผลดี (สมพงษ  เกษมสิน, 2521 : 
157) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ นิตยา เงินประเสริฐศรี  (2540 : 109) ที่กลาววา การติดตอส่ือสาร
ใชเปนกลไกของการประสานงานทั้งหมด และแนวคิดของนีดแฮม  (Needham, 1981 : 38-41) ที่วา
ปจจัยที่มีผลตอการใชสารนิเทศมี 4 อยางคือ ตัวสารนิเทศ องคกร ความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก บุคลิกภาพ ประสบการณการสอน พื้นฐานการศึกษา ตําแหนงหนาที่ 

 
    2.2  การปฏิบัติการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้พอจะชี้แนวทางในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการประสานสาร
นิเทศระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานาใหเกิดประสิทธิภาพขึ้น
โดยการพัฒนาและปรับปรุงตัวแปรทั้ง 6 ดังที่ไดกลาวมา โดยสามารถสรุปไดวาการจัดกระทําอะไร
บางที่ทําใหตัวแปรแตละตัวมีการเปลี่ยนแปลง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานสาร
นิเทศระหวางองคกรไดอยางชัดเจน และการวิจัยคร้ังนี้สามารถยืนยัน ไดแก ตัวแปร 3 ตัวแปร คือ 
รูปแบบการดําเนินงาน ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และนโยบายดานงานสารนิเทศ สงผลตอการประสานสารนิเทศและ
พอจะชี้ใหเห็นแนวทางการจัดกระทําตัวแปรทั้ง 6 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาการ
ประสานสารนิเทศรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานาและสถานีอนามัยตําบลบานา ถึง
แมนจะยังไมสามารถกําหนดวิธีการจัดกระทําตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรไดอยางเดนชัด ซ่ึงเนื่องจาก 
ขอจํากัดขององคการบริหารสวนตําบลบานา ผูปฏิบัติงานในองคกร และตัวผูวิจัยเองที่เปนเพียง
บุคคลภายนอกองคกร ทําใหไมมีบทบาทและหนาที่ในการดําเนินงานวิจัยในองคการบริหารสวน
ตําบลบานาไดอยางเต็มที่ จากการปฏิบัติการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําเสนอไดแคเพียงเนื้อหาสารนิเทศเพื่อ
การประเมินโครงการและระบบการจัดเก็บสารนิเทศดังกลาว  

 
3.  การประเมินผล 

ผลการปฏิบัติการไมไดผลเปนที่นาพอใจ เพราะผูวิจัยไมอาจชักจูงหรือโนมนาวใหคณะ
ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานาใชประโยชนจากสารนิเทศที่นําเสนอในการประเมิน
โครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานาได อันเนื่องมาจากขอกัดขององคกร ดังที่ไดกลาวไว
แลว อยางไรก็ตามการวิจัยคร้ังนี้ไมไดลมเหลวแตอยางใด แตเกิดแงคิดที่สําคัญที่วาองคบริหารสวน
ตําบลบานายังไมมีความตระหนักหรือสนใจที่จะใชสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเทา
ใดนัก อาจเพราะเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
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1.  รูปแบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานา ที่เนนการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานเปนหลัก ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบานาไมมีความจําเปนในการใชสารนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

2.  ความไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา สงผลใหการจัดทํา
แผนเนนเพียงเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแทบทั้งส้ิน และสงผลใหไมมีความจําเปนในการใช
สารนิเทศที่บงชี้ถึงสภาพปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนบานาแตอยางใด 

3.  การไมมีความรูความเขาใจในสารนิเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ซ่ึงไดแก จปฐ. และ 
กชช.2ค 

จึงสรุปไดวา การใชสารนิเทศดังกลาวจะเกิดขึ้นไดนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานาจะ
ตองใชความพยายามในการดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขใหมากขึ้น 

ดังนั้น ตองอาศัยแรงผลักดันจากกระทรวงหลักทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสา
ธารณสุข รวมทั้งควรมีโครงการนํารองที่เปนตัวอยางในองคการบริหารสวนตําบลบานาเพื่อใหเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใชสารนิเทศที่เปนตัวช้ีวัดสภาพปญหาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนกอนแลวจึงมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตอเนื่องในภายหลัง และที่
สําคัญ คือ เพื่อเตรียมการในการรองรับนโยบายการกระจายอํานายสูทองถ่ินตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเร่ือง การประสานสารนิเทศรวมกับองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยตําบลบานา อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1.1  จากผลการวิจัยที่พบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานา 

ทั้งหมดใชขอมูลและสารนิเทศจากการลงไปคลุกคลีกับชุมชน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาในดานตาง ๆ แกชาวบานในชุมชน รวมทั้งตัวแทนของชาวบานที่เขามา
ทํางานในองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมความรูความเขาใจที่ดีในการ
ทํางานพัฒนาชุมชน 

1.2  ควรมีการประสานงานเพื่อผลักดันและสงเสริมให อสม. ไดเขาไปมีบทบาทใน
การดําเนินงานดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลบานาใหมากขึ้น เพื่อสรางงานพัฒนา
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คุณภาพชีวิตและสามารถเปนตัวจักรสําคัญใหองคการบริหารสวนตําบลตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชสารนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

1.3  เรงรัดใหเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล สถานีอนามัยตําบลบานาไดดําเนิน
การฝกหัดและเพิ่มทักษะการใชสารนิเทศในการวิเคราะหสภาพปญหาสาธารณสุขของชุมชนใหแก
คณะกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบลบานา 

1.4 กระทรวงมหาดไทยควรเนนบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการ
ประสานงานกับหนวยงานพันธมิตรในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู
ไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดวย การใชสารนิเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาก็จะเกิดขึ้นตาม
มา 
 
 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
2.1  ผูวิจัยที่ทําการวิจัยประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการควรเปนคนในองคกรนั้น ๆ  

เพื่อความสะดวกในการดําเนินงานวิจัยในทุก ๆ ขั้นตอนการวิจัย 
2.2  กระทรวงมหาดไทยควรใหความรูและสนับสนุนใหบุคลากรในองคการบริหาร

สวนตําบลดําเนินการพัฒนางานดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพราะเปนการวิจัยที่เจาหนาที่และชุมชน
ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเริ่มตั้งแตการกําหนดปญหา การวิเคราะหปญหา การวางแผนแก
ไขปญหา การปฏิบัติเพื่อการแกปญหา และการติดตามประเมินผล อันกอใหเกิดประโยชนยิ่งตองาน
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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