
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและได้ถูกน ามาใช้
งานกันอย่างแพร่หลาย โดยช่วยให้ระบบการท างานต่าง ๆ ขยายขอบเขตการท างานออกไปได้อย่าง
กว้างขวาง ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน ท าให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวและน าเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานของ
ตนเอง เพ่ือสนองความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น  

ระบบสารสนเทศชุมชน (Community Informatics : CI) คือ ระบบข้อมูล สารสนเทศ และ
ความรู้ที่มุ่งเน้นในการสร้างประชาสังคม ให้สามารถบริหารจัดการตนเองแก้ปัญหาต่างๆ ใ น
ชีวิตประจ าวันเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม   ระบบสารสนเทศชุมชนนั้นก็คือระบบสารสนเทศแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเอง แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีการใช้
งานอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมถึงในชุมชน จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศชุมชนได้ปรับ
วิธีการท างานไปสู่ดิจิทัล (Digital) มากขึ้น        

ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนมีจ านวนมาก เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซึ่ง
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน  (กชช.2 ค) ข้อมูลด้านแรงงาน 
ด้านปศสุัตว์ การประกอบอาชีพ สุขภาวะอนามัย แต่ข้อมูลที่จัดเก็บได้มีการน าไปใช้ประโยชน์เฉพาะ
ในวงแคบๆ กล่าวคือ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจะรับทราบข้อมูลเฉพาะในส่วนรับผิดชอบขาด
การบูรณาการด้านข้อมูล สารสนเทศ นอกจากนี้ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของชุมชน เช่น ทุนทางสังคม 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองทุนชุมชน องค์ๆกรประชาชน โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ยังขาดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ
รวบรวมและน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาชุมชนจะต้องมีการพัฒนาใน
ทุกๆ  ด้านไปพร้อมกัน 

จากการศึกษาข้อมูลจากพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า กระบวนการ
จัดท าสารสนเทศชุมชนในเขตอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะที่ผานมายังไมตอบสนองความตอง
การของชุมชนได คนในชุมชนยังไมใหความส าคัญในการจัดระบบขอมูล ขาดการมีสวนรวมในการ
ก าหนดรูปแบบของขอมูลที่จะน าเสนอ ขอมูลที่น าเสนอยังไมตอบสนองความตองการของผู ใช               
เปนการเสนอขอมูลภายใตการก ากับของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งตองการน าเสนอขอมูลในสวนที่
เกี่ยวของกับ การท างานของตนเอง ปญหาในการจัดท าสารสนเทศชุมชน ดานการจัดเก็บขอมูล ไมมี
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และก าหนดขอบเขตของการจัดเก็บขอมูล ขอมูลกระจัดกระจาย                
ขอมูลไมถูกตองครบถวน อาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีอยู เดิม การตรวจสอบขอมูล ไมมีการ
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ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขอมูลบางอยางไมสามารถระบุแหลงที่มาได การวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล มีการประมวลผลขอมูลเบื้องตนแตขอมูลที่น าเสนอไมมีการเชื่อมโยงกัน ชุมชนไม
สามารถวิเคราะหขอมูลและน าไปใชประโยชนได การเก็บรักษา ไมมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา ไมมี
สถานที่เก็บรักษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต าบลเป้าหมายในการจัดท า
สารสนเทศชุมชน เนื่องจาก มีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจ านวนมาก จากการศึกษาข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า กระบวนการจัดท าสารสนเทศชุมชนของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก ยังไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ คนในชุมชนยังไม่ให้
ความส าคัญในการจัดระบบข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบของการน าเสนอข้อมูล 
ข้อมูลที่น าเสนอยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ ไม่มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา 
และไม่มีการน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ซึ่ง การน าข้อมูลมาจัดท าสารสนเทศชุมชนก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สภาพของชุมชนแบบองค์รวม การก าหนดยุทธคาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน การจัดท าแผนชุมชน โดยคนของชุมชนเอง ซึ่งจะท าให้ ชุมชน
เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ต่อไป สารสนเทศชุมชนยังมีประโยชน์ ต่อหน่วยงานราชการ องค์กร เอกชน 
ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน สารสนเทศชุมชนเป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล และชุมชน ซึ่งจะเปนตนแบบการใชสารสนเทศชุมชนในการพัฒนาชุมชนได 
จากความส าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนขึ้น              
โดยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศของชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสารสนเทศ 
(Information System) หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่พัฒนาขึ้นที่ประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือ (Hardware & Equipment) ระบบโปรแกรมข้อมูลและสื่อต่างๆ (Software & 
Multimedia)  ที่ท าหน้าที่ในการสร้าง รวบรวม ประมวล เพ่ือใช้ในการวางแผน การพัฒนา และ            
การตัดสินใจ พัฒนาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application)  2) ข้อมูลชุมชน 
(Community profiling) ประกอบด้วย (1) ข้อมูลสถิติด้านประชากร (Statistical data) คือ ข้อมูล
ประชากรและที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากร ได้แก่ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลการ
พัฒนาหมู่บ้าน (กชช.2 ค) รายได้และอาชีพ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้มาจากการส ารวจ
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ข้อมูลสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม (Socio-economic information) ได้แก่ ข้อมูลด้านแรงงาน ด้านปศุสัตว์           
การประกอบอาชีพ สุขภาวะอนามัย ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประเภทของธุรกิจในชุมชน การให้บริการ       
ในชุมชน กฎหมาย กฎระเบียบของชุมชน เป็นต้น (3) ข้อมูลปัญหาในท้องถิ่น (Local issues) ได้แก่ 
การด้อยพัฒนา การว่างงาน คนยากจน เป็นต้น และ (4) มุมมองของชุมชน ( Residents 
viewpoints) ได้แก่ จดหมายประกาศ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และวิทยุชุมชน ข้อมูลจากกลุ่มบุคคล 
ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการที่ได้จากการสังเกต เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดท าระบบ
สารสนเทศชุมชน ให้มีประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศของชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
 
2.   วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
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2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 

2.3  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
3. ค ำถำมวิจัย  

3.1  สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเป็นอย่างไร 
3.2 รูปแบบการจัดการสารสนเทศชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีข้ันตอนอย่างไร 
3.3 ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศชุมชนในระดับใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก             

จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ต้องศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน 
โดยระบบสารสนเทศของชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 4.1.1 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่
พัฒนาขึ้น ที่ประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือ (Hardware & Equipment) ระบบ
โปรแกรมข้อมูลและสื่อต่างๆ (Software & Multimedia) ที่ท าหน้าที่ในการสร้าง รวบรวม          
ประมวล เพ่ือใช้ในการวางแผน การพัฒนา และการตัดสินใจ พัฒนาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์        
บนเว็บ (Web Application) โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ ภาษาท่ีใช้คือภาษา PHP ฐานข้อมูลที่ใช้คือ 
MySQL  

4.1.2  ข้อมูลชุมชน (Community profiling) ประกอบด้วย 
  4.1.2.1 ด้านข้อมูลทั่วไป 
  4.1.2.2  ด้านการศึกษา 
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  4.1.2.3  ด้านแหล่งน้ า 
  4.1.2.4  ด้านเศรษฐกิจ 
  4.1.2.5  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ 
  4.1.2.6  ด้านสาธารณสุข 
  4.1.2.7  ด้านศิลปะวัฒนาธรรมและการท่องเที่ยว 
  4.1.2.8  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  4.1.2.9  ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในชุมชน 
  4.1.2.10 ด้านวางแผนงานและโครงการ 
  4.1.2.11 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการภายในชุมชน 
  4.1.2.12 ด้านสาธารณภัย 

4.2  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน                

ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 19 หมู่บ้าน ประกอบ
ไปด้วย  

หมู่ที่  1 บ้านเมืองแก    
หมู่ที่  2  บ้านยางโลน  
หมู่ที่  3  บ้านหนองดุม   
หมู่ที่  4  บ้านหนองนกเกรียน 
หมู่ที่  5  บ้านหนองเชือก                              
หมู่ที่  6   บ้านหนองปลาแดก 
หมู่ที่  7  บ้านหนองดวน                              
หมู่ที่  8  บ้านกระทุ่ม 
หมู่ที่  9  บ้านโนนกลาง                             
หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรูดพัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านนกยูง                                        
หมู่ที่ 12 บ้านหัวช้าง 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองปลาแดกน้อย                  
หมู่ที่ 14  บ้านเมืองแกใต้ 
หมู่ที่ 15 บ้านเมืองแกเหนือ                          
หมู่ที่ 16  บ้านยางโลนเหนือ 
หมู่ที่ 17  บ้านเมืองแกเดิม                               
หมู่ที่ 18  บ้านหัวช้างน้อย 
หมู่ที่ 19  บ้านนกกระเรียนใหญ่ 

4.3  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
4.3.1 ระยะที่ 1 ศึกษำข้อมูลชุมชน สภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศชุมชน  
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   4.3.1.1  ประชากร ผู้น าชุมชน ภายในหมู่บ้าน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
แก อ าเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน  

   4.3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง ผู้น าชุมชน ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอ 
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Positive Sampling) และท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จับฉลาก ดังนี้ 

   1)  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 19 คน 
   2) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 19 คน 
    3)  อาสาสมัครในหมู่บ้าน ได้แก่ อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 19 คน  
   4)  จากตัวแทนกลุ่ม องค์กรในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 19 คน 

  4.3.2 ระยะที่ 2 กำรพัฒนำและใช้ระบบสำรสนเทศชุมชนสำรสนเทศ 
   4.3.2.1  ประชากร ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน  
   4.3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 76 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Positive Sampling) 

 4.3.3 ระยะที่ 3  กำรประเมินผล 
  ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
  4.3.3.1 ประชากร ได้แก่ ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การ

บริหาร ส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน จ านวน 2,420 ครัวเรือน         
(องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก. 2555 : 5 ) 

  4.3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่มอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970) จ านวน 331 คน และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Positive Sampling) 

 
5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ทราบข้อมูลและความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน 
5.2 ได้แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

พ่ึงตนเองได้  
5.3 ได้ระบบสารสนเทศชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
5.4 ทราบผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศในชุมชนอ่ืนๆ 


