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การจัดการความรู้
ชื่อองค์ความรู้ : กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Knowledge: CIA Program: Community Information Radar Analysis
1. ความเป็นมาของการจัดการความรู้ (Background)
กรมการพัฒนาชุมชนใช้กรอบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ใน
การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้องค์กรใช้เครื่องมือบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างองค์กรสมรรถนะสูง
(High Potential Organization) กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในการใช้ประโยชน์สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชน และการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ศูน ย์ ส ารสนเทศฯ จึ ง มี การสนั บ สนุ น โครงการ/กิจ กรรมที่ ส่ งเสริ ม การบริ ห ารการจัด เก็ บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลทั้งในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด และประเทศ เช่น การจัดทา VDR, TDR, หนึ่งอาเภอ
หนึ่ งโครงการ, หมู่บ้ านต้น แบบสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต เหล่ านี้เป็น โครงการที่ ส่ งเสริม
กระบวนการวิเคราะห์ /สั งเคราะห์ข้อมูล ชุมชนและใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี 2557
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้านโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานสังกัด กรมฯและภาคีการพัฒนามีความต้องการเทคนิค ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
Community Radar Analysis จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนองความต้องการ โดยโปรแกรมทางานด้วย Macro
Excel Application แบบง่ายที่ติดตั้งได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ Macbook, Notebook, Ipad ซึ่งสะดวกกับการ
ทางานของบุ คลากรกรมฯ และสนั บสนุ น การมีส่ ว นร่วมในการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั้งในระดับเวทีประชาคม
คณะทางานบูรณาการระดับอาเภอ และคณะทางานระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย Community Radar Analysis ส่งผลให้มีการใช้งานข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ระหว่างชุดข้อมูล ทาให้บุคคลากร และองค์กรมีเครื่องมือและเทคนิคในการใช้ข้อมูลชุมชนในการปฏิบัติงาน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงเล็งเห็นว่า แนวทางการใช้ข้อมูลชุมชนมีความสาคัญและ
จาเป็นจึงได้พัฒนาต่อยอดและขยายให้ โปรแกรม Community Radar Analysis สามารถใช้งานได้ในระดับ
การวางแผนงานโครงการและกาหนดนโยบายหรือแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาต่อ
ยอด โปรแกรมร่วมกับ Logic Model ซึ่ง มีชื่อโปรแกรมว่า Community Information Radar Analysis
หรือ CIA Program ที่สามารถใช้ข้อมูล ทั้งข้อมูล จปฐ. กชช2.ค และข้อมูลอื่นๆ ของชุมชน ในการวิเคราะห์ชี้
เปู า สภาพปั ญ หาของชุ มชน วางแผนงานโครงการเชิง บูร ณาการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต พร้ อมติ ดตั้ งระบบ
ประเมินผลแก่แผนงานโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน
หน่ วยงานภายใน และ หน่ ว ยงานภาคี ใช้ข้อมูล ร่ว มกัน ในการวิเคราะห์ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
หน่วยงานได้มีการตรวจสอบข้อมูล เป็นเจ้าของและสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับ ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดทาแผนงานบูรณาการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและยกระดับการ
พัฒนาชุมชนได้

CIA: Community Information Radar Analysis 2
หลังจากได้ดาเนิน การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน
เทคนิค CIA และผ่านกระบวนการทางานทั้งด้านการให้ความรู้ในการใช้งานโปรแกรม CIA จาก ผู้ใช้ทั่วไป คือ
ผู้นาชุมชน บุคลากรกรมฯ ผู้แทนหน่วยงานภาคี มีการทดลองใช้งานจริงทั้งประเทศในปี 2557-2558 และ
เผยแพร่ให้บุคลากรกรมฯและหน่วยงานภาคีใช้งาน รวมทั้งการจัดให้มีการจัดทากรณีศึกษา (Case Study)
จานวน 3 Cases จากจังหวัด สมุทรปราการ อุบลราชธานี และ จังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงมีการสารวจความพึง
พอใจจากการใช้งานโปรแกรม CIA ดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ศูนย์สารสนเทศ จึงมอบหมายให้
นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดเก็บความรู้
จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย CIA โดยเลือกเทคนิคการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After
Action Review) และ Lesson learned จาก กรณีศึกษา เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการปรับปรุงงานและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน
เครื่องมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลที่สาคัญในระดับพื้นที่จานวน 2 ชุดคือ ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 2 ค มี แนวคิดเริ่มแรกจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ โดยเริ่มมีการจัดเก็บเริ่มแรกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) เป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สภาพพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทย โดยที่ตัวชี้วัดของข้อมูลดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนในทุกๆช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักการของข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2 ค คือการ
ให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพคุณภาพชีวิต และ สภาพปัญหาของหมู่บ้าน เพื่อนาไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาของประชาชนที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนการจัดทาโครงการของ
ส่ ว นราชการเพื่อการแก้ไขปั ญหาที่ส อดคล้ องกับสภาพชุมชน ดังนั้น การใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในส ารวจ
วางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาชนบท การกาหนดพื้นที่เปูาหมายเพื่ อการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการ ”การมีส่วนร่วม” ตั้งแต่การรับทราบและ
ตระหนักในปัญหาของตนเอง ชุมชน เพื่อนาไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน
อย่างไรก็ตาม การสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือในข้ อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมการ
ใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ในการวางแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ดั ง นั้ น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจะต้ อ งการ
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่น่าเชื่อถือ เครื่องมือ
เหล่านี้ จาเป็นต้องใช้แนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน สามารถแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล และ แสดงผลลัพธ์ ที่แม่นยาของการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญของชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
ปั ญ หาด้ า นอาชี พ ปั ญ หาความเสี่ ย งชุ ม ชน ทุ น ชุ ม ชน และการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน ตรงกั บ ปั ญ หา
กลุ่มเปูาหมายและพื้นที่ และเป็นประโยชน์ในการวางแผนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและชุมชนเชิงบูรณา
การต่อไป
ในการนี้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน สามารถขับเคลื่อนให้ เปูาหมายของการบริหารจั ดการ
ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2 ค บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ซึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้เปูาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่ว
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ประเทศ แต่ต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างข้อมูลทั้งสองชุด สาหรับการวางแผนบูรณา
การ การกาหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ใช้เครื่องมือร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ ข้อมูล จปฐ.และ
กชช. 2ค ในการวางแผนงานพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจาก
ทั้งสองชุดข้อมูลและข้อมูลอื่นของชุมชน จะเป็นการกาหนดพื้นที่เปูาหมายและเรียงลาดับสภาพปัญหาในการ
พัฒนาของแต่ละจังหวัด อาเภอ และตาบล ดังนั้น สรุป “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการ
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Community Information Radar Analysis” จึงวัตถุประสงค์ของข้อมูล
จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2 ค คือการใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในสารวจ วางแผน กาหนดนโยบาย ตลอดจนการ
ประเมินผลการพัฒนาชนบท การกาหนดพื้นที่เปูาหมายเพื่อ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
โดยสรุ ป “กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชนเพื่ อ บู ร ณาการแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ
Community Information Radar Analysis” หรือโปรแกรม CIA เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลในระดับชุมชน ซึ่งสามารถบูรณาการข้อมูลจากระดับชุมชน ไปสู่การวิเคราะห์และจัดทาแผนระดับตาบล
แผนบูรณาการอาเภอ และแผนบูรณาการระดับจังหวัดได้ และอีกประการหนึ่งเพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศไปจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต ได้ทุ ก ระดั บ ซึ่ งขณะนี้ กรมการพัฒ นาชุ ม ชนได้
ดาเนินการทดลองใช้ในจังหวัดนาร่อง 3 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสิงห์บุรี และ อุบลราชธานี
ซึ่งมีการถอดบทเรียนกระบวนการและผลการทดลองแล้วเสร็จ เพื่อจะได้มีการขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆต่อไป
2. แนวความคิดใหม่ (Novelty Concepts)
กรมการพั ฒ นาชุ มชนได้ บ ริ ห ารกระบวนการจั ดเก็บ ข้อ มูล ส าคั ญของชุม ชน เช่น จปฐ. กชช .2ค
เศรษฐกิจพอเพียง และทุนชุมชน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการบริหารแนวทางพัฒนาคุณภาพ
ชุมชนไทย เมื่อการทางานภายใต้ข้อมูลมีความสาคัญต่อการวางแผนทั้งหมด ดังนั้นกระบวนการวิเคราะห์ที่มี
คุณภาพจะเป็นเครื่องมือที่ส่งผลให้การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งประเทศมีคุณภาพเช่นกัน
จึงสรุป หลั กการ แนวคิด และ ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้ องกับสภาพปัญหา หรือความ
ต้องการในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ดังนี้
2.1 เส้นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน (Roadmap for improving Commnuity
Quality of Life) 11 ขั้นตอนของเส้นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่มี
ประสิ ทธิภ าพของกระบวนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชน แสดงถึงหลั กคิดที่เป็นเหตุเป็น ผลว่า ทาไม
ประเทศไทยต้องมีการบริ ห ารการจั ดเก็บ ข้อมูล แล้ ว ในเมื่อกรมการพัฒ นาชุมชนเป็นหน่ว ยงานที่มีความ
รับผิดชอบในการบริหารการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บ ไปสู่การวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จึงเป็นเครื่องมือใหม่ที่มีความสาคัญ
11 ขั้นตอนของเส้นทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ขั้นตอนเหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง
ขั้นตอนที่ 5 และ คือขั้นตอนโดยทั่วไปของแนวทางการพัฒนาชุมชน คือ
ขั้นตอนที่ 1.การรู้จักชุมชนและกลุ่มเปูาหมายต่างๆที่อยู่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ไม่ว่าจะเป็น

CIA: Community Information Radar Analysis 4
คนในชุมชน ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย รวมถึงภาคีพัฒนาต่างๆที่เป็นกลไลในการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ และร่วมพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนที่ 2. การจัดเก็บข้อมูล: เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การประชุม การสัมภาษณ์ การจัดเวทีประชาคม การสอบถามความต้องการ หรือการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ
อย่าง จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลอื่นๆในชุมชน
ขั้นตอนที่ 3. การประเมินชุมชน: เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล เพื่อ
ประเมินชุมชนเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือของข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลนั้นๆ ในการกาหนด ชี้เปูา และแก้ไขคุณภาพ
ชีวิต
ขั้นตอนที่ 4. สร้างวิสัยทัศน์: เป็นการสร้างการรับรู้สภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมใน
แนวทางที่จะพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 5. แสวงหาภาคี: การแก้ไขปัญหาให้สาเร็จและเห็นผล ต้องอาศัยความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนา ทั้งในระดับ ชุมชน และระดับบริหาร หลายฝุาย ดังนั้นการที่จะทาให้
กิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมฤทธิ์ผลต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ การบริหารจัดการ อุปกรณ์
เทคโนโลยี ทีมงาน ต่างๆ ร่วมกันทากิจกรรม และโครงการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอน ที่ 6-11 ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งผลสาเร็จ ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ปรับใช้ในการพัฒนา CIA
ขั้นตอนที่ 6. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน: การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมของชุมชนทั้งหมดที่อาจจะส่งผล
ต่อการวิเคราะห์ชี้เปูาสภาพคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้ง จปฐ. กชช.2ค. ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ทุนชุมชน สั งคม
วัฒนธรรม เกษตร ภัยพิบัติ หรืออื่นที่จะเป็น โดยขั้นตอนนี้ จาเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันระหว่างฐานข้อมูลได้( Factor Analysis) และ เครื่องมือที่สามารถประมวผลและแสดงผลให้เห็น
ผลลัพธ์ของสภาพปัญหาชุมชนที่ใช้งานง่ายได้ ดังนั้น โปรแกรม CIA จึงถูกพัฒนาจากแนวคิดนี้
ขั้นตอนที่ 7. จัดลาดับความสาคัญ: เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนแล้ว ปัญหาที่ผ่านมาคือ
แล้ ว ปั ญหาไหนควรแก้ไขก่อน หลั ง การแก้ไขปัญหาตรงกับสภาพปัญหาจริงๆ หรือไม่ กระบวนการและ
เครื่องมือของ CIA จะเป็นเครื่องมือที่สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและช่วยในการจัดการการแก้ไข
ก่อนหลังได้
ขั้นตอนที่ 8. จัดทาแผนบูรณาการ: การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก
การวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น ของผู้ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะระดั บ และการใช้ ข้ อ มู ล หลายแหล่ ง ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
สังเคราะห์และจัดทาแผนเชิงบู รณาการจึงจะทาให้เกิดแผนปฏิบัติการพั ฒนาคุรภาพชีวิตที่มีผลสั มฤทธิ์สู ง
ดังนั้น แนววคิดนี้จึงทาให้เกิดการปรับ เครื่องมือ CIA พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มในส่วนของการทาแผนงานบูรณาการ
ด้วย Logic Model
ขั้นตอนที่ 9. จัดทาโครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชน: ทีมงานบูรณาการสามารถใช้โปรแกรม
CIA-Logic Model จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เลย ซึ่งในแต่ละโครงการ
จะมีรายละเอียดของ สภาพปัญหาชุมชน ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัด และ
ผลลัพธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ขั้นตอนที่ 10. ประเมินผล: โปรแกรม CIA มีฟังก์ชั่นการทางานร่วมกับ Logic Model ดังนั้นกรอบ
ของการติดตามประเมินผลจึงถุกติดตั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบแผนบูรณาการ และจัดทาโครงการ ซึ่งเมื่อ
โครงการได้ถูกนาไปปฏิบัติจริง คณะหรือทีมติดตามประเมินผล สามารถที่จะใช้โปรแกรมและข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ชุดเดียวกันในการประเมินผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมได้โดยง่าย
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ขั้นตอนที่ 11. ความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต : เปูาหมายสูงสุดของ “กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Community Information Radar Analysis”
หรือโปรแกรม CIA ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นผลสาเร็จ หรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ตาม
แผนงานบูรณาการแต่ละระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ หรือจังวัด สามารถใช้ประโยชน์จาก
CIA เพื่อวางแผนและวัดความสาเร็จของการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาบางอย่างอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้
แล้วเสร็จในปีเดียว แต่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหาลง และจะเป็นข้อมู ลตั้งต้นของการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนในปีต่อไป (PDCA)

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Community
Information Radar Analysis คือ เครื่องมือที่มี รูปแบบ แนวทาง วิธีการ กระบวนการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ที่ใช้งานง่ายและต้องไม่ซับซ้อน สามารถทาให้เส้นทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 11 ขั้นตอนนี้มีผลสาเร็จ และสามารถแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน อีก
ทั้งสามารถใช้วางแผนโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงกับปัญหา กลุ่มเปูาหมาย และพื้ นที่ การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดจากการยอมรับและเชื่อถือในข้อมูล
ว่าถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยา และแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และควรมี ส่งผล
ให้เกิดความความน่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างสูงสุด
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis): การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลมากกว่า 1 ชุด
และ CIA ได้ น าเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ Factor
Analysis ระหว่างข้อมูล 2 ชุด คือ จปฐ.และ กชช.
2ค โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อใช้ใน
กรณีที่ผู้พัฒนาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มี
ความสั มพัน ธ์กัน มากและควรอยู่ ในองค์ป ระกอบ
เดียวกัน หรือคาดว่ามีตัวแปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์
กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน การทางานกับ
กรมการพัฒ นาชุมชนทาให้ผู้ พัฒนาทราบโครงสร้างความสั มพันธ์ของตัว แปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไรและจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือ
ยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนั่นเอง ซึ่ง
โปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ Factor ระหว่างตัวชี้วัด จปฐ.และ ตัวชี้วัด กชช.2ค นี้ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม SPSS
ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ Factor Analysis ได้ชุดความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดต่างๆจาก จปฐ. และ
กชช.2ค ที่สัมพันธ์กับด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
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นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า นอกจาก จปฐ. และ
กชช.2ค แล้ว ในบริบทของชุมชน ยังมีข้อมูล
อีกหลากหลายที่มีผลต่อระดับของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแต่กต่างกัน ดังนั้น โปรแกรม CIA
จึงได้ปรับปรุงระบบให้รองรับการปูอนข้อมูลชุด
อื่นๆที่มีอยู่ในชุมชน หรืออยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานภาคี แนวคิดนี้จะทาให้เกิดความ
ร่วมมือเชิงบูรณาการข้อมูลและความเป็น
เจ้าของข้อมูลชุมชนร่วมกัน
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2.3 . แนวคิด การใช้เทคโนโลยีที่เ หมาะสมมาช่วยในการพัฒนางาน: โปรแกรมที่เลือกใช้ได้
พิจารณาจาก เหตุผลว่า 1) ต้องการใช้ทรัพยากรที่กรมการพัฒนาชุมชนมีอยู่ให้คุ้มค่า 2) ต้องไม่สิ้นเปลือง
งบประมาณหรือใช้งบประมาณเพิ่มเติม 3) ต้องเพิ่มมูลค่าข้อมูลที่มีอยู่ 4) ต้องลดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ไอ
ทีที่หลากหลายรุ่น 5) ต้องใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้จึงนาไปสู่การเลือกพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ (Application) จาก Microsoft Excel Macros ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ใช้งานง่าย
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็น ทางานได้ทุกระบบและทุกชนิดของอุปกรณ์ (platform) ทั้ง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ทั้งอุปกรณ์พกพาอย่างเช่น Notebook และIPAD
3. Logic Model: กรอบแนวคิด ของ Logic Model ถูกนามาปรับใช้ในการจัดทาแผนบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะแนวคิดนี้สามารถใช้วิเคราะห์โครงการ ปัญหา ปัยจัย กระบวนการ
กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัด และระบบติดตามประเมินผลได้ ซึ่งจะส่งส่งผลให้ CIA ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4. Radar Analysis: เป็นเครื่องมืออย่างง่าย ที่สามารถแสดงผลได้โดยการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมใน
MS Excel ทั้งนีเ้ หตุผลที่ใช้เทคนิค Radar Analysis เพราะ กราฟแบบ radar สามารถ ชี้เปูาของระดับสภาพ
ปัญหาให้เห็น ภาพในหลายมิติ ได้ และเมื่อมีการเตรียมข้อมูลหลายชุดมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึก จะสามารถ
แสดงภาพให้ชัดเจนทั้งในด้าน “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” ดังนั้นในการพัฒนา CIA จึงเหมาะสมเพราะมีการ
เตรียมข้อมูลมาเพียงพอและสามารถตอบเปูาหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนได้
สรุปแนวคิด แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน จาเป็นต้อง
พัฒนากระบวนการและโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนา โปรแกรม CIA: วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่จะพัฒนารองรับทุกแพลทฟอร์ม เช่น
Windows, Macbook, Iphone และ Android โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนบริหาร
การจัดเก็บและข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น จปฐ. กชช.2 ค หมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง ทุนชุมชน ในการ
วิเคราะห์และแสดงผลระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบกราฟิกและสถิติ เพื่อการวางแผนและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ ต รงกั บ ปั ญ หา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบู ร ณาการโครงการ สามารถเปรี ย บเที ย บ
ความก้าวหน้าและแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเป็น เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพชุมชนของพัฒนา
กร บุคคลากรกรมฯ และผู้นาชุมชนและเป็นเครื่องมือทางการบริหารนโยบายการบูรณาการแผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าของคน/ชุมชน ของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชน
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ
ชุมชนในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ความโดดเด่นในการจัดการความรู้ (KM Process)
แนวคิดที่แสดงถึงกระบวนการได้มาของความรู้
การพัฒนางานและการจัดการความรู้ของ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ย CIA ใช้ ห ลั ก การพื้ น ฐานของกระบวนการจั ด การความรู้ 7 ขั้ น ตอน (Knowledge
Management) เนื่องด้วยแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม CIA ได้ใช้หลักการวิเคราะห์ 4P ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการวิเคราะห์พัฒนางานและจัดการความรู้ CIA จึงได้แสดงภาพให้เห็นถึงแนวคิดของการจัดการ
ความรู้นี้ ดังแผนภาพ
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Innovated KM คือ กระบวนการจัดการความรู้โดยบูรณาการแนวคิดของการตลาด (ใช้ 4P)และ
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการพั ฒนางานและจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมและ
นาไปสู่กระบวนการผลิตความรู้ หรือ ผลลัพธ์นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1. การวิเคราะห์ความเป็นมา
2. การบ่งชี้ความรู้และปัญหา
3. KM Marketing Creation
3.1. การวิเคราะห์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ
กระบว นการและเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมตามความต้ อ งการของ
ผู้ ใ ช้ ทางผู้ พั ฒ นาได้ แสวงหาและ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
(ยึ ด กลุ่ ม ลู ก ค้ า จากการวิ เ คราะห์
PMQA หมวดP และหมวด 3)
และ เก็บรวมรวมข้อเสนอในการพัฒนางานต่างๆ จาก 1)การประชุมกรมในเรื่องนโยบายเน้นย้า
การใช้ประโยชน์ข้อมูล 2) ข้อเสนอจากการประชุมศูนย์สารสนเทศ 3) ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
โปรแกรมในปี 2557 4) ความต้องการจากผู้แทนหน่วยงานภาคี ผลปรากฏว่าจากการวิเคราะห์
ความสอดคล้องผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรมหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน และผู้นาชุมชน 2)หน่วยงานภายใน 3) หน่วยงานภาคี
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3.2. สินค้า (Product) ในที่นี้ก็คือ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต, คู่มือการใช้งานเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
3.3. ความสะดวกในการเข้าถึง (Place) เป็นปัจจัยสาคัญในการวิเคราะห์ เลือกใช้ชุดข้อมูลที่จาเป็น
สาหรับการวิเคราะห์ การเลือกเทคโนโลยีและโปรแกรมสาหรับงานพัฒนางาน จากการวิเคราะห์
นี้ ผู้พัฒนาจึงได้เลือกใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ความสั มพันธ์ของชุดข้อมูล และ
เลือกใช้ Microsoft Excel Macro มาพัฒนา Application เพื่อขจัดปัญหาความยุ่งยากในการ
ใช้งานข้ามแพลทฟอร์มของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรม
สาเร็จรูปที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานของผู้ใช้ทั่วไป รวมถึงพัฒนากร ดังนั้น โปรแกรม CIA จึงใช้
งานได้ง่าย(User Friendly) ติดตั้งง่าย สะดวกในการใช้งาน
3.4. ความคุ้มค่า (Price) ประการแรกโปรแกรม CIA ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของการพัฒนา
โปรแกรมและใช้งานโปรแกรม เพราะ พัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่กรมฯจัดสรร
และเพิ่มประสิทธิภาพในใช้งานทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรม CIA ยังลด
ขั้นตอนการทางานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน เนื่องด้วย โปรแกรม CIA สามารถใช้งาน
ได้ภายใน 5 ขั้นตอน (4 คลิ้ก) (ดูข้อมูลขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม), นอกจากนี้ โปรแกรม CIA
ยังเพิ่มคุณภาพการให้บริการข้อ มูล, ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, และแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้วยการวางแผนโครงการที่ชี้เปูาการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพปัญหา
3.5. กลไกส่งเสริมการใช้งาน (Promotion): ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ แนวทางการสื่อสารในองค์กร และ
ช่องทางการใช้งานโปรแกรมในองค์กร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ได้จริงใน 3 จังหวัดและส่งเสริม
การต่อยอดในอีก 73 จังหวัดต่อไป
4. KM Process
4.1. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share): การเผยแพร่กระบวนการพัฒนางาน ผลลัพธ์ของงาน
และ องค์ความรู้ มี 3 รูปแบบดังนี้ 1) โปแกรม CIA และ คู่มือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ได้มีการเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ในรูปแบบของหนังสือราชการ และเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน 2)
เผยแพร่สู่บุคลากร และผู้นาชุมชน ในการประชุมสัมมนา 3) เผยแพร่โดยตรงสู่บุคลากร ผู้แทน
ภาคีพัฒนาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) CD เทคนิคการใช้งาน และ วีดีโอ บน CDDTube
on Mobie 4) เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
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4.2. เข้าถึงความรู้ (Access): ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ ผลลัพธ์ได้จากช่องการของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน, การทดลองใช้งาน, การแจ้งข้อเสมอแนะ
ต่างๆเพื่อการปรับปรุงงานได้ทั้งทาง อีเมล์, โทรศัพท์, Line, และจากการประชุม
4.3. เรียนรู้ (Learn): การเข้าถึงองค์ความรู้ การเรียนรู้และทดลองใช้โปรแกรม CIA การฝึกอบรม
ทาให้เกิดการ ความรู้เข้าใจและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนได้ หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี 2557 จานวน 878 หมู่บ้าน และ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นอีก
จานวน 878 หมู่บ้าน
4.4. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน (Apply): ในหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องบุคลากร ทีมงาน
ข้อมูล ได้รับรู้ถึงประโยชน์ขององค์ความรู้ เกิดการนาไปต่อยอด และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การวิ เ คราะห์ แ ผนบู ร ณาการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ข ององค์ ก ร เช่ น จ. สมุ ท รปราการ จ.
อุบลราชธานี จ. สิงห์บุรี นอกจากนี้ ผู้พัฒนายังถอดบทเรียนจากจังหวัดนาร่องเพื่อเป็น Model
ให้กับจังหวัดอื่นๆ ปรับใช้ในเวทีประชาคม หรือการประชุมทีมบูรณาการของส่วนราชการต่อไป
4.5. ปรับปรุงพัฒนางาน (Improvement): เมื่อองค์ความรู้นี้ได้ถูกถ่ายทอด ขยายผล และใช้
ประโยชน์อย่างวงกว้าง ก่อให้เกิดปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อการ
จัดทาแผนของจังหวัด และอาเภอ เกิดโครงการกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาคุณ ภาพชีวิตได้
ตรงกับปัญหาที่มีอยู่จริงในพื้นที่ ในส่วนของระดับบริหาร เกิดการทบทวนและปรับปรุงแผน
บูรณาการของจังหวัดที่มีคุณภาพมากขึ้น และเชิญหน่วยงานภาคีมาร่วมบูรณการงาน และจัดทา
พิมพ์เขียว ( Blueprint) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. คุณภาพขององค์ความรู้ (Body of Knowledge)
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
CIA Program: Community Information Radar Analysis
ความเป็นมาในการพัฒนา
ปี 2557 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางาน ดังนั้นเนื้อหาขององค์ความรู้ การพัฒนากระบวนการ
และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA ใช้เวลาในการวางแผน พัฒนา ทดลองใช้ และปรับปรุง (Plan Do
Check Act) มีการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้เชี่ยวชาญ ผู้
มีประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้านฯลฯ) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปออกแบบ/กาหนดกระบวนการพัฒนาและ
รับฟังความคิดเห็นเพื่อนามาปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยเครื่องมือ CIA
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ในการนาไปใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาว ประภาพรรณ วุ่นสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ได้
จั ด ท าเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน เพื่ อ บู ร ณาการแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (CIA
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Program: Community Information Radar Analysis) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน ตลอดจน
จังหวัด อาเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค และ ข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้งานได้ง่าย สามารถชี้เปูาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การวิ เ คราะห์ ข้อ มูล เพื่อ น าไปสู่ กระบวนการจั ดทาแผนชุมชน หรื อแผนพั ฒนาในระดั บต่ างๆ โดย
ส่วนมากแล้วต้องใช้การระดมสมอง จากเวทีประชาคม จากผู้เกี่ยวข้องและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยในการ
วิเ คราะห์ ส ภาพปั ญหา การกาหนดเปู า หมายการพัฒ นา ตลอดจนการจั ดท าแผนงานโครงการต่ างๆ ซึ่ ง
จุดเริ่มต้นที่สาคัญของการวางแผนคือการแสวงหาข้อมูลที่นามาใช้ในการวางแผนนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูล
หลักที่ชุมชนสามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนชุมชนคือ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2 ค) และข้อมูลอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งจะพบว่าข้อมูลที่นามาใช้นั้นมีเป็นจานวนมาก มีความซับซ้อน
และใช้เวลาพอสมควรในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องมือต่างๆ
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน โดย นางสาว ประภาพรรณ วุ่นสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ได้จัดทาเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการ
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต CIA Program: Community Information Radar Analysis ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชุมชน: บุคลากรกรกรมฯและผู้นาชุมชนมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย สามารถนาไปใช้วางแผนโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่สาคัญและนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อหน่วยงาน: ข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่เป็น กาสะท้อนสภาพปัญหาในชุมชน
ดังนั้นหากทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกันจะ
ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งจะส่งผลถึงการจัดเก็บข้อมูลจะมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เพราะทุกหน่วยงานจะเห็นความสาคัญของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ของการวางแผน
3. เพื่อกาหนดนโยบายการวางแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากข้อมูลสาคัญ
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กรอบการพัฒนา กระบวนการ CIA
กรอบแนวคิดการพัฒนา “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต : Community Information Radar Analysis”ได้พัฒนาปรับปรุงกรอบแนวคิด โดยได้รับ ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมผู้บริหาร ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งานทั้งประเทศ และ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิงกระบวนการจาก
การทดลองใช้งานทั้ง 3 จังหวัด คือ สมุทรปราการ อุบลราชธานี และ สิงห์บุรี โดย เนื้อหาองค์ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA สามารถอธิบายได้ภายใต้ แผนภาพนี้

กรอบแนวคิดนี้ ( CIA Framework): ซึ่งอธิบายภายใต้หลักการของ Logic Model สามารถแบ่งเป็น 8
องค์ประกอบสาคัญ คือ
องค์ประกอบที่ 1: ความเป็นมา (Background)
1. โครงการหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถูกออกแบบให้ใช้ข้อมูลมา
วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาครื่องมือ CIA เพื่อ
ช่วยในขั้นตอนวิเคราะห์ของหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศ
2. การประชุมผู้บริหารกรมการาพัฒนาชุมชน และศูนย์สารสนเทศฯ เน้นย้า นโยบายส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค
3. กรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่เคยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลาย
ฐานข้อมูลในโปแกรมแกรมเดียว ซึ่ง CIA จะเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่ช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน
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4. กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
หลายแนวทาง แต่ CIA เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและโปรแกรมที่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นรูปธรรมขึ้น
องค์ประกอบที่ 2: ปัจจัยนาเข้า (Input): ได้วิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพัฒนางานโดยใช้หลัก 4M
คือ คน (Man), Machine (อุปกรณ์ เทคโนโลยี ), Management(การบริหารจัดการ), Money
(งบประมาณ) แต่ด้วยด้วยสิ่งสาคัญที่สุดของปัจจัยนาเข้าที่จะส่งต่อกระบวนการพัฒนางาน คือ การ
คัดเลือกข้อมูล และ การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาระสมกับการใช้งานภายในกรม ซึ่ง ได้คัดเลือก ข้อมูล
จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลหลักที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนเทคโนโลยี ได้ใช้โปรแกรมประยุกต์
2 ตัว คือ SPSS และ Microsoft Excel Macro
องค์ประกอบที่ 3: กระบวนการ (Process): ตามกรอบแนวคิดของ CIA ได้วิเคราะห์กระบวนการ
ออกเป็น 7 กระบวนการคือ
กระบวนการที่ 1. วางแผนงาน/เตรียมข้อมูล
กระบวนการที่ 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ระหว่างข้อมูลอย่างน้อย 2 ชุด คือ จปฐ
และ กชช2ค โดยใช้ โปรแกรม SPSS
กระบวนการที่ 3. พัฒนาโปรแกรม CIA โดยใช้ Microsoft Excel การเขียนสูตรวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างสองชุดข้อมูลเป็นอย่างน้อย ด้วย Macro โดยแบ่งฟังก์ชั่นการทางาน 3 ส่วนคือ ส่วน
การปูอนข้อมูล (Input) ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล (Formulas) และส่วนของการแสดงผล
(Output) โดยแสดงผลเป็น Radar Diagram แล้วเชื่อมโยงข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปสู่การจัดทาแผน
บูรณาการ ด้วย Logic Model

กระบวนการที่ 4. ออกแบบจัดทากระบวนการ และ ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน เนื่องจากโปรแกรม CIA จะใช้งานได้เป็นแนวทางเดียวกัน ต้องอาศัยการออกแบบ ขั้นตอน
กระบวนการใช้งานอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้นในการออกแบบกระบวนกา จึงประกอบด้วย ประเด็นการ
ให้ความรู้ วิทยากร เวลา วิธีการ เครื่องมือ กลุ่มเปูาหมาย และจานวนผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
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ตารางแสดงการออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อการฝึกปฏิบัติการ
ประเด็น

วิทยากร

เวลา

1. ชี้แจงโครงการ/
นโยบาย และกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

ผอ.
1 ชม.
หัวหน้าโครงการ

2. แนวทางการวิเคราะห์
Factor Analysis

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 ชม.

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผู้รับผิดชอบ
Radar Analysis (CASE) โครงการ 1 คน

1 ชม
*

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สภาพปัญหาเชิงพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2 คน

2 ชม

5. วิเคราะห์โครงการ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ
โครงการ แก้ไขพัฒนา
โครงการ 4 คน
คุณภาพชีวิต (CIA-Logic
Model)

2 ชม

5. จัดทาโมเดล แผนการ ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแบบ โครงการ 4 คน
บูรณาการ
(Logic Model)

2 ชม

วิธีการ
บรรยาย

เครื่องมือ
ไฟล์ PPT

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

พัฒนากร
พัฒนาการอาเภอ
นักวิชาการ พช.
กลุ่มยุทธศาสตร์
บรรยาย
ไฟล์ PPT, คู่มือ
กลุ่ม
ผู้แทนชุมชน
บรรยาย และฝึก ไฟล์ PPT, Radar ผู้แทนหน่วยงานภาคี
ปฏิบัติ
Analysis
- พม
Program,
- สานักงาน
จังหวัด
บรรยาย และฝึก ไฟล์ PPT, แผนที่
- เกษตร
ปฏิบัติ
แสดงพื้นที่ๆที
- กศน
วิเคราะห์
- สถิติจังหวัด
บรรยาย และฝึก ไฟล์ PPT, CIA- - สาธารณสุข
ปฏิบัติ
Logic Model

30-50คน

บรรยาย และฝึก ไฟล์ PPT,
ปฏิบัติ
Workshop

30-50คน

30-50คน
30-50คน

30-50คน

30-50คน

* เวลาของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ขึ้นอยู่กับจานวนหมู่บ้าน 10 นาทีต่อ 1หมู่บ้าน.
กระบวนการที่ 5. จัดทาคู่มือการใช้งานเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อเป็นเอกสาร
คู่มือในการใช้งานโปรแกรม
กระบวนการที่ 6. อบรม/ทดลองการใช้งาน มีการทดลองเพื่อทดสอบความถูกต้องของ
โปรแกรม ความสมบูรณ์ของกระบวนการ และเก็บข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อปรับปรุง
กระบวนการและโปรแกรม สามารถสรุปการทดลองใช้งานทั้งหมด ครั้ง
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน เมื่อ
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 จานวนผู้เข้าร่วมมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 152 คน
- การขยายผลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
ทั้ง 77 จังหวัด ในปี 2557
- การบรรยายการใช้ประโยชน์การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย โปรแกรม Community Radar
Analysis แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดอ่างทอง ปี 2557
- การทดสอบโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ครบทั้งกระบวนการ โปรแกรม และเทคนิค) 3 กรณีศึกษา คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
อุบลราชธานี และ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการโมเดลที่เหมาะสมสาหรับขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆและจัดทา
นโยบายการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
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กระบวนการที่ 7. ประเมินผล: กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนได้ถูกออกแบบการ
ประเมินผลทั้งระหว่างพัฒนา และ หลังการทดลองกระบวนการและโครงการ ด้วยเทคนิค AAR และ
การสารวจความพึงพอใจ*
องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิต (Output): ผลลัพธ์หลักของกระบวนการนี้คือ
1) โปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Information Radar Analysis Program)
2) คู่มือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ Outcome: ผลลัพธ์จากกระบวนการนี้ ส่งผลได้อย่างน้อย 3 ผลลัพธ์คือ
1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
2. โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3 Case
studies)
3. ชุดความรู้สาหรับวิทยากรกระบวนการ หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือ CIA
องค์ประกอบที่ 6: ผลประโยชน์ (Benefit): ผลประโยชน์ หรือ ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
กระบวนการ CIA คือ สนับสนุนยุทธศาสตร์, ลดระยะเวลา: ลดขั้นตอนการทางาน, ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ: การวางแผนงานโครงการให้ตอบสนองชุมชน, ส่งเสริมการใช้ข้อมูลในการการวิเคราะห์สภาพ
คุณภาพชีวิตของชุมชน ลดข้อผิดพลาดในการทางานและ ประหยัดงบประมาณ บุคลากรกรมฯสามารถใช้
ข้อมูลชุมชนในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
องค์ประกอบที่ 7: ข้อเสนอแนะ Feedback: ข้อเสนอะหรือข้อมูลปูอนกลับเพื่อการทบทวน
ปรับปรุงงานคือจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ขยายผลถึงพื้นที่, ระบุกกลุ่มเปูาหมายหลักที่เข้าร่วม ทั้งใน
ส่วนพช.และครอบคลุมภาคี,เพิ่มฟังก์ชั่นการทางานที่วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลหน่วยงานอื่น กาหนด KPI เพื่อ
กากับการใช้งาน
องค์ประกอบที่ 8: ผลลัพธ์ระยะยาว Long-Term Outcome: ในความคาดหมายของผลลัพธ์ระยะ
กลางและยาว (ภายใน 2-5 ปี) คือ 1. กรมการพัฒนาชุมชนมี CIA Blueprint เป็นพิมพ์เขียวของกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานงานที่เพิ่มคุณค่าของกระบวนการใช้และให้บริการข้อมูล
และสามารถกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางใช้ประโยชน์ ต่อไป 2) เมนูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.
พัฒนาชุมความรู้เป็นหลักสูตร CIA training เพื่อ่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรม ในองค์กร
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA Program
โปรแกรม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ชุ มชนเพื่ อ บู ร ณาการแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต CIA Program:
Community Information Radar Analysis นี้ เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปโปรแกรมหนึ่งสร้างขึ้นโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel (Macros) โดยมีการกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ 5 ด้านได้แก่ (2.1) การพัฒนา
ด้านอาชีพ (2.2) การบริหารจัดชุมชน (2.3) การแก้ปัญหาความยากจน (2.4) การจัดการความเสี่ยงชุมชน
และ (2.5) การจัดการทุนชุมชน โดยในแต่ละด้านจะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มาจากข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล
กชช. 2 ค และข้อมูลอื่นๆ โดยการจัดกลุ่มตัวชี้วัดได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์จัดกลุ่มตัวชี้วัด
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แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 Factor Analysis โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลชุมชนที่สาคัญคือ จปฐ. กชช2.
ค และข้อมูลที่สาคัญต่อชุมชน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ทุนชุมชน เกษตร สถิติ เป็นต้นเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลัก
และตัวชี้วัดรองที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชุมชน
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้านคือ ด้านความยากจน
ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการปูองกันความเสี่ยง ด้านการพัฒนาทุนชุมชน และด้านการบริหารจัดการชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Community Information
Radar Analysis: CIA) ในการประมวลผลข้อมูล ชุดต่างๆ และ การแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ Radar
Diagram ที่บ่งชี้ระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแต่ละด้านของชุมชน และเชื่อมโยงข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
พัฒนาแผนงานด้วย Logic Model ซึง่ โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาต้องสามารถทางานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทั้ง PC และ Macbook และ Mobile
ขั้นตอนที่ 4 จัดทากระบวนการวิเคราะห์แผนงานและกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงบูรณา
การ (Community Project Portfolio) พร้อมการชี้เปูากลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาคู่มือและ ชุดโปรแกรม เพื่อผู้ใช้งานโปรแกรม 3 กลุ่มคือ พัฒนากร และ ผู้นา
ชุมชน สามารถใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและบ่งชี้ระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2
คือ ระดับนโยบาย ผู้บริหาร และสานักกอง สามารถใช้โปรแกรมเพื่อกาหนดเปูาหมายของการบริหารโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับที่ 3 ระดับองค์กร กรมฯ มีแนวทางใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานราชการในระดับ
กาหนดนโยบายเพื่อการลดความเหลื่อมล้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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วิธีการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA
ผู้พัฒนาได้จัดทาคู่มือการใช้งานโปรแกรม ชื่อ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสรสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
(โปรดดูคู่มือประกอบ) สาหรับอธิบายการใช้งานโปรแกรม และการแปลค่าผลวิเคราะห์วเิ คราะห์ นอกจากนี้ยังได้จดั ทา Info
graphic เผยแพร่เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจและใช้งานโปรแกรม CIA ได้ ดัง Info Graphic นี้

Info Graphic ต้องการสื่อว่า “5 ตอนตรวจสอบชุมชน: 5 Step of Community X-ray” ซึ่งมีสโลแกนว่า รู้
ปัญหาชุมชนทันใดใน 4 Click ซึ่ง ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูลชุมชน : ตามขั้นตอนการใช้ จึงสามารถทาได้โดยนาผลการวิเคราะห์จากข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 2 ค และ ข้อมูลอื่นๆที่สาคัญสาหรับ
ชุมชน หรือข้อมูลที่หน่วยงานภาคีใช้เพือการวางแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2: เปิดโปรแกรม CIA
(Community Information Radar Analysis)
คลิ้กที่ ไอคอน
หน้าตาโปรแกรม: หน้าต่างแรกของโปรแกรม CIA ผู้ใช้สามารถอ่านข้อแนะนาโปรแกรม และ การใช้
งานเบื้องต้นได้จากหน้าจอแรก
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ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลในโปรแกรม CIA คลิ้กที่
จะได้ห น้า จอโปรแกรม ดัง ภาพ
สามารถป้ อนข้อมูลได้ดงั คาอธิบาย
ช่องที่ 1 ปูอนข้อมูล จปฐ. คีย์ข้อมูลเฉพาะร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะข้อมูลที่ตกเกณฑ์) ตาม
แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ทั้ง 30 ตัวชี้วัด
ช่อง 2 ข้อมูล กชช. 2ค คีย์ค่าคะแนนระดับปัญหาตามแบบสรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
ทั้ง 33 ตัวชี้วัด คือ 1=ปัญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง, 3=ปัญหาน้อย
ช่องที่ 3 ข้อมูลอื่นๆ หากชุมชนมีข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค แล้ว
ให้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็น 5 ด้าน ตามประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน จากนั้นให้คีย์ข้อมูลตาม
ช่องที่กาหนดไว้ 2 ช่องคือ
1) ช่องสีเหลือง ให้คีย์รายละเอียดชื่อข้อมูลนั้นๆ เช่น ข้อมูลภูมิปัญญา
2) ช่องสีส้ม ให้คีย์ระดับของปัญหาของข้อมูลนั้นโดย
1=ปัญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง, 3=ปัญหาน้อย
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ข้ อมูล จปฐ.

ข้ อมูล กชช.2ค

ข้ อมูลอืน่ ๆ

ขั้นตอนที่ 4 แสดงผลปัญหาคุณภาพชีวิตตามชุดข้อมูล คลิ้กที่
เพื่อดูผังเรดาร์ จะแสดงหน้าจอดังภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ซึ่งบ่งชี้ปัญหา
และประเด็นของการพัฒนาสารสนเทศชุมชนให้ตรงกับปัญหาของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆ ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน คลิ้กที่
เพื่อดูภาพรวมของผลการวิเคราะห์สารสนเทศของชุมชน

เมื่อบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม CIA แล้ว ทาตามขั้นตอน โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใน
ลักษณะ Radar Diagram ซึ่งจะมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 5 ด้านตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพัฒนาด้านอาชีพ
2) ด้านการจัดการทุนของชุมชน
3) ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)
4) ด้านปัญหาความยากจน
5) ด้านการบริหารจัดการชุมชน
ผลการวิเคราะห์ Radar Analysis
การแปลความ Radar Diagram
จากการคีย์ข้อมูล(ตามข้อ 2.2) จะเห็นได้ว่าร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อมูล จปฐ. และระดับปัญหา ของ
ข้อมูล กชช. 2ค มีค่าคะแนนที่ต่างกันระหว่างสองชุดข้อมูล และโปรแกรมได้ทาการแปลงข้อมูลคุณภาพ
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อการนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยผังเรดาร์ หลายเหลี่ยม ซึ่งจะ
สะท้อนภาพของผลการวิเคราะห์ทั้งหมดออกมาพร้อมกันได้อย่างชัดเจน
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ข้อมูล จปฐ.

ร้อยละ
ไม่ผ่าน
เกณฑ์

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า
21. คนอายุ 15-60 ปีเต็มมีอาชีพ
และรายได้
20
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
มีอาชีพและมีรายได้
10.17
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่
น้อยกว่าคนละ 30000 บาทต่อปี
4.44
24. ครัวเรือนมีการออมเงิน

ข้อมูลกชช.2ค

ระดับ
ปัญหา

ด้านที่1 ด้านโครงสร้าง
1. ถนน
2. น้าดื่ม
3. น้าใช้
4. น้าเพื่อการเกษตร
5. การไฟฟูา
6. การมีที่ดินทากิน
7. การติดต่อสื่อสาร

2
3
3
1
2
3
3

ผังเรดาร์ห้าเหลี่ยม หมายถึงหัวข้อการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อแสดงถึงผล
การวิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้าน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ค่าคะแนนในสเกล มีตั้งแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน
กราฟเส้น แสดงข้อมูลแต่ละกลุ่มที่นามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน และมีคาอธิบายกากับตามสี
ของกราฟเส้ น นั้ น ๆ เช่ น สี น้ าเงิ น =ข้ อ มู ล จปฐ., เส้ น สี แ ดง=ข้ อ มู ล กชช. 2ค และ
เส้นสีเขียว=ข้อมูลอื่นๆ
การแปลค่า ในกรณีที่ค่าคะแนนสูงสุดที่ 3 คะแนน ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกล
ของผังได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย ในกรณีที่ค่าคะแนนอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2-1 ในแต่
ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผังได้ว่ามีปัญหาระดับปานกลาง และในกรณีที่ค่า
คะแนนต่าสุดอยู่ใกล้สเกลที่ 1-0 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปั ญหาในสเกล ของผังได้ว่า
ชุมชนนั้นมีปัญหามากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ การเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านที่มีระดับปัญหามาก
ที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0 เป็นอันดับแรก หรือประเด็นที่มีค่าคะแนนช่วงที่ 0-1 เป็นอันดับสอง
และค่าคะแนนช่ วงที่ 1-2 เป็นอันดับสาม ตามลาดับจากปัญหามากไปปัญหาน้อย นอกจากนั้นชุมชนยัง
สามารถเลือกประเด็นในพัฒนาตามความสาคัญของข้อมูลที่มีผลกระทบโดยตรงกับชุมชนได้อีกรูปแบบหนึ่ง
เช่น ข้อมูล กชช. 2ค มีระดับปัญหาปานกลาง และมีค่าคะแนนในสเกลช่วงที่ 1-2 ในประเด็นการพัฒนาด้าน
อาชีพ และถือว่าเป็นปัญหามากที่สุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน จึงอาจเลือกประเด็นนี้เพื่อพัฒนา
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แปลความ Community Radar Analysis
ผังเรดาร์ห้าเหลี่ยม แสดงประเด็นการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งบ่งบอกถึง
ผลการวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมทั้งหมดของชุมชน
ค่าคะแนนในสเกล มีตั้งแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน
กราฟเส้น แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมของชุมชน โดยมีค่าคะแนนมาจากการนากลุ่ ม
ข้อมูล(ตามข้อ 3.1.3) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ผลที่ได้จึงเป็นเส้นกราฟเพียงเส้นเดียว
เท่านั้น
การแปลค่า ในกรณีที่ค่าคะแนนสูงสุดที่ 3 คะแนน ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหาใน
สเกลของผังได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย ในกรณีที่ค่าคะแนนอยู่กึ่งกลางระหว่าง
2-1 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผังได้ว่ามีปัญหาระดับปานกลาง และ
ในกรณีที่ค่าคะแนนต่าสุดอยู่ใกล้สเกลที่ 1-0 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกล
ของผังได้ว่าชุมชนนั้นมีปัญหามาก
ผลการวิเคราะห์ การเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านที่มี
ระดับปัญหามากที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0 เป็นอันดับแรก หรือประเด็นที่มีค่า
คะแนนช่วงที่ 0-1 เป็นอันดับสอง และค่าคะแนนช่วงที่ 1-2 เป็นอันดับสาม ตามลาดับจาก
ปัญหามากไปปัญหาน้อย
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** คาอธิบายแบบเต็มปรากฏในคู่มือ
กรณีศึกษา (Lesson learned)
กรณีศึกษาจาก หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2557 ที่ใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อชี้เปูาสภาพปัญหาของชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผน
โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านหนองหลอด
หมู่ที่ 6 ตาบลดอนเจดีย์
อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่

ชื่อหมูบ่ ้าน

1

บ้านหนองหลอด
หมู่ที่ 6
ตาบลดอนเจดีย์
อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านนาต้นจั่น
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

ผลการวิเคราะห์
โครงการ/กิจกรรม
สภาพปัญหา
สารสนเทศเพื่อ - การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
การพัฒนาอาชีพ
- ปุ๋ยอินทรีย์กรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์
- การเลี้ยงโคขุน

2

บ้านนาต้นจั่น
หมู่ที่ 5

บ้านขี้นาค
หมู่ที่ 6 ตาบลตูม
อาเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ

สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
"Home stay บ้านนาต้นจั่น"

บ้านบางเทา
หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
ผลของกิจกรรม/โครงการ

- มีกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวให้ความรู้แก่สมาชิกภายใน
หมู่บ้านและกลุ่มการผลิตอื่นๆ
มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ย และจาหน่ายในชุมชน
และกลุ่มภายนอก สามารถลดต้นทุนให้ต่าลงและมี
ความปลอดภัยจากสารพิษในการทานา/การเกษตร
- กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน มีสมาชิก 28 คน
มีคอกวัวกลาง มีการบริหารจัดการโดยสมาชิก ลด
ปัญหาเรื่องการต่อลองราคาและต้นทุนในการเลี้ยง
โดยกลุ่มมีทุนหมุนเวียน 845,400 บาท
เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ประมาณ 70 ราย โดยมีจุดท่องเที่ยว
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3

3

ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

จัดการชุมชน

บ้านขี้นาค
หมู่ที่ 6
ตาบลตูม
อาเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ

สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการชุมชน

เพื่อการเรียนรู้ การทาข้าวเปิ๊บ ผ้าหมักโคลน วิถี
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (สวนเกษตร)
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาคนนาต้นจั่น
**กาหนดให้มีจุดให้ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียด
ข้อมูลจุดเรียนรู้ รวมทั้งนาเสนอข้อมูลหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยวบนสื่ออินเตอร์เน็ต และตามสื่อแขนงต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อให้มีความน่าสนใจ
**เป็นหมู่บ้านที่มีทุนชุมชนเดิมที่ดี มีความแข็งแกร่ง
จากการดาเนินกิจรรมหมู่บ้านสารสนเทศฯ ได้
1.ด้านการประกอบอาชีพ
มิติเชิงคุณภาพ
- การปลุกข้าวหอมอินทรีย์
๑ ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ
- การทาไม้กวาดใยตาล
วางแผน ตัดสินใจ กาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
- การผลิตดอกไม้จันทน์
เพื่อพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2. ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ชุมชนผ่านระบบสารสนเทศชุมชน
- การปลุกและอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน ๒ ประชาชนในหมู่บ้าน มีแหล่งสืบค้นข้อมูล
- การบริโภคอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์ สารสนเทศชุมชนเพื่อให้ได้ความรู้มาประยุกต์ใช้และ
- การรณรงค์และกาจัดลุกน้ายุงลาย
พัฒนาอาชีพของตน
3. ด้านการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
- การอนุรักษ์พันธุ์ปลาในลาห้วยวะเพื่อ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
เป็นพุทธบูชา
โลกาภิวัฒน์
- การฟื้นฟุและปลุกปุาชุมชน
๔ ประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
- การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
อย่างสะดวก
4. ด้านการจัดสวัสดิการและเอื้ออาทร
๕ มีช่องทางในการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ของชุมชน
พื้นบ้านของหมู่บ้านไม่ให้สูญหาย
- มีกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๖ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน
- กองทุนหมู่บ้าน บ้านขี้นาค
วัด โรงเรียน
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
๗ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้มี
- โครงการแก้ไขที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากจน โอกาส ชาวบ้านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
5. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
โดยมีแผนงานและการต่อยอดโครงการ คือ
(นอกเหนือจากประเพณีประจาเดือน/ปี) ๑ ปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านให้สามารถบริการข้อมูล
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกวย/กูย
ชุมชนอย่างครอบคลุม เช่น การทาระบบบริหาร
บ้านขี้นาค
จัดการทุนชุมชน และองค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการ
- ประเพณีลงแขก
เพิ่มขึ้น
6. ด้านศาสนา
๒ จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะของ
เบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานศูนย์
โรงเรียนบ้านขี้นาคร่วมกับวัดนาคินทร์
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการสวดมนต์โต้รุ่งทุกวันพระ
๓ ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้นาชุมชนเกิดการเรียนรู้จาก
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
สารสนเทศชุมชนของตน เพื่อเป็นสารสนเทศช่วยใน
7. ด้านการศึกษา
การตัดสินใจขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
- การจัดการเรียนการสอนฟื้นฟูภาษากูย แท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ในโรงเรียน
ราชการ
- การสนับสนุนให้มีเวทีประชุม
๔ ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
แลกเปลี่ยนละติดตามผลการดาเนินงาน อินทรีย์ หรือข้าวหอมนิลอินทรีย์ ให้ครอบคลุมทุก
การแต่งกายในงานบุญประเพณี
ครัวเรือน
**เป็นแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้วและจัดทาขึ้นใหม่
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4. บ้านบางเทา หมู่ที่
2 ตาบลเชิงทะเล
อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนให้เป็นสารสนเทศ
ชุมชน โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน และแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนครอบคลุมทุกด้าน โดยอาศัยการบริหาร
จัดการชุมชนเป็นกลไกลขับเคลื่อนงาน
สารสนเทศเพื่อ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเทา 1.มีทุนหมุนเวียน 2,616,984.57 บาท และมี
การบริหาร
สมาชิก 123 ราย ไม่มีปัญหาในการด้านบริหาร
จัดการทุนชุมชน
จัดการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการลูกหนี้ และกลุ่มมี
ความเข้มแข็ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. - ร้านขายยามีการบริหารจัดการและจาหน่ายยาที่
- เยี่ยมร้านยา ร้านเกมส์
เกิดตามอาการของผู้ปุวยและไม่ขายยาให้แก่กลุ่ม
- บางเทาไนท์ฟิชชิ่ง
เสี่ยงที่เด็ก และยาจาพวกเสี่ยงต่อการนาไปเป็นสารที่
ไปผสมเป็นยาเสพติด - ควบคุมการเข้าออกร้านเกมส์
เด็กอายุต่ากว่า 15 ให้เลิกให้บริการก่อน 20.22 น.
และอายุมากกว่า 15 ปี ให้กลับก่อน 22.00 น. เพื่อ
ปูองกันการมั่วสุมของวัยรุ่น
- กิจกรรมบางเทาไนท์ฟิชชิ่ง เป็นการแข่งขันการตก
ปลา และนาปลาไปจาหน่ายนาเงินเข้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ปี 2557 จานวน 301,000 บาท
สถาบันการจัดการเงินกองทุน
3. ก่อตั้งเมื่อ มิ.ย.57 กาลังดาเนินการรับสมาชิกและ
ระดมเงินทุน มีองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว
จานวน 9 กลุ่ม/คน เงินทุนหมุนเวียน 31,350 บาท
สารสนเทศเพื่อ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัยพิบัติ - ชุมชนมีความพร้อม และทราบแนวทางในการ
จัดการความ
- การอบรมดับเพลิงและปฏิบัติจริง
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
เสี่ยงของชุมชน
- การเตรียมความพร้อมเมื่อมีภัยพิบัติ
กิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่
- เก็บข้อมูลหมู่บ้านตามแบบจัดเก็บข้อมูล ฉพท. ซึ่ง
บ้านบางเทา (ข้อมูล ฉพท.)
ทราบความเสี่ยงชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ
1. ความเสี่ยงด้านยาเสพติด
2. ความสี่ยงด้านสาธารณูปโภค
3. ความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
4. ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บ
5. ความเสี่ยงด้านคุณธรรม จริยธรรมขงคนในชุมชน
สารสนเทศเพื่อ กิจกรรมการปูองกันปัญหาความยากจน - สมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อการ
แก้ไขปัญหา
- ตกแต่งฝาชีด้วยริบบิ้น
ประกอบอาชีพ เพื่อผลิตใช้ในครัวเรือน และเหลือ
ความยากจน
- อบรมผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
จาหน่ายราคาประหยัดให้คนในชุมชนและภายนอก
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
- การออมเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นการตั้งสัจจะเพื่อ
- การตัดเย็บลูกไม้ต่อดอก
การเก็บออมของผู้ปกครองและเด็กในหมู่บ้าน และ
- การทาขนมไทย
โดยการแจกออมสินไม้ไผ่ เพื่อเก็บเงินเมื่อถึง
- การทาน้ายาเอนกประสงค์
ระยะเวลาที่กาหนดก็นาเงินสัจจะนาไปฝากเข้าบัญชี
- การออมเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ธนาคาร เป็นการสร้างนิสัยในการเก็บออมให้สมาชิก
ในชุมชน
สารสนเทศเพื่อ กิจกรรมบริหารจัดการชุมชนให้มีความ
- หมู่บ้านสะอาด จัดทาโครงการขยะเป็นทอง คัดแยก
การบริหาร
สมดุล
ขยะที่สามารถนาไปจาหน่ายได้ ทาให้ประชาชนมี
จัดการชุมชน
- หมู่บ้านสะอาด
รายได้เพิ่มขึ้น ขยะลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- หมู่บ้านสีขาว
- หมู่บ้านสีขาว มีการวางมาตรการให้ร้านยา และร้าน
- หมู่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้
เกมส์ที่ชัดเจน สุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง กิจกรรม
- หมู่บ้านเคร่งครัดศาสนา
นาหลักสาสนามาขัดเกลา
- หมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม - หมู่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้
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กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
บางเทา “ภุผาสู่ท้องทะเล”

- อบรมภาษาอังกฤษ แก่เด็ก (ค่ายฤดูร้อน) หมู่บ้าน
ร่วมกับ อบต.เชิงทะเลจัดโครงกาฯ เพื่อพัฒนาทักษา
การสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการทางานร่วม
ทางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
- เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ซึ่ง
การออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ โดยมี
โปรแกรมให้เลือก เช่น ชมมัสยิสมูการ์ร่ม เดินทางขึ้น
ภูผาวิว ชมสวนทุเรียน ทุเรียนเทศผักหวานปุา ให้ชม
และชิมตามฤดูกาล ศึกษาการเลี้ยงแพะ การีดนมและ
ชิมนมแพ การปลุกผักไฮโดรโปรนิค รับประทาน
อาหารพื้นเมือง ชมศูนย์เรียนรู้บ้านบางเทาและ
นาเสนอจุดเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เช่น การทากระเป๋า
เดคูพาจ การเพ้นท์/การปักเหลี่อมบนผ้าปาเต๊ะ การ
แต่งกายของชาวไทยมุสลิมดั่งเดิม การทาน้าพริกส้ม
แขก การทาขนมไทย และนั่งเรือหางยาวไปเกาะ
แหวกเพื่อดาน้าดุปะการัง การทาสปา

กรณีศึกษาจากจังหวัดที่นาร่อง CIA model และใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณา
การแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งจังหวัด

CIA: Community Information Radar Analysis 28
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยทั้งสามจังหวัดใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามโมเดลและกรอบแนวคิดที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้งทดลองใช้โปรแกรม CIA กับข้อมูลจปฐ. ปี
2558 ร่วมกับข้อมูล กชช.2ค ปี 5556 ดังตารางนี้
ประเด็น

เวลา

วิธีการ

เครื่องมือ

1. ชี้แจงโครงการ/ นโยบาย และกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

1 ชม. บรรยาย

ไฟล์ PPT

2. แนวทางการวิเคราะห์ Factor Analysis

1 ชม. บรรยาย

ไฟล์ PPT, คู่มือ

3. วิเคราะห์ข้อมูล โดย Radar Analysis
(CASE)

1 ชม

บรรยาย และฝึก
ปฏิบัติ

ไฟล์ PPT, Radar
Analysis Program,

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัญหาเชิง
พื้นที่

2 ชม

บรรยาย และฝึก
ปฏิบัติ

ไฟล์ PPT, แผนที่แสดง
พื้นที่ๆทีวิเคราะห์

5. วิเคราะห์โครงการ กลุ่มโครงการ แก้ไข
พัฒนาคุณภาพชีวติ (CIA-Logic Model)

2 ชม

บรรยาย และฝึก
ปฏิบัติ

ไฟล์ PPT, CIA-Logic
Model

5. จัดทาโมเดล แผนการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตแบบบูรณาการ (Logic Model)

2 ชม

บรรยาย และฝึก
ปฏิบัติ

ไฟล์ PPT, Workshop

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

พัฒนากร
จังหวัด
พัฒนาการอาเภอ สมุทรปราการ
นักวิชาการ พช.
50 คน
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มสารสนเทศ
จังหวัด
ผู้แทนชุมชน
อุบลราชธานี
ผู้แทนหน่วยงาน
30 คน
ภาคี
-พม
จังหวัดสิงห์บุรี
-สานักงานจังหวัด
40 คน
-เกษตร
-กศน
-สถิติจังหวัด
-สาธารณสุข

อุบลราชธานีโมเดล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม CIA ปรากฏดังแผนที่
ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี เรียงลาดับคือ
1) ปัญหาอาชีพ
ปัญหาความเสี่ยง
ชุมชน ปัญหาความ
ยากจน ปัญหาการ
บริหารจัดการชุมชน
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ทีมบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้วิเคราะห์
ประเด็นที่ควรยกระดับในแต่ละสภาพปัญหาไว้
อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น ปัญหาการพัฒนา
อาชีพ ควรจะมุ่งเน้นพัฒนาในประเด็น 1) การ
เพิ่มทักษะและความรู้ใหม่ให้แก่ แรงงานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 2)การจัดให้มีแหล่งทากิน ที่ดิน
หรือสนับสนุนต้นทุนทางการเกษตร 3) การ
ปรับปรุงคุณภาพน้า และดิน 4) การส่งเสริมและ
ควบคุมคุณภาพการผลิต
ขั้นตอนต่อมาให้วิเคราะห์กลุ่มโครงการ
และกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย Logic Model โดยสามารถวิเคราะห์จากแผน
บูรณาการที่จัดทาไว้แล้ว หรือคิดโครงการกิจกรรมใหม่ที่สามารถลดหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ อีกทั้ง
ทีมวิเคราะห์ต้องคานึงถีงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่มีอยู่ในระดับจังหวัด อาเภอ หรือ
ชุมชนนั้นๆ
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เมื่อวิเคราะห์กลุ่มโครงการ แผนงานแล้วเสร็จ ทีมวิเคราะห์ของจังหวัดอุบลฯ ก็ร่วมกันทาแผนบูรณาการ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของจังหวัด ซึ่งแสดงดังภาพ
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ทีมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รวมรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และจัดทาแผน
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งติดตั้งกลไกการประเมินผลโครงการกิจกรรม
ไปด้วย พร้อมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อการดาเนินตามแผนและติดตามประเมินผล จานวน 3 ครั้งใน
ปีงบประมาณนี้ (เอกสารแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนบท้าย)
องค์ความรู้
1 ชุดความรู้ของวิทยากรกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการ
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 คู่มือ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Community Project Portfolio
4 รูปแบบของการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ
วางแผนการการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Model)

การ

การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน (Knowledge sharing)
1. Website กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือที่
http://www.cdd.go.th/index2.php หรือ ส่งมาขอชุดโปรแกรมที่ อีเมล์ p.wunsuk@gmail.com
โทร 02 141 6284
2. หนังสือราชการ หนังสือที่ มท 0405.4-ว111 ลว 16 ธ.ค.57 เรื่อง ส่งคู่มือการจัดทาสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ถึงสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด และสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ)
3. เวทีการจัดการความรู้ เอกสารจัดการความรู้ของ “ไอที ดีได้อีก” โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
4. การจัดประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งของส่วนกลาง และ ตามความต้องการของจังหวัด
5. การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน การประชุมเขตตรวจราชการ การประชุมส่วนราชการระดับจังหวัด
6. การจัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และ ระดับอาเภอ
7. การเชิญบรรยายของหน่วยงานภาคีภายนอก เช่น โรงเรียนนายอาเภอ กรมการปกครอง
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8. การจัดทาเอกสาร และ E-Brochure ในรูปแบบ Info Graphic เพื่อให้เข้าใจง่าย และใช้งานได้ง่ายขึ้น
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5. ประโยชน์ขององค์ความรู้ (Results)
5.1 สนับสนุนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของการการพัฒนาชุมชน
เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีขีดสมมรรถนะสูง กลยุทธ์ ๕.๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ในกระบวนการย่อย (Value chain) การ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนกระบวนงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
(จัดการฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรายงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
กลยุทธ์ ๒.๑ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย ในกระบวนการย่อย (Value chain)
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการพัฒนาชนบท แผนงานบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน โดยมีการสนับสนุนประสิทธิภาพของกิจกรรม
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
- หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศชุมชนระดับอาเภอ/จังหวัด
แผนงานการพัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
- บริหารจัดการระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุมชน (Data Warehouse)
- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน
กลยุทธ์ ๒.๓ ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน แผนงานพัฒนาระบบการบูรณาการแผนชุมชน ในกิจกรรม พัฒนาสื่อและเครื่องมือในการประเมินและ
บูรณาการแผนชุมชน และ บูรณาการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนางาน CIA ส่งผลกระทบไปยังแผนงาน กิจกรรมที่รองรับทุก
กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ที่มุ่งเปูาประสงค์ยุทธศาสตร์ : ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีมีความสุข กลยุทธ์ ๑.๑ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ แผนงานทบทวน
กลไกและ- พัฒนาการใช้ข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค เป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจน เครื่องมือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลและความมั่น คงของทุนชุมชน กลยุทธ์ ๔.๒ พัฒนาทุนชุมชนให้ มั่นคงสู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พัฒนาระบบสารสนเทศและ ดัชนีทุนชุมชน แผนงานสารสนเทศและดัชนีทุนชุมชน พัฒนา
ฐานข้ อ มูล ทุ น ชุ มชนเพื่ อ การรายงานการวิ เ คราะห์ ทุ น ชุ มชนจากข้ อ มู ล กชช.๒ค และ จปฐ. หรื อ แม้ แ ต่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แผนงานบูรณาการที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรมและทีมบูรณากร
จะส่งผลให้เห็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชัดเจนขึ้น
5.2 สนับสนุนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์สารสนเทศฯ: โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพั ฒนาชนบทไทย โดยการผลิดเครื่องมือเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื่อกาพัฒ นาชนบทให้ เป็ น สารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารงานพัฒนาคุณภาพชุมชน ในกลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชนโดยการ
พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
5.3 เป็นความรู้ที่หน่วยงานต้องการอย่างเร่งด่วน: ในปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความ
ไว้วางใจจากรัฐบาลในด้านการมีฐานข้อมูลจาเป็นในระดับของการพัฒนามากที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้ง
ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการฐานข้อมูลทั้งประเทศ ร่ ว มกับกระทรวงมหาดไทย
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กระทรวงไอซีที กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และหน่ว ยงาน
ราชการอื่น เนื่องด้วยเป็นที่ประจักษ์ว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าแห่งการบริหารการจัดเก็บข้อมูลสาคัญใน
ระดั บ ของการพั ฒ นา ดั ง นั้ น ในเมื่ อ แนวโน้ ม เป็ น แบบนี้ สิ่ ง ที่ ก รมฯต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การคื อ การพั ฒ นา
กระบวนการ เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการติดอาวุธแก่
นักพัฒ นาชุมชนทั้งประเทศ เพื่อใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศนี้ส นับสนุนพื้นที่ในระดับของการ
วางแผนพั ฒ นาชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง สามารถท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาคี ใ ห้
กระบวนการบูรณาการ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เครื่องมือ จึงมีความจาเป็นระดับทั้งองค์กร ที่จะต้องจัดการความรู้
และเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป องค์ความรู้ “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต: CIA Program: Community Information Radar Analysis” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่
กรมการพัฒนาชุมชน สามารถนาไปต่อยอดขยายผลสู่ ชุมชน ผู้นาชุมชน หน่วยงานภาคีซึ่งจะส่งผลกระทบสูง
มาก ในด้านการเพิ่มการใช้ประโยชน์ข้อมูล คุณภาพการใช้บริการ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทางาน
อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของชุมชนและภาคีการพัฒนา ที่มีความ
ต้องการอย่างเร่งด่วนเช่นกันในการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานโครงการให้
ตอบสนองชุมชน
5.3 การปรับปรุงการทางานที่เห็นอย่างชัดเจน: “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการ
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต: CIA Program: Community Information Radar Analysis” ได้เริ่มต้นพัฒนา
มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งแนวคิดเริ่มแรกจากการต้องการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนากรและชุมชนวิเคราะห์
ข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเวอร์ชั่นแรก ยังเป็นเครื่องมือแบบ
Manual แต่สิ่งที่หมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศชุมชน ทั้ง 877 หมู่บ้านได้รับคือ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึง มิถุนายน 2558 ศูนย์
สารสนเทศได้สนับสนุนให้ “กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต: CIA
Program: Community Information Radar Analysis” เป็นกระบวนการและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ของกรมฯ ซึ่งจะสรุปข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงงาน ดังนี้

• ต้องการเครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน
• ต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วม
ระหว่างจปฐ.และ
กชช.2ค
Radar Analysisแบบ
Manual

โปรแกรม
Community Radar
Analysis
• ต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลอื่น ร่วมกับ
จปฐ และ กชช2ค
• ขอให้ใช้งานง่าย
ติดตั้งง่าย และ
คู่มืออย่างง่าย

• ผู้นาควรมีความรู้
เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน
ร่วมกับพัฒนากร
• ใช้โปรแกรมใช้กับ
ข้อมูหน่วยงานภาคี
ได้
Community Radar
Analysis V.2

โปรแกรม Community
Information Radar
Analysis (เพิ่มฟังก์ชั่น
Logic Model)

• สามารถจัดทา
แผนงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้เลย หลังจาก
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของชุมชนได้
แล้ว
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5.4 ระดับของการใช้ประโยชน์
ผู้ได้รับประโยชน์
“กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต: CIA Program: Community

Information Radar Analysis” ได้รับความเชื่อถือและถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของ
กรมการพัฒนาชุมชนและ หน่วยงานภาคี ซึง่ ผู้ใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
ระดับบุคคล: พัฒนากร และ ผู้นาชุมชน สามารถใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
และบ่งชี้ระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับข้อมูลสาคัญของชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ระดับกลุ่มงาน: คือ ระดับนโยบาย ผู้บริหาร และสานักกอง สามารถใช้โปรแกรมเพื่อกาหนด
เปูาหมายของการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับหน่วยงาน: ระดับที่ 3 ระดับองค์กร กรมฯ มีแนวทางใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานราชการในระดับ
กาหนดนโยบายเพื่อการลดความเหลื่อมล้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน: สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชี้เปูาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและ
จัดทาแผนงานบูรณาการที่ช่วยลดเวลาและลดขั้นตอนการทางานมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น
1.1. เมื่อข้อมูลจัดเก็บเสร็จ สามารถที่จะวิเคราะห์สภาพคุณภาพชีวิตและวางแผนแก้ไขปัญหาได้เลยที่
ระดับพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม CIA สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายใน 5 ขั้นตอน เพียงแค่ 4 คลิ้ก
และใช้เวลาเฉลี่ยต่อหมู่บ้านคือ 10 นาที
1.2. ลดขั้นตอนการรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดทาแผน เพราะสามารถวิเคราะห์และ
จัดการโครงการบูรณาการได้เลยทุกระดับ ทั้ง ระดับแผนชุมชน แผนตาบล ระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด
2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ: กระบวนการและโปรแกรม CIA ทาให้ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลชุมชนได้มากขึ้น ในแง่เพื่อการวางแผนงานโครงการ ในทางกลับกัน ยังช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ยังคงหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีการ
พัฒนา เกิดการมีส่วนร่วมวิเคราะห์และเป็นเจ้าของข้อมูล เพราะสามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้ทั้ง
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
3. แก้ไขปัญหาในการ: ก่อนหน้านี้ กรมฯและหน่วยงานภาคีต้องการเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และพิสูจน์
ทราบความน่ า เชื่อถือ ของข้อ มูล ชุมชน ประการแรก โปรแกรมนี้ ช่ว ยแก้ ไขปัญหาการขาดแคลน
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานดังกล่าว ประการที่สอง เครื่องมือจะช่วยส่งเสริมการบูรณาการทีมวิเคราะห์
ข้อมูลและชี้เปูาสภาพคุณภาพชีวิตของชุมชน ก่อให้เกิดการจัดทาแผนงานโครงการยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ จากจากนี้ยังสามารถบูรณาการโครงการเชิง
พื้นที่ งบประมาณ ทีมข้ามหน่วยงาน หรือแต่ละระดับชั้นที่จัดทาแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
4. ลดข้อผิดพลาดในการทางาน: การวิเคราะห์ Factor Analysis ร่วมระหว่างชุดข้อมูล จปฐ. และ
กชช2ค ทาให้มีการตรวจสอบความผิดพลาดของการจัดเก็บข้อมูลทั้งสองชุด ในทางกลับ เพื่อเป็นการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างข้อมูลระดับครัวเรือน และข้อมูลชุมชน เกิดมิติใหม่
ของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
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5.5 การตอบสนองจากผู้รับบริการ
ทุกครั้งที่มีการประชุมหรือการทาลองใช้งาน จะมีการสารวจความพึงพอใจ เพื่อรับรู้ การตอบสนอง
จากบุ คคล หน่ วยงานภาคี ผู้ รับ บริ การที่แสดงถึงการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการและโปรแกรม ดังตัวอย่างผลการสารวจความพึงพอใจ
การสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 16 – 17 มิ ถุ น ายน 2558 ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเป็นประเด็ น
สาคัญไว้ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมิน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน เป็นเพศชาย
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิงจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3039 ปีคิดเป็นร้อยละ 46.67 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้ อยละ 60 มี ระดับความรู้และ
ความเข้าใจด้านวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และ
ความเข้าใจด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.39 โดยมีความรู้และความเข้าใจระดับปานกลาง ใน
ประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล โดย Radar analysis ค่าเฉลี่ย 2.30 และหลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นทุกประเด็น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 โดยมีค่าเฉลี่ย
ความรู้และความเข้าใจในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล โดย Radar analysis สูงที่สุด อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.23 รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจต่อการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น ค่าเฉลี่ย 4.12 ประเด็นที่สูงที่สุดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ มั่นใจว่าจะสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.07 ตามแผนภูมิที่ 2
โดยจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากและมาก
ที่สุด ร้อยละ 53.33 และ 19.17 ตามลาดับ รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3
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ร้ อยละความพึงพอใจต่ อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
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การสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดาเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอาเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเป็นประเด็นสาคัญไว้ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบประเมิน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 40 คน เป็นเพศชายจานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และเพศหญิงจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3039 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 72.50
2. ระดับ ความรู้และความเข้าใจด้านวิช าการของผู้เข้าร่ว มโครงการ พบว่า ก่อนเข้าร่ว มกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.97 โดยมีความรู้และ
ความเข้าใจค่อนข้างต่าในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ Factor Analysis ค่าเฉลี่ย 1.90 และหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นทุกประเด็น อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.97 โดย
มีค่าเฉลี่ยความรู้และความเข้าใจในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล โดย Radar analysis สูงที่สุด อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ การวิเคราะห์โครงการฯ จัดกลุ่มโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
3. ความพึงพอใจต่อการนาไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น ค่าเฉลี่ย 4.03 ประเด็นที่สูงที่สุด
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อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ เห็นด้วยที่จ ะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ มั่นใจว่าจะ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยคะแนน 3.93
ตามแผนภูมิที่ 2 โดยจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 76.25 และ 13.13 ตามลาดับ รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3
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ร้ อยละความพึงพอใจต่ อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
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ระดับความพึงพอใจ

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยสรุปรูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ นั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงาน 4 ประการคือ 1) การสร้างกลไก
ในการขับ เคลื่ อนการดาเนิน งาน ทั้งนี้จ ะต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักและเห็ น
ความสาคัญของการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2) การดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อชี้เปูาหมายที่สาคัญ 2 ประการคือ ประเด็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา และกลุ่มบุคคลเปูาหมาย
3) การสารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปูาหมายที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 4) การดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหา โดยการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาทั้งในส่วนของงบประมาณและการรับเป็นเจ้าภาพใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะและปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. ความพร้อมของชุมชน: กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน จนได้มาซึ่งแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว
สิ่งสาคัญที่จ ะส่ งผลให้ การพัฒนาตามแผนส าเร็จได้คือ ปั จจัย
สนับสนุนต่างๆในชุมชน เช่น ชุมชนมีแหล่ง กลุ่ม องค์กรต่างๆ
ที่จะทาให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ และผู้นาและคนใน
ชุม ชนมี ค วามเห็ น ร่ ว มและมี ค วามต้ อ งการจริง ที่ จ ะยกระดั บ
คุณภาพชีวิตหรือไม่ ดังนั้น ความพร้อมของกลไกขับเคลื่อนแผนงาน ที่ประกอบด้วยคณะทางานและภาคี ทุก
ระดับ การทางานเชิงบูรณาการแต่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนในบางกิจกรรมจะทาให้
เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2. การมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน: กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จะทาให้เกิดแผนการพัฒนาแผนที่มีคุณภาพ แต่แผนจะ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและยั่งยืน ก็ต่อเมื่อทีม
บูรณาการคานึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต้องมีส่วนในการคัดเลือกโครงการ ลง
มติการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กิ จ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชน การมี ห น่ ว ยงานภาคี ส นั บ สนุ น
รวมถึงแหล่งงบประมาณที่สามารถขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต จนสามารถเกิ ด ผลลั พ ธ์ ร ะยะยาวได้ ดั ง นั้ น
ถึงแม้จะมีเครื่องมือมาช่วยในการขับเคลื่อนงาน แต่ก็ ต้องไม่
มองข้ามกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์: ช่องทางและระบบการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ขยายผลสาเร็จ และเป็นการแสวงหาความร่วมมือ
และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต่อไป ดังนั้น ถ้าการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงาน หรือชุมชน
จะต้องคานึงถึงแหล่งต่างๆที่จะแบ่งปันกระบวนการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานและชุ ม ชนอื่ น ใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษา และ เกิ ด
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนต่อไป
ผลลัพธ์ระยะยาวและการพัฒนานวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม CIA นี้ ส่งผลให้กรมฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชน บุ ค ลากรกรมฯ เช่ น พั ฒ นากร มี โ ปรแกรม CIA (Community
Information Radar Analysis) เพื่อใช้ข้อมูลชุมชนในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตที่ง่ายต่อการใช้งาน กรม
สามารถกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน (Blueprint) ที่น่าเชื่อถือในการวิเคราะห์โครงการ
คุณภาพชีวิตชุมชนเชิงบูรณาการ (Community Project Portfolio) นอกจากจะสามารถวิเคราะห์ในระดับ
ชุมชนได้แล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ระหว่างชุมชน หรือ นาผลการวิเคราะห์จากระดับชุมชน
มาสรุปเป็นภาพรวมในระดับตาบล อาเภอ และ จังหวัด ได้ซึ่งจะทาให้ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอ จังหวัด สามารถนาไปใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุปเครื่องมือเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต CIA Program: Integrated Community Information Radar Analysis นี้ เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สร้าง
ขึ้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับชุมชน ซึ่งสามารถบูรณาการข้อมูลจากระดับชุมชน ไปสู่ ระดับตาบล
อาเภอ และจั งหวัดได้เพื่อน าผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ไปจัดทายุทธศาสตร์ จาทาแผนบูรณาการเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพชีวิตได้ทุกระดับ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อยุทธศาตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนและการขยายผล
ไปยังจังหวัดต่างๆจะส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

