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การพฒันาฐานขอ้มลูต าบล เป็นกระบวนการทีม่เีป้าหมายส าคญัในการเรยีนรู ้รบัรู ้และน าใช้
ขอ้มลูของพืน้ทีต่นเอง โดยผา่นกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สอบทานขอ้มลู บนัทกึขอ้มลู วเิคราะห์
และน าขอ้มลูไปใช ้ซึง่ทุกภาคส่วนในพื้นทีไ่ดเ้ขา้มามสี่วนร่วม ทัง้ภาคประชาชน แกนน า ผูน้ าชุมชน 
ผู้แทนหรอืผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที ่ 
พรอ้มกนันี้ยงัไดร้บัการสนับสนุนการฝึกทกัษะและปฏบิตัจิรงิในกระบวนการดงักล่าว จนสามารถทีจ่ะ
ด าเนินการได้เอง ตลอดจนสรา้งความเป็นเจ้าของในการน าใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลพื้นทีต่นเอง  และ
เพื่อเป็นการขยายแนวคดิของการพฒันาฐานขอ้มลูต าบลในลกัษณะของการเรยีนรูข้า้มพื้นที ่จงึได้มี
การพฒันาหลกัสตูรเพือ่ใหต้ าบลทีม่ปีระสบการณ์ในการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล ไดเ้ป็นศนูยเ์รยีนรูแ้ละ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเป็นแบบอย่างที่ชี้ให้เหน็ถงึขัน้ตอน และวธิกีารพฒันาฐานขอ้มูลต าบล เอกสาร
ฉบับนี้ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางของการน าใช้หลักสูตรการพัฒนาฐานข้อมูลต าบล ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหาใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทน ำ โดยอธบิายถงึที่มาและวตัถุประสงค์ของการ
พฒันาฐานขอ้มลูต าบล  ส่วนท่ี 2 หลกัสตูร โดยอธบิายถงึ องคป์ระกอบของหลกัสตูร เนื้อหาหลกัสตูร  
และกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ตอนของการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล พรอ้มทัง้ยกตวัอย่างประกอบ  
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหลกัสูตรทีไ่ด้จดัท าขึน้นี้ จะเป็นแนวทางส าหรบัศูนย์เรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มูล
ต าบลเพื่อใชป้ระกอบการฝึกอบรม และสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาฐานขอ้มูลต าบลใหก้บัต าบลขยายที่
สนใจเขา้รว่มเรยีนรู ้ 
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หลกัสตูรการฝึกอบรมการจดัท าข้อมูลต าบล 
ผ่านกระบวนการน าใช้ฐานข้อมูล  

Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP) 
 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
1. ท่ีมา 

ขอ้มูลและสารสนเทศของต าบล เป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นถึงขอ้เท็จจรงิหรอืเหตุการณ์ต่างๆที่
เกดิขึน้ในพืน้ที ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูรวมทัง้การจดัการกบัขอ้มลูเพือ่ใหเ้กดิเป็นสารสนเทศของต าบล 
นอกจากได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของต าบลแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที ่เพื่อใชเ้ป็นโจทยส์ าหรบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผนด าเนินงานทีมุ่ง่ใหเ้กดิการ
ขบัเคลื่อนและการพฒันาชุมชนสูต่ าบลสุขภาวะ และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน
ในพื้นที ่กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มูลดงักล่าวจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องสรา้งการมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน เพื่อให้เกิดการการบูรณาการงานหรอืสร้างงานเชื่อมในการจดัการกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของพื้นที ่โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย 4 องค์กรหลกัในพื้นที ่ได้แก่ (1) องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (2) ทอ้งที่ (3) ภาคประชาชน และ(4) หน่วยงานภาครฐัในพื้นที ่การเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการด าเนินงานดงักล่าว เป็นกระบวนการส าคญัของการสรา้งการมสี่วนร่วม
ของชุมชนที่ท าให้ภาคประชาชนได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลในพื้นที่ตนเอง และเห็นถึงศกัยภาพของ
ต าบล อกีทัง้ยงัเป็นการใชศ้กัยภาพของประชาชนในพืน้ที ่ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรงและเป็นผูท้ีอ่ยู่
กับปัญหา เข้าใจปัญหาและเงื่อนไขต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สังคม 
วฒันธรรมของพื้นที ่ไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มูล ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนพฒันา และ
ร่วมใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการปัญหาทีส่อดรบักบัความต้องการ และมคีวามเป็นไปไดใ้น
การปฏบิตั ิตลอดจนการผลกัดนัใหเ้กดิแผนหรอืโครงการหรอืยทุธศาสตรใ์นการพฒันาพืน้ทีต่นเอง  

ฐ าน ข้ อ มู ล  Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP) ซึ่ ง เ ป็ น
โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสง่เสรมิการเรยีนรูข้องชุมชนและการเรยีนรูข้ ้ามกลุ่ม 
และการจดัการขอ้มลูเพื่อการพฒันาสู่ต าบลสขุภาวะ อกีทัง้ยงัเป็นฐานขอ้มลู ซึง่ใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลู
พื้นฐานทีแ่สดงถึงศกัยภาพของต าบล TCNAP จงึเป็นเครื่องมอืในการสรา้งอนาคตของคนในต าบล 
เพราะเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการท าใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มูลอย่างเท่าเทยีมกันของคนในต าบล  สรา้ง
ความเขา้ใจ และการมสี่วนร่วมในการพฒันาโดยเน้นทีค่นในต าบลตอ้งเป็นผูเ้รยีนรูข้อ้มลูเองและตอ้ง
สามารถน าใชป้ระโยชน์เพือ่ใหเ้กดิการพึง่ตนเองและน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืในอนาคต โดยโปรแกรม 
TCNAP ได้ออกแบบให้เป็นโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน ที่เป็นข้อมูลในระดับ
ครวัเรอืนและระดบัชมุชน ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูดา้นทนุทีแ่สดงถงึศกัยภาพของต าบล ขอ้มลูดา้นการ
สื่อสาร ขอ้มูลด้านการดูแลสุขภาพ ขอ้มลูด้านประชากร ขอ้มูลดา้นสิง่แวดล้อม ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิ
ชมุชน และขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง 
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ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิการขยายแนวคดิและขยายพืน้ทีข่องการเรยีนรูข้อ้มลูและน าใชข้อ้มลูต าบล 
ทีเ่น้นการสรา้งกระบวนการศกึษาชมุชน โดยชมุชน เพือ่ชมุชน ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาส
ใหทุ้กภาคส่วน ทัง้ภาคประชาชน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครฐัใน
พืน้ที ่ไดม้สี่วนรวมในการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในพืน้ที่ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบยนื
ยงัขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และน าใชข้อ้มูล อกีทัง้ยงัเน้นใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารใช้โปรแกรม TCNAP ที่
เป็นเครื่องมอืส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มูลของหลายภาคส่วนดังกล่าว ซึ่งน าไปสู่การมี
ขอ้มลูต าบล ตลอดจนการมฐีานขอ้มูลของต าบลเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนจดัท ากจิกรรม โครงการ 
แผนพัฒนาเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเด็น แผนต าบล และนโยบายระดับองค์กรหรือพื้นที่ ซึ่ง
ตอบสนองและสอดรบักบัปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่จงึไดม้กีารคดัเลอืกและสนบัสนุนใหต้ าบล
ที่มีศกัยภาพและพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรยีนรู้กระบวนการเรยีนรู้และน าใช้ขอ้มูล และถ่ายทอดแนว
ทางการใชโ้ปรแกรม TCNAP ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นศนูยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาระบบฐานขอ้มลูต าบล โดย
ส านักสนับสนุนการสรา้งสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน(ส านัก 3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.)ร่วมกบัเครอืข่ายสถาบนัการศกึษาและองค์กรภาคประชาน ที่มีการปฏิบตัิการ
พัฒนาพื้นที่ในโครงการพัฒนาต าบลสุขภาวะ 5 พื้นที่ทัง้ประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร์ สมาคมดบับ้านดับเมือง และ
ศนูยว์จิยัและพฒันาระบบสุขภาพชมุชน(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดจ้ดัท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมการจดัท าขอ้มูลต าบลผ่านกระบวนการน าใชฐ้านขอ้มูล Thailand Community 
Network Appraisal Program (TCNAP) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศกัยภาพให้กบัผู้แทนจากต าบล
ต่างๆให้มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิของกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใช้ขอ้มูล การใช้งานโปรแกรม 
TCNAP และแนวทางของการพฒันาและจดัการทมีพฒันาฐานขอ้มูลต าบล ตลอดจนการพฒันาให้มี
ความพรอ้ม เพือ่เป็นแกนน าในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นการพฒันาฐานขอ้มลูต าบลของตนเอง และ
ท าหน้าทีใ่นบทบาทของครูฝึกในการถ่ายแนวคดิและวธิกีารดงักล่าวใหก้บัต าบลเครอืข่ายทีส่นใจเขา้
รว่มกระบวนการ 

 

2. วตัถปุระสงค ์เพือ่ 
1) พฒันาศกัยภาพให้กบัผู้แทนจากต าบลในฐานะที่เป็นแกนน า/ครูฝึกในพื้นที่ ให้มคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดของกระบวนการเรยีนรู้และน าใช้ข้อมูล การใช้งานโปรแกรม TCNAP และ
แนวทางของการพฒันาและการจดัการฐานขอ้มลูต าบล  

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิศูนย์เรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มูลต าบล ใหส้ามารถถ่ายทอด
แนวคดิและวธิกีารในการจดักระบวนการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล โดยใชก้ระบวนการศกึษาชุมชน โดย
ชมุชน เพือ่ชมุชน รว่มกบัการใชโ้ปรแกรม TCNAP 

3) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืขา่ยการเรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลูต าบลในลกัษณะขา้ม
พืน้ที ่
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ส่วนท่ี 2 หลกัสตูร 
1. องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

1.1. ผลผลติและผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
1) ผลผลติ ไดแ้ก ่1)แกนน า/ครฝึูกในกระบวนการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล 2)ทมีพฒันา

ฐานขอ้มลูต าบล 3)ฐานขอ้มลูต าบล  
2) ผลลพัธ ์เชน่ 1)ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลูต าบล 2)เครอืขา่ยการเรยีนรูก้าร

พฒันาฐานขอ้มลูต าบลในลกัษณะการเรยีนรูข้า้มพืน้ที ่3)แผนเสรมิความเขม้แขง็ของ
ต าบลทีเ่กดิจากกระบวนการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล 

1.2. คณุสมบตัขิองพืน้ทีแ่ละบุคคลทีส่ามารถเขา้รว่มการฝึกอบรม 
1.2.1. ต าบล เป็นต าบลทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาต าบลสุขภาวะทัว่ประเทศ ภายใต้การ

สนับสนุนของส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เชน่ ส านกัสนบัสนุนการสรา้ง
สขุภาวะในพืน้ทีแ่ละชมุชน(ส านกั 3) ส ำนกั 7 และต าบลอืน่ๆทีส่นใจ 

1.2.2. คณะท างานจดัท าขอ้มลูต าบล เป็นผูแ้ทนจากต าบลต่างๆ ทีม่าจาก 4 องคก์รหลกั
ในพื้นที ่ไดแ้ก่ ภาคประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่
ซึ่งต้องเป็นผูท้ี่มสี่วนรบัผดิชอบในกระบวนการจดัท าฐานขอ้มูลต าบล แผนต าบล และกจิกรรมการ
พฒันาต าบลอื่นๆ เป็นผู้ที่สามารถเขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรู้และน าใช้ขอ้มูล ในลกัษณะของการ
ปฏบิตัจิรงิโดยใชก้ระบวนการศกึษาชมุชน โดยชมุชน เพือ่ชมุชน ตลอดกระบวนการอบรม และจะเป็น
แกนน าในการด าเนินการปฏบิตักิารจดัท าฐานขอ้มลูต าบลของตนเองต่อไป  

1.2.3. “ครฝึูก” เป็นผูแ้ทนจากต าบลน าร่องของการน าใช้กระบวนการพฒันาฐานขอ้มูล
ต าบล และการใชง้านโปรแกรม TCNAP เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล โดยผา่นการ
ฝึกอบรมใหเ้ป็นแกนน าและครูฝึกที่มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั แนวคดิของกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใช้
ขอ้มูล การใช้งานโปรแกรม TCNAP และแนวทางของการพฒันาและการจัดการฐานขอ้มูลต าบล 
รวมทัง้เป็นคณะท างานจดัท าขอ้มลูในต าบลตนเอง 

1.3. วธิกีารเรยีนรูใ้นหลกัสตูร  
1.3.1. การเรยีนรูโ้ดยท าความเขา้ใจแนวคดิและหลกัการในกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใช้

ขอ้มูล การใช้งานแบบสอบถามและวิธกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มูล
ระดบักลุ่มและชุมชน แนวทางของการพฒันาและการจดัการฐานขอ้มูลต าบล พรอ้มทัง้การวางแผน
และแบ่งทมีในการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่จากครฝึูกหรอืคณะจดัท าฐานขอ้มลูในต าบลทีเ่ป็น
ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลู 

1.3.2. การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิารจรงิในพืน้ที ่ภายหลงัจากการท าความเขา้ใจ แนวคดิ 
หลกัการ วธิกีารในการพฒันาฐานขอ้มลูต าบลและมกีารแบ่งทมีในการเรยีนรูพ้ ืน้ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ครฝึูก
และคณะจดัท าฐานขอ้มลูต าบลในต าบลทีเ่ป็นศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลู ท าหน้าทีเ่ป็นแกนน าใน
การน าพาผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ไปเรยีนรูข้อ้มูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยฝึกกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลระดบับุคคลและครอบครวั การวเิคราะห์ขอ้มูลมอืสองเพื่อรวบรวมขอ้มูลในระดบักลุ่ม
และชุมชน การวางแผนและก าหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ เพื่อเตมิเตม็ขอ้มลูใหม้ี
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ความสมบูรณ์ การก าหนดแนวค าถามและก าหนดแหล่งขอ้มูลในการสบืค้น สมัภาษณ์เชงิลกึ และ
สนทนากลุ่ม เป็นตน้  

1.3.3. การเรยีนรู้กระบวนการจัดการความสมบูรณ์ของข้อมูล ภายหลังจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน ผูแ้ทนในแต่ละทมี
ย่อยน าข้อมูลมาน าเสนอในเวทีเรียนรู้ข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูลทัง้ 2 ระดับ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วม
กระบวนการเกิดการเรยีนรู้ขอ้มูลร่วมกนั อกีทัง้ยงัเป็นการสอบทานและยนืยนัขอ้มูล ก่อนที่จะน า
ขอ้มลูไปบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม TCNAP เพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมามคีวามถกูตอ้งและเชื่อถอืได้
ก่อนทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลและน าใชข้อ้มลูในระยะต่อไป โดยการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนนี้ ครฝึูกและ
คณะจดัท าฐานขอ้มูลในต าบล เป็นแกนน าในการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละสอบทานขอ้มูล รวมทัง้
ผู้พัฒนาโปรแกรมหรอืครูฝึกที่มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม TCNAP เป็นผู้อธิบายหรอื
แนะน าวธิกีารใชง้านโปรแกรม 

1.4. แหล่งฝึก เป็นต าบลที่เป็นศูนย์เรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มูลต าบล ซึ่งมปีระสบการณ์ในด้าน
การจัดกระบวนการเรยีนรู้และน าใช้ขอ้มูลโดยใช้กระบวนการศึกษาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
รวมทัง้การมีคณะท างานในการด าเนินการจัดท าข้อมูลต าบล และมีประสบการณ์ในการใช้งาน
โปรแกรม TCNAP ซึ่งต าบลทีเ่ป็นศูนย์เรยีนรูจ้ะต้องมคีวามพรอ้มในด้าน 1)การจดัเตรยีมขอ้มูลมอื
สองต่างๆทีจ่ าเป็นเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูข้องผูฝึ้กอบรม ไดแ้ก ่ขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีศ่กึษา ขอ้มลู
สรุปผลการด าเนินงานหรอืรายงานประจ าปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แผนแม่บทชุมชน 
แผนพฒันาต าบล และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 2)การจดัเตรยีมความพรอ้มของครฝึูกและทมีฝึกอบรม
ในพื้นที ่3)การก าหนดและเตรยีมผูใ้หข้อ้มูลในพื้นที่ทัง้ในระดบับุคคลและครอบครวั และ ระดบักลุ่ม
และชุมชน 4)ความพรอ้มของสถานทีใ่นการจดัประชุมกลุ่มย่อย การประชุมน าเสนอขอ้มูลเพื่อสอบ
ทาน การลงบนัทกึในโปรแกรม TCNAP ตลอดจนการจดักจิกรรมต่างๆ และการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภยัส าหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก ่บา้นพกั อาหาร การเดนิทาง เป็นตน้  

1.5. การควบคุมคุณภาพการฝึกอบรม เพื่อใหก้ระบวนการเรยีนรูข้อ้มูลและน าใชข้อ้มลูบรรลุผล
ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด จ าเป็นตอ้งมกีารควบคมุคณุภาพการฝึกอบรม โดย  

1.5.1. การจดัทมีผูฝึ้กอบรม ผูเ้ขา้รว่มอบรม และทมีนกัวชิาการ พรอ้มทัง้ก าหนดบทบาท
หน้าทีแ่ละควบคุมการปฏบิตักิารตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่ทมีผูฝึ้กอบรมประกอบดว้ย 
ครูฝึกและทีมฝึกอบรมที่เป็นคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลต าบล มีบทบาทในการจดักิจกรรมและ
ด าเนินการในการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาฐานข้อมูลต าบล และเป็นแกนน าในการจัด
กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่และการเรยีนรูก้ระบวนการจดัการขอ้มลูต าบล ในส่วน
ของผู้เขา้ร่วมอบรมเป็นทมีที่มกีารผสมผสานผู้แทนจากทุกภาคส่วนในการเรยีนรู ้ซึ่งประกอบด้วย 
ภาคประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่มบีทบาทในการ
รว่มเรยีนรูแ้ละน าเสนอขอ้มลูตลอดจนการสอบทานขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลู และในสว่นของนกัวชิาการ 
มบีทบาทในการให้ค าปรกึษาและช่วยเติมเต็มขอ้มูลเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใช้
ขอ้มลูเกดิขึน้ได ้

1.5.2. การเตรยีมและใช้ขอ้มูลจรงิทัง้ขอ้มูลมอืสองและผู้ให้ขอ้มูลสด ต าบลที่เป็นศูนย์
เรยีนรู้ต้องมกีารตรวจสอบและเตรยีมขอ้มูลมอืสองต่างๆที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้
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ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ขอ้มลูพื้นฐานของพืน้ทีศ่กึษา ขอ้มลูสรุปผลการด าเนินงานหรอืรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่แผนแมบ่ทชมุชน แผนพฒันาต าบล และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

2. เน้ือหาของหลกัสตูร  
2.1. ข้อมลูชุมชน ประกอบดว้ย 4 ชดุขอ้มลูหลกัเพือ่เปิดเผยถงึศกัยภาพของต าบล ไดแ้ก ่

2.1.1. ขอ้มลูชดุพืน้ฐาน 7 ดา้นทีแ่สดงถงึศกัยภาพของต าบล ประกอบดว้ย ขอ้มลูดา้นทนุที่
แสดงศกัยภาพของต าบล(ทุนบุคคล, กลุ่ม/เครอืข่าย/ศูนย์เรยีนรู้/แหล่งเรยีนรู,้ หน่วยงาน/องค์กร/
สถาบนั, เงนิ/กองทุน, ทรพัยากรธรรมชาต/ิแหล่งประโยชน์, แหล่งท่องเทีย่ว) ขอ้มูลด้านการสื่อสาร 
ขอ้มูลด้านการดูแลสุขภาพ ขอ้มูลด้านประชากร ขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิชุมชน 
และขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง 

2.1.2. ขอ้มูลชุดวเิคราะห์ เป็นขอ้มูลทีแ่สดงใหเ้หน็สถานการณ์ปัญหาของต าบล โดยผ่าน
การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลชุดโครงสรา้งหลกั ทีก่่อใหเ้กดิหรอืช่วยในการจดัการปัญหาใน
ชมุชน 

2.1.3. ขอ้มูลชุดการจดัการ เป็นขอ้มลูทีแ่สดงรปูธรรมการท างานของการจดัการปัญหาใน
ชมุชน ไดแ้ก ่องคก์รการจดัการ แนวทางการจดัการ กลไกการจดัการ และเวทกีารสือ่สาร 

2.1.4. ขอ้มลูชุดผลลพัธ ์เป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการจดัการกบัปัญหา
ของชมุชนทีเ่ป็นการด าเนินงานรว่มกนัขององคก์รหลกัในพืน้ที ่

2.2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัท าข้อมูลต าบล โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูชุ้มชน ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครฐัในพื้นที ่เขา้ร่วมเป็นทมีในการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มูลตลอดกระบวนการ ตัง้แต่การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การสอบทานและยนืยันขอ้มูล เพื่อให้เกดิการเรยีนรูปั้ญหาและความต้องการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทัง้การวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูล ในการแก้ไข และร่วมหาแนวทางในการ
เปลีย่นแปลงหรอืหาทางออกในการแกปั้ญหา 

2.3. ฐานข้อมูล “ต าบลของเรา” TCNAP เป็นฐานขอ้มูลทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มูลร่วมกนัของทุกภาคส่วน โดยใชแ้บบสอบถาม
ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมอืทีทุ่ก
ภาคส่วนได้มสี่วนร่วมในการรวบรวมและเรยีนรูข้อ้มูล จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ดม้าน าเสนอในเวทเีรยีนรู้
ขอ้มูลเพื่อการสอบทานและยืนยนัก่อนที่จะน าข้อมูลไปบันทึกในโปรแกรม TCNAP ซึ่งโปรแกรม
ดงักล่าว ประกอบดว้ยฐานขอ้มลูในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบั
กลุ่มและชมุชน ดงันี้ 

2.3.1. ฐานขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั ประกอบดว้ยขอ้มลู 6 สว่น ไดแ้ก ่ 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสมาชกิในครวัเรอืนและการชว่ยเหลอื/ดแูล ประกอบดว้ย  

1) ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เลขประจ าตัวประชาชน ค าน าหน้าชื่อ/ชัน้ยศ ชื่อ -
นามสกุล เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิศาสนา สถานภาพสมรส การศกึษา  ความเกีย่วขอ้งกบัหวัหน้า
ครวัเรอืน และการพกัอาศยั  
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2) ขอ้มลูการประกอบอาชพี และประเภทความตอ้งการไดร้บัการช่วยเหลอื/
ดแูล ไดแ้ก่ ล าดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน อาชพีหลกั อาชพีเสรมิ พืน้ทีก่ารท างานและความตอ้งการ
ไดร้บัการชว่ยเหลอื/ดแูล  

3) ขอ้มลูพฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะเสีย่งจากการท างาน ปัญหาสุขภาพและการ
เจ็บป่วย และภาวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษา ได้แก่ ล าดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน พฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะ
เสีย่งจากการท างาน ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย (ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่านมา) และภาวะฉุกเฉินที่
ตอ้งรกัษา (ในระยะ 6 เดอืนทีผ่า่นมา) 

4) ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรงัหรอืพิการ การดูแลรกัษาเมื่อมภีาวะเจ็บป่วย
ปัญหาและความต้องการในการดูแลรกัษาสุขภาพ และสภาวะการเจ็บป่วยในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ล าดบัที่
ของสมาชกิในครวัเรอืน การเจ็บป่วยเรื้อรงัหรอืพิการ แนวทางการดูแลรกัษาเมื่อมภีาวะเจ็บป่วย
ปัจจุบนัหรอืเรื้อรงั สถานที่ให้บรกิารหรอืดูแลสุขภาพในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ผูใ้หก้ารดูแลเมื่อมี
ภาวะเจ็บป่วยปัจจุบนัหรอืเรื้อรงั สทิธ/ิสวสัดิการในการรกัษา ปัญหาและความต้องการในการดูแล
รกัษาสขุภาพ สภาวะการเจบ็ป่วยในปัจจุบนั 

5) ขอ้มลูผูท้ีค่รวัเรอืนใหก้ารชว่ยเหลอื/ดแูล 
ส่วนที ่2 เศรษฐกจิของครวัเรอืน ซึ่งประกอบดว้ย วถิกีารผลติ (ประเภทของการ

ผลิต ช่วงเวลาในการผลิต เป้าหมายการผลติ ต้นทุนในการผลติ แหล่งเงนิทุน รายได้จากผลผลิต) 
ทรพัย์สินและสิง่อ านวยความสะดวกของครวัเรอืน ภาระหนี้สินของครวัเรอืน แหล่งเงนิกู้ยืมของ
ครวัเรอืน การออมเงนิของครวัเรอืน และการออมในรปูแบบอืน่ๆ 

ส่วนที่ 3 สิ่งแวดล้อมของครวัเรือน ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ครวัเรอืน  การจดัการกบัสิง่แวดล้อมในครวัเรอืน การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์พลงังาน และ
การใชพ้ลงังานทดแทนในครวัเรอืน 

ส่วนที ่4 การสื่อสารของครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของขอ้มลูข่าวสารที่
ครวัเรอืนสือ่สารกบัผูอ้ืน่  และชอ่งทางการสือ่สารของครวัเรอืน 

ส่วนที ่5 ความเกีย่วขอ้งของครวัเรอืนกบัการเมอืงการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 
การมสี่วนร่วมของสมาชิกในครวัเรอืนมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และการแก้ไขปัญหากรณี
พพิาท และการไกล่เกลี่ยทีเ่กดิขึน้กบัครวัเรอืน (ประเด็นปัญหากรณีพพิาท วธิกีารจดัการไกล่เกลี่ย 
และคนหลกัในการไกล่เกลีย่) 

2.3.2. ฐานขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน ประกอบดว้ยขอ้มลู 7 สว่น ไดแ้ก ่
ส่วนที ่1 ขอ้มูลด้านทุนทีแ่สดงถงึศกัยภาพของต าบล ซึ่งประกอบด้วย ทุนทีเ่ป็น

บุคคล (ผูน้ าภาคประชาชน คนเก่ง ผูน้ าทอ้งที ่ผูน้ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูน้ าทีเ่ป็นบุ คลากร
ของหน่วยงานภาครฐัซึ่งอาศยัอยู่ในพื้นที่) ทุนที่เป็นกลุ่ม/เครอืข่าย/ศูนย์เรยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้(กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มประชาคม เครอืข่าย อสม. เครอืข่ายเกษตรกร 
เครอืข่ายอาชพี เครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เครอืข่ายพระสงฆ์ และอื่นๆ)ทุนทีเ่ป็นหน่วยงาน/องค์กร/
สถาบนั (ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีน อบต./เทศบาล  พ.สต. และอื่นๆ) ทุนทีเ่ป็นเงนิ/กองทุน (กลุ่ม
ฌาปนกจิหมู่บ้าน/ต าบล กองทุนเงนิลา้น กองทุน SML กลุ่มออมทรพัย ์สหกรณ์ ธนาคารชุมชนและ
อืน่ๆ) ทนุทีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาตแิละแหล่งประโยชน์ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้
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(ป่าชมุชน อา่งเกบ็น ้า ทะเล แมน่ ้า สถานทีเ่คารพสกัการะของชมุชน เชน่ ดอนปู่ ตา คุม้ และอืน่ๆ) ทุน
ทีเ่ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว (ป่าไม ้ทะเล ภเูขา แหล่งน ้า ศลิปวฒันธรรม เกษตร และอืน่ๆ) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลกระบวนการสื่อสารใน
ชมุชน (ผูใ้หข้อ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทางการสือ่สาร และการใชป้ระโยชน์) 

สว่นที ่3 ขอ้มลูดา้นการดแูลสุขภาพ ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาสุขภาพและโรคทีพ่บ
บ่อย 5 อนัดบัในพื้นที ่ปัญหาโรคระบาดในพื้นที ่ปัญหาโรคเรือ้รงัในพื้นที ่การจดับรกิารตามปัญหา
และความตอ้งการในพืน้ที ่สถานที/่แหล่งบรกิารสขุภาพทีม่ใีนพืน้ที ่ผูใ้หบ้รกิาร/ดแูลรกัษาดา้นสขุภาพ
ในพืน้ที ่

ส่วนที ่4 ขอ้มลูดา้นประชากร ซึ่งประกอบด้วย จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วง
อาย ุสถติกิารเกดิ/ตาย การจดัการศกึษาในชมุชน และการอพยพแรงงานเขา้มาท างานในพืน้ที ่

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาและการจดัการปัญหา
สิง่แวดล้อมในชุมชน ปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนที่ยงัต้องการพฒันา และการจดัการสิง่แวดล้อมใน
ชมุชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

ส่วนที่ 6 ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิชุมชน ซึ่งประกอบด้วย อาชพีหลกัของประชาชน
สว่นใหญ่ในชมุชน การรวมกลุ่มอาชพีของประชาชนในชมุชน แหล่งเงนิทนุในการด าเนินงานของกลุ่ม
อาชพี และกจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชมุชนมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

ส่วนที่ 7 ขอ้มูลด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในชมุชน การปกครองทีท่ าใหค้นอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ การใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ และสทิธิ
ในการจดัการทรพัยากร 

2.4. การน าใช้ข้อมูลต าบล  เป็นการน าข้อมูลที่ผ่านการสอบทานและยืนยันข้อมูลมา
ด าเนินการวเิคราะห์ตามประเด็นที่สนใจ จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ด้ไปใชเ้ป็นในการก าหนดกจิกรรมหรอื
โครงการ การพฒันาแผนต าบลหรอืแผนชุมชน การพฒันาและยกระดบักลุ่มปฏบิตักิารต่างๆในต าบล
ให้เป็นศูนย์เรยีนรู้ รวมทัง้การวางแผนการบรกิารของหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาของ
ประชาชนในพืน้ที ่

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
3.1. การสร้างทีมจดัท าข้อมูลต าบล  เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรยีนรู้และน าใช้ข้อมูล โดยใช้ศกัยภาพและความสามารถของแต่ละภาคส่วนในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากการรว่มเป็นทมีในการจดัท าขอ้มลู ซึง่ทมีดงักล่าว
ควรประกอบดว้ยอยา่งน้อย 5 ทมี ดงันี้ 

3.1.1. ทีมจดัการฐานข้อมูลต าบล ซึ่งเป็นผูแ้ทนจากองค์กรหลกัในพื้นทีอ่ย่างน้อย 4 
องค์กร ได้แก่ แกนน าภาคประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผูแ้ทน
จากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นคณะท างานกลางของพืน้ที ่โดยมบีทบาทหน้าทีใ่นการ
ก าหนดแนวทาง วธิกีารด าเนินงาน การควบคุมก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ และสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของทมีด าเนินงานต่างๆ ทัง้ในด้านการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การบนัทกึขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพ
ของขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 
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1. คณุสมบตัขิองสมาชกิทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล 
1) เป็นผูแ้ทนจาก 4 องคก์รหลกั ซึง่อาจจะเป็น แกนน า ผูน้ าชุมชน สมาชกิ

หรอืผูบ้รหิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที่ 
2) มคีวามเขา้ใจบรบิทและวถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที ่
3) มคีวามเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่
4) มปีระสบการณ์ในการท างานเชือ่มประสานกบัองคก์รหลกัอืน่ๆ 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานของทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าห น้ าที่ เป็ น เจ้าภาพหลักในการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และกจิกรรมด าเนินการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล  
2) ด าเนินการคน้หาหรอืคดัเลอืกผูแ้ทนจากองค์กรหลกัในพื้นทีใ่หเ้ขา้ร่วม

เป็นสมาชกิ  
3) จดัท าหนงัสอืแต่งตัง้การเขา้รว่มเป็นทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล  
4) ประชุมชี้แจงแนวคิด หลักการ แนวทางการด าเนินงาน และบทบาท

หน้าที ่พรอ้มทัง้รว่มกนัก าหนดแผนในการด าเนินการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล 
5) ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของทมี

จดัการฐานขอ้มลูต าบล 
6) รว่มเวทใีนการเรยีนรูข้อ้มลู และรว่มด าเนินการสอบทานและยนืยนัขอ้มลู

กอ่นน าขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 
7) การวางแผนและก าหนดรายละเอยีดของขอ้มลูทีต่อ้งการส าหรบัน าไปใช้

ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
8) การประสานความรว่มมอืและการสนบัสนุนใหก้ารชว่ยเหลอืทมีอืน่ๆ 

3.1.2. ทีมเกบ็รวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นกระบวนการทีช่่วยใหเ้กดิการ
เรยีนรูข้อ้มลูทีส่ะทอ้นสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่จงึควรมเีปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายได้เขา้มามสี่วน
ร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้ในส่วนของ ประชาชน แกนน า คนส าคญั ผู้น า และแกนน ากลุ่ม
ปฏิบตัิการต่างๆ ผู้น าชุมชน เยาวชน นักเรยีน นักศกึษา และผู้แทนจากองค์กรภาคทีี่เกี่ยวขอ้งใน
พื้นที่ เพื่อให้เกดิการเรยีนรูข้อ้มูลจากสถานการณ์จรงิ อกีทัง้ยงัท าใหเ้กดิความตระหนักถงึคุณภาพ
ของขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เพือ่ทีจ่ะน าไปใชใ้นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ตนเองต่อไป  

1. คณุสมบตัขิองสมาชกิทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
1) เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในการเรยีนรูข้อ้มูลในพื้นที่ ซึง่อาจจะเป็นประชาชน 

แกนน า คนส าคญั ผูน้ ากลุ่มต่างๆ ผูน้ าชมุชน เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา และผูแ้ทนจากองคก์รภาคทีี่
เกีย่วขอ้งในพืน้ที ่

2) เป็นผู้ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ หรอืมคีวามรู้จกัคุ้นเคยกบัประชาชนในพื้นที ่
และมคีวามเขา้ใจบรบิทและวถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที ่

3) สามารถเขา้รว่มเรยีนรูไ้ดต้ลอดกระบวนการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การสอบทานและยนืยนัขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู  

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานของทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลู 



9 

 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าห น้ าที่ เป็ น เจ้าภาพหลักในการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และกจิกรรมการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล  

2) รบัสมคัร คดัเลอืก ผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมเป็นทมีโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่น
ไดส้มคัรเขา้รว่ม 

3) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพของผูท้ีท่ าหน้าทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู โดยเน้น
การฝึกปฏิบัติจรงิ เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคิด หลกัการ เป้าหมายของการน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ตนเอง รวมทัง้การฝึกใชง้านแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชมุชน 

4) การวางแผนและก าหนดพืน้ที ่และระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5) ประสานความร่วมมือกบัทีมจดัการฐานข้อมูลต าบล และทีมอื่นๆเพื่อ

ขอรบัการสนบัสนุนหรอืการชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ 
3.1.3. ทีมตรวจสอบข้อมูล เป็นทีมด าเนินงานที่มหีน้าที่ในการสนับสนุนให้การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตลอดจนสามารถ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ทนัตามเวลาที่ก าหนด โดยมีการก าหนดแนวทางในการควบคุม
ประสทิธภิาพการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลู ทัง้ในระหว่างทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู หลงัสิน้สุด
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และกอ่นทีจ่ะบนัทกึขอ้มลู  

1. คณุสมบตัขิองสมาชกิทมีตรวจสอบขอ้มลู 
1) เป็น แกนน า ผู้น าชุมชน สมาชกิหรอืผู้บรหิารขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่ 
2) มคีวามรูจ้กัคุ้นเคยหรอืมขีอ้มูลของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมคีวาม

เขา้ใจบรบิทและวถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที ่
3) สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมในเวทเีรยีนรูข้อ้มูล และเวทกีารสอบทานและ

ยนืยนัขอ้มลู  
4) ท าหน้าทีน่ี้ในปฏบิตักิารของต าบลตนเอง 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานของทมีตรวจสอบขอ้มลู 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าห น้ าที่ เป็ น เจ้าภาพหลักในการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ และกจิกรรมการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล  
2) รบัสมคัร คดัเลอืก ผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมเป็นทมีโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่น

ไดส้มคัรเขา้รว่ม 
3) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพของผูท้ีท่ าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูล โดยเน้น

การฝึกปฏิบัติจรงิ เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคิด หลกัการ เป้าหมายของการน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ตน รวมทัง้การฝึกใชง้านแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชมุชน 

4) การวางแผนและก าหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพของการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู  

5) การจดัให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล ภายหลงัการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในแต่ละพืน้ที ่เช่น การจดัทมีท างานประเมนิตดิตามการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การใหค้ าแนะน าใน
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การสุ่มตรวจสอบขอ้มูลหลงัสิ้นสุดการใช้แบบสอบถามในแต่ละราย เป็นต้น 
และการจดัใหม้เีวทสีอบทานขอ้มลูเพือ่เตมิเตม็ขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้งสมบรูณ์ นอกจากนี้ยงัตอ้งมกีาร
ตรวจสอบขอ้มลูภายหลงัการการบนัทกึขอ้มลู เช่น การจดัทมีท างานเพื่อประเมนิผลการบนัทกึขอ้มลู 
การใหค้ าแนะน าปรกึษาเกีย่วกบัสิง่ที่ควรระมดัระวงัหรอืความผดิพลาดทีพ่บบ่อยในการบนัทกึขอ้มูล 
และการด าเนินการสุม่ตรวจสอบผลการบนัทกึขอ้มลู เป็นตน้ 

6) ประสานความร่วมมือกบัทีมจดัการฐานข้อมูลต าบล และทีมอื่นๆเพื่อ
ขอรบัการสนบัสนุนหรอืการชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ 

3.1.4. ทีมบันทึกข้อมูล  เป็นทีมท างานที่มีบทบาทส าคัญในการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ บนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP  

1. คณุสมบตัขิองสมาชกิทมีบนัทกึขอ้มลู 
1) เป็นผู้ทีม่คีวามสนใจในการเรยีนรูข้อ้มูลในพื้นที ่และมคีวามสามารถใน

การน าขอ้มลูจากแบบสอบถามมาบนัทกึในโปรแกรม TCNAP ซึง่อาจจะเป็นผูร้บัผดิชอบงานนโยบาย
และแผนหรอืงานพฒันาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ทนจากองค์กรภาคทีีเ่กีย่วขอ้งใน
พืน้ที ่นกัเรยีน เยาวชน และประชาชนทีส่นใจ 

2) เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
3) เป็นผู้ที่ผ่านการพฒันาศกัยภาพเกี่ยวกบัการใช้งานโปรแกรมTCNAP 

เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งของฐานขอ้มลูและการใชง้านโปรแกรม 
4) มคีวามสามารถในการแกไ้ขหรอืตรวจสอบความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึ้น

ไดใ้นระหว่างการบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม TCNAP 
5) สามารถเขา้รว่มเรยีนรูไ้ดต้ลอดกระบวนการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การสอบทานและยนืยนัขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 
6) เป็นผูมุ้ง่มัน่ในการด าเนินการบนัทกึขอ้มลูในต าบลตนต่อไป  

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานของทมีบนัทกึขอ้มลู 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าห น้ าที่ เป็ น เจ้าภาพหลักในการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ กจิกรรมด าเนินการพฒันาฐานขอ้มลูต าบล และการรบัสมคัรทมีบนัทกึขอ้มลู 
2) รบัสมคัร คดัเลอืก ผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมเป็นทมีโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่น

ไดส้มคัรเขา้รว่ม 
3) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพของผูท้ีท่ าหน้าที่บนัทกึขอ้มลู โดยเน้นการ

ฝึกปฏบิตัจิรงิ เพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ เป้าหมายของการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ตนเอง การฝึกใชง้านแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคล
และครอบครวั และระดบักลุ่มและชมุชน รวมทัง้การฝึกการใชง้านโปรแกรม TCNAP 

4) การวางแผนและก าหนดขัน้ตอนในการบันทึกข้อมูล ตัง้แต่การรับ
แบบสอบถามจากทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลู การบนัทกึขอ้มลู และแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 

5) ประสานความร่วมมือกบัทีมจดัการฐานข้อมูลต าบล และทีมอื่นๆเพื่อ
ขอรบัการสนบัสนุนหรอืการชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ 

3.1.5. ทีมวิเคราะห์ เป็นทมีทีม่บีทบาทในดา้นการประสานงานกบัทมีจดัการขอ้มลู เพื่อ
การวางแผนและก าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการส าหรบัน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
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ตลอดจนการด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลจากโปรแกรม TCNAP และจดัเตรยีมขอ้มูล
เพือ่น าเสนอในเวทเีรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลู 

1. คณุสมบตัขิองสมาชกิทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 
1) เป็นผู้ทีม่คีวามสนใจในการเรยีนรูข้อ้มูลในพื้นที ่และมคีวามสามารถใน

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม TCNAP ซึง่อาจจะเป็น ผูร้บัผดิชอบงานนโยบายและแผนหรอืงาน
พฒันาชมุชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูแ้ทนจากองคก์รภาคทีีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่  

2) เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
3) เป็นผู้ที่ผ่านการพฒันาศกัยภาพเกี่ยวกบัการใชง้านโปรแกรม TCNAP 

เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งของฐานขอ้มลูและการใชง้านโปรแกรม  
4) เป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจถงึลกัษณะขอ้มลูทีม่อียู่ และมคีวามสามารถในด้าน

การใชง้านคอมพวิเตอร ์และการวเิคราะหข์อ้มูล รวมทัง้การใช้งานโปรแกรม TCNAPเพื่อทีจ่ะท าการ
วเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการ และมคีวามสามารถในการน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบ
ต่างๆเพือ่ทีจ่ะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้หต้รงตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

5) สามารถเขา้รว่มเรยีนรูไ้ดต้ลอดกระบวนการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การสอบทานและยนืยนัขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงานของทมีวเิคราะหข์อ้มลู 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลกัในการค้นหาผู้

เหมาะสมในการวเิคราะหข์อ้มลู  
2) การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพของผูท้ีท่ าหน้าทีว่เิคราะห์ โดยเน้นการฝึก

ปฏบิตัจิรงิ เพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ เป้าหมายของการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ตนเอง การฝึกวเิคราะหข์อ้มลู 

3) การวางแผนและก าหนดขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลู  
4) ประสานความร่วมมือกบัทีมจดัการฐานข้อมูลต าบล และทีมอื่นๆเพื่อ

ขอรบัการสนบัสนุนหรอืการชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้ตรวจสอบผลการวเิคราะห ์
 

3.2. การจดัท าข้อมูลระดบับุคคลและครอบครวั เป็นกจิกรรมทีส่นับสนุนให้เกดิปฏบิตัิการ
จดัท าฐานขอ้มลูต าบล สนับสนุนใหแ้ต่ละทมีท าบทบาทหน้าทีข่องตน โดยก าหนดกจิกรรมร่วมกนัใน
การรวบรวมขอ้มลูทัง้ระดบับุคคลและครอบครวั และน าขอ้มลูไปใชใ้นการด าเนินงานตามเป้าหมายที่
ตอ้งการ ซึง่ด าเนินการไดด้งันี้  

 
ตวัอย่างปฏิบติัการ การจดัท าขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 
1. หลกัการ 

 ข้อมูลระดับบุคคลและครอบครวั  มีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงรายละเอียดหรือ
คุณลกัษณะของสมาชกิแต่ละคนที่อยู่ในครวัเรอืน รวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลในภาพรวมของ
ครวัเรอืน การใชง้านแบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นขอ้มลูดงักล่าว
และได้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครอบคลุมตามแบบสอบถามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้
องคป์ระกอบของแบบสอบถาม รวมทัง้การเตรยีมแนวค าถามเพื่อชว่ยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู อกีทัง้
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ยงัต้องมกีารฝึกฝนทกัษะการสงัเกต การสมัภาษณ์เชงิลึก และการสนทนากลุ่มเพื่อให้สามารถใช้
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลทีห่ลากหลายควบคู่กนัไป นอกจากนี้ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดงักล่าวมาแลว้ จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาทมีบนัทกึขอ้มลู และทมีวเิคราะห์และน าใชข้อ้มลูในการสรา้ง
ความเขา้ใจและเรยีนรู้แนวทางการใช้งานโปรแกรม TCNAP ในการบันทึกขอ้มูลระดับบุคคลและ
ครอบครวั และการวเิคราะหข์อ้มลูตามความตอ้งการของทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบลเพือ่เตรยีมน าเสนอ
ในเวทเีรยีนรูข้อ้มลูต าบล และน าขอ้มลูไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืหาทางออกของปัญหาในพืน้ที ่

2. วตัถุประสงค ์เพือ่ 
1) เตรยีมความพรอ้มของทมีจดัท าฐานขอ้มูลต าบล ไดแ้ก่ ทมีจดัการฐานขอ้มูลต าบล 

ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทมีตรวจสอบขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู ไดเ้รยีนรู้
องคป์ระกอบของขอ้มลู แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้งและการควบคุม
คณุภาพของขอ้มลู การจดัการขอ้มลู และน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหาของพืน้ที่ 

2) ฝึกทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการจดัการขอ้มลูกอ่นทีจ่ะน าขอ้มลูไปใชโ้ดย
เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 

3) สรา้งการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลูระดบั
บุคคลและครอบครวั 

3. วธิดี าเนินการ 
1) การอบรมทีมจัดท าฐานข้อมูลต าบล เพื่อท าความเข้าใจ แนวคิด หลักการ ของ

กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลู การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบั
บุคคลและครอบครวั แนวทางและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวางแผน ก าหนดทมีในการเรยีนรู้
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูรว่มกนั โดยมตีวัอยา่งแนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

1.1) การจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุม และการจดัเตรยีมคู่มอืเพื่อเรยีนรูป้ระกอบการ
อบรม 

1.2) การเตรยีมทมีวทิยากร ซึ่งเป็นแกนน า/ครฝึูกทีเ่คยผ่านการอบรมซึง่มคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ ของกระบวนการเรียนรู้และน าใช้ข้อมูล และเข้าใจเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั  

1.3) การวางแผนและก าหนดกจิกรรม ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
1.4) ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนทีก่ าหนด  

2) จดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัจิรงิในพื้นทีต่วัอย่าง โดยการเลอืกพื้นทีน่ า
ร่องในการใหท้มีจดัท าฐานขอ้มูลต าบล รวมการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการสงัเกต สมัภาษณ์เชงิลกึ และ
การสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่แบบสอบถามก าหนด โดยมีตัวอย่างแนวทางการ
ด าเนินงานดงันี้ 

2.1) การเตรยีมความพรอ้มของพืน้ทีต่วัอย่าง โดยการประชมุชีแ้จงวตัถุประสงค์
ในการด าเนินกจิกรรมใหก้บัแกนน า ผูน้ าชมุชนและประชาชนในพืน้ที ่

2.2) การประสานและจดัเตรยีมผู้ให้ขอ้มูล การจดัเตรยีมสถานที่ในการจดัท า
กจิกรรม และการจดัเตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 
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2.3) การจดัแบ่งทมีย่อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยร่วมกบัทมีแกนน า ผูน้ า
ชุมชน อาสาสมคัร และประชาชนในพื้นที ่ซึง่มกีารก าหนดเป็นเขตพืน้ทีห่รอืโซนหรอืคุม้บ้าน เพื่อให้
ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดร้ว่มกนัเรยีนรูแ้ละเกบ็ขอ้มลูขอ้มลูรว่มกบัประชาชนในพืน้ที ่

2.4) การเรยีนรูแ้ละเกบ็รวบรวมขอ้มูลระดบับุคคลและครอบครวั ตามพื้นทีท่ีไ่ด้
ก าหนดไว ้

3) จดัเวทเีรยีนรูข้อ้มลู โดยใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูน าขอ้มลูทีไ่ดม้าน าเสนอเพือ่ใหเ้กดิ
การเรยีนรูข้อ้มูลร่วมกนั รวมทัง้ยงัเป็นการสอบทานและยนืยนัขอ้มูลร่วมกนัเพื่อเติมเต็มขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้ง ครอบคลุมตามประเดน็ทีต่อ้งการของแบบสอบถาม ก่อนทีจ่ะน าขอ้มูลในแบบสอบถาม
ไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP 

4.1) ทมีย่อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสรปุขอ้มลูและเตรยีมน าเสนอขอ้มลูในเวที
เรยีนรูข้อ้มลู 

4.2) ผู้แทนทีมย่อยน าเสนอข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเรยีนรู้ข้อมูลท าหน้าที่
ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู พรอ้มทัง้เตมิเตม็ขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้ง ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

4.3) น าแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลูแลว้ มอบใหท้มี
บนัทกึขอ้มลูเพือ่เตรยีมการบนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรม TCNAP 

4) การจดัท ารายงาน ภายหลงัสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล ทมีบนัทกึขอ้มูลน า
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP จากนัน้ทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลูประสานกบัทมีจดัการ
ฐานข้อมูลต าบล เพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทัง้
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามประเดน็ทีต่อ้งการ และจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อท าเป็นรายงานและน าเสนอ
ในเวทีน าใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับพื้นที่  โดยมีตัวอย่างแนวทางการ
ด าเนินงานดงันี้ 

4.1) ทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล วางแผนและก าหนดแนวทาง ระยะเวลาในการ
บนัทกึขอ้มลู และการวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 

4.2) ทมีบนัทกึขอ้มลูน าขอ้มูลจากแบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวัจาก
ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP  

4.3) ทีมบันทึกข้อมูลท าการสุ่มข้อมูลเพื่อให้ทีมตรวจสอบข้อมูลด าเนินการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

4.4) ทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู ประสานกบัทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบลเพื่อการ
วางแผนและก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการวเิคราะห ์พรอ้มทัง้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและเตรยีมน าเสนอ
ขอ้มลูในเวทนี าใชข้อ้มลูในการแกไ้ขปัญหาหรอืหาทางออกใหก้บัพืน้ที่ 

4. ผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
1) ทีมจัดท าข้อมูลต าบลมีศกัยภาพและความพร้อมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระดับ

บุคคลและครอบครวั 
2) ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวัมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้ 
3) เกดิกระบวนการเรยีนเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลูระดบับุคคลและครอบครวัรว่มกนั 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งค าถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั 
 

ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งค าถาม 
1.ขอ้มลูดา้นประชากร - ค าถามน า  เช่น ครอบครวัของเราอยู่กนักีค่น (สมาชกิของครอบครวั) 

ช่วงเวลานี้อยู่กนัสบายดหีรอืไม่อย่างไร (ถามสารทุกข ์ สขุดบิ) 
-ค าถามหลกั  เป็นไปตามประเดน็ในแบบสอบถามดา้นประชากร เช่น 
ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  วนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพ
สมรส การศกึษา ศาสนา  สถานภาพในครอบครวั การพกัอาศยั เป็น
ตน้ 

2. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ค าถามหลกั  
- สมาชกิในครอบครวัเราประกอบอาชพีอะไรบ้าง ทัง้อาชีพหลกัและ
อาชีพเสริม  ท าที่ไหน ท าอย่างไร  ต้นทุนเท่าไร  เงินทุนเอามาจาก
ไหน มรีายไดเ้ท่าไร 
- ครอบครวัเรามใีครทีต่อ้งการความช่วยเหลอืดแูลหรอืไม่อย่างไร 
- ครอบครวัเรามทีรพัยส์นิและสิง่อ านวยความสะดวกอะไรบา้ง 
- ครอบครวัเรามหีนี้สนิมากน้อยเพยีงไร แหล่งเงนิกูย้มืของครอบครวั
มาจากไหน 
– ครอบครวัมกีารออมหรอืไม่ มากน้อยเพยีงไร  ออมแบบใด 

3. ขอ้มลูดา้นการดแูลสขุภาพ - ครอบครวัเรา มีใครมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เช่น ดื่มเหล้าสูบบุหรี ่
เครยีด ท างานหนักไม่ได้พักผ่อน กินจุ กินจุบจิบ ไม่ออกก าลงักาย 
(ตามรายการในแบบสอบถาม) 
- ครอบครัวเรามีใครที่ท างานแล้วเกิดภาวะเสี่ยงบ้าง เช่น การใช้
สารเคม ีการท างานในพืน้ทีเ่สีย่งต่างๆ 
- ครอบครวัเรามปัีญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง มภีาวะ
ฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษาหรอืไม่อย่างไร  
- ครอบครวัเรามีภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรงัหรือพิการหรือไม่อย่างไร 
แนวทางการดูแลรกัษาอย่างไร สถานทีใ่ห้การรกัษาพยาบาลอยู่ทีไ่หน 
มผีูด้แูลผูเ้จบ็ป่วยหรอืไม่อย่างไร 
- ครอบครวัเรามสีทิธใินการรกัษาพยาบาลหรอืไม่อย่างไร 
-  มปัีญหาและความตอ้งการในการดแูลรกัษาสขุภาพหรอืไม่อย่างไร  
 - สภาพการเจบ็ป่วยในปัจจุบนัของสมาชกิในครอบครวัแต่ละคนเป็น
อย่างไร 

4. ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม - ครอบครวัเรามปัีญหาเรื่องสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง จดัการอย่างไร 
- ครอบครวัเรามีวิธกีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม อนุรกัษ์พลงังาน และใช้
พลงังานทดแทนหรอืไม่อย่างไร 

5. ขอ้มลูดา้นการสือ่สาร - ครอบครวัเราไดร้บัหรอืส่งผ่านขอ้มลูขา่วสารกบัผูอ้ื่นในชุมชนหรอืไม่ 
ดา้นไหน อย่างไร 
- การสือ่สารในครอบครวัใชว้ธิกีารใดบา้ง (ถามในประเดน็ต่างๆ) 

6. ขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง - ครอบครวัเราเขา้ไปท ากจิกรรมสว่นรวมกบัชุมชนอย่างไรบา้ง  
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ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งค าถาม 
- สมาชกิในครอบครวัของท่านมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชนหรอืไม่ 
เช่น การท าประชาคมหมู่บา้น เป็นตน้ 
- ครอบครวัเราเวลาเกดิปัญหาขอ้ขดัแยง้กบัคนในชุมชนในเรื่องต่างๆ 
เช่น การท ามาหากิน การทะเลาะววิาท ฯลฯ ครอบครวัเรามีวิธีการ
จดัการอย่างไร  
-  หากเกดิกรณีพิพาทในครอบครวั  ใครที่จะเป็นผู้มาแก้ไขหรอืไกล่
เกลีย่กรณีพพิาทนัน้ 

 
3.3. การจดัท าข้อมลูระดบักลุ่มและชุมชน เป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูมี

ความพรอ้มและสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่ม และชมุชน และน าขอ้มลูไปใชใ้นการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายทีต่อ้งการ ซึง่ด าเนินการไดด้งันี้ 

 
ตวัอย่างปฏิบติัการ การจดัท าขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

1. หลกัการ 
 ขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน เป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็สถานการณ์หรอืปรากฏการณ์ที่

เกดิขึน้ในลกัษณะภาพรวมของกลุ่มและชุมชน การใชง้านแบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชนเพื่อให้
เกดิการเรยีนรูใ้นขอ้มลูดงักล่าว และไดข้อ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครอบคลุมตามแบบสอบถามทีก่ าหนด 
จ าเป็นตอ้งมกีารเรยีนรูอ้งคป์ระกอบของแบบสอบถาม รวมทัง้การจดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูมอืสอง เพื่อ
ชว่ยใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดเ้รยีนรูข้อ้มลูดงักล่าวเบื้องตน้ กอ่นทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิโดย
การเขา้ไปเรยีนรูจ้ากแหล่งปฏบิตักิารจรงิในพื้นที ่ดว้ยการสงัเกต สมัภาษณ์เชงิลกึ และสนทนากลุ่ม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมยิง่ขึ้น นอกจากนี้ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว
มาแล้ว จ าเป็นต้องมกีารพฒันาทมีบนัทกึขอ้มูล และทมีวเิคราะห์และน าใชข้อ้มูลในการสรา้งความ
เขา้ใจและเรยีนรูแ้นวทางการใชง้านโปรแกรม TCNAP ในการบนัทกึขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน และ
การวเิคราะหข์อ้มลูตามความตอ้งการของทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล เพื่อเตรยีมน าเสนอในเวทเีรยีนรู้
ขอ้มลูต าบล และน าขอ้มลูไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืหาทางออกของปัญหาในพืน้ที่ 

2. วตัถุประสงค ์เพือ่ทีจ่ะ 
1) เตรยีมความพรอ้มของทมีจดัท าฐานขอ้มลูต าบล ไดแ้ก ่ทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล 

ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทมีตรวจสอบขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู ไดเ้รยีนรู้
องคป์ระกอบของขอ้มลู แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความถกูตอ้งและการควบคมุ
คณุภาพของขอ้มลู การจดัการขอ้มลู และน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหาของพืน้ที่ 

2) ฝึกทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการจดัการขอ้มลูกอ่นทีจ่ะน าขอ้มลูไปใชโ้ดย
เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 

3) สรา้งการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในกระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลูระดบั
บุคคลและครอบครวั 

3. วธิดี าเนินการ 
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1) การอบรมทีมจัดท าฐานข้อมูลต าบล เพื่อท าความเข้าใจ แนวคิด หลักการ ของ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลู การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบั
บุคคลและครอบครวั แนวทางและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวางแผน ก าหนดทมีในการเรยีนรู้
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูรว่มกนั โดยมตีวัอยา่งแนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

1.1) การจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุม และการจดัเตรยีมคู่มอืเพื่อเรยีนรูป้ระกอบการ
อบรม 

1.2) การเตรยีมทมีวทิยากร ซึ่งเป็นแกนน า/ครฝึูกทีเ่คยผ่านการอบรมซึง่มคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของกระบวนการเรียนรู้และน าใช้ข้อมูล และเข้าใจเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบักลุ่มและชมุชน  

1.3) การวางแผนและก าหนดกจิกรรม ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
1.4) ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนทีก่ าหนด  

2) การศึกษาข้อมูลมือสอง เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
กจิกรรม และการด าเนินงานด้านต่างๆระดบักลุ่มและชุมชนในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี
ตวัอยา่งแนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

2.1) การจดัเตรยีมขอ้มลูมอืสอง ซึง่มขีอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์ กจิกรรม 
และการด าเนินงานด้านต่างๆระดับกลุ่มและชุมชนในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตวัอย่างเช่น – 
รายงานประจ าปีหรอืสรปุผลการด าเนินงานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัใน
พืน้ที ่แผนพฒันา 3 ปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และแผนชมุชน เป็นตน้ 

2.2) แบ่งทมีเกบ็รวบรวมออกเป็นทมียอ่ยและด าเนินการศกึษาขอ้มลูมอืสองในแต่
ละดา้น พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลูเบือ้งตน้ลงในแบบสอบถามขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

2.3) แต่ละทมีย่อยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าน าเสนอในเวทเีรยีนรูข้อ้มลูมอืสอง เพื่อใหทุ้ก
ทมีไดเ้รยีนรูข้อ้มลูในแต่ละดา้น 

2.4) วางแผนการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งปฏิบัติจริง โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และตวัอยา่งแนวค าถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ 

3) การเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิระดบักลุ่มและชุมชน เพื่อเตมิเต็มขอ้มูลในส่วนทีย่งัขาดโดย
เขา้ไปเรยีนรูใ้นแหล่งปฏบิตักิารจรงิ กบัแกนน า คนส าคญั สมาชกิแหล่งปฏบิตักิาร รวมทัง้ผูน้ าชมุชน 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ดว้ยการสงัเกต สมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ใหค้รอบคลุมตามทีแ่บบสอบถามก าหนด โดยมตีวัอยา่งแนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

3.1) การเตรยีมความพรอ้มของพืน้ทีต่วัอย่าง โดยการประชมุชีแ้จงวตัถุประสงค์
ในการด าเนินกจิกรรมใหก้บัแกนน า ผูน้ าชมุชนและประชาชนในพืน้ที่ 

3.2) การประสานและจดัเตรยีมผู้ให้ขอ้มูล การจดัเตรยีมสถานที่ในการจดัท า
กจิกรรม และการจดัเตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

3.3) การจดัแบ่งทมีย่อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยร่วมกบัทมีแกนน า ผูน้ า
ชุมชน อาสาสมคัร และประชาชนในพื้นที ่ซึง่มกีารก าหนดเป็นเขตพืน้ทีห่รอืโซนหรอืคุม้บ้าน เพื่อให้
ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดร้ว่มกนัเรยีนรูแ้ละเกบ็ขอ้มลูขอ้มลูรว่มกบัประชาชนในพืน้ที่ 

3.4) การเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งปฏิบัติการจริง ตามพื้นที่ที่ได้
ก าหนดไว ้
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4) จดัเวทเีรยีนรูข้อ้มลู โดยใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูน าขอ้มลูทีไ่ดม้าน าเสนอเพือ่ใหเ้กดิ
การเรยีนรูข้อ้มูลร่วมกนั รวมทัง้ยงัเป็นการสอบทานและยนืยนัขอ้มูลร่วมกนัเพื่อเติมเต็มขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้ง ครอบคลุมตามประเดน็ที่ตอ้งการของแบบสอบถาม ก่อนทีจ่ะน าขอ้มูลในแบบสอบถาม
ไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP 

4.1) ทมีย่อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสรปุขอ้มลูและเตรยีมน าเสนอขอ้มลูในเวที
เรยีนรูข้อ้มลู 

4.2) ผู้แทนทีมย่อยน าเสนอข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเรยีนรู้ข้อมูลท าหน้าที่
ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู พรอ้มทัง้เตมิเตม็ขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้ง ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

4.3) น าแบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบขอ้มลูและยนืยนัขอ้มลูแลว้ มอบใหท้มี
บนัทกึขอ้มลูเพือ่เตรยีมการบนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรม TCNAP 

5) การจดัท ารายงาน ภายหลงัสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล ทมีบนัทกึขอ้มูลน า
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP จากนัน้ทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลูประสานกบัทมีจดัการ
ฐานข้อมูลต าบล เพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทัง้
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามประเดน็ทีต่อ้งการ และจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อท าเป็นรายงานและน าเสนอ
ในเวทีน าใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับพื้นที่  โดยมีตัวอย่างแนวทางการ
ด าเนินงานดงันี้ 

5.1) ทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบล วางแผนและก าหนดแนวทาง ระยะเวลาในการ
บนัทกึขอ้มลู และการวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 

5.2) ทมีบนัทกึขอ้มลูน าขอ้มูลจากแบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวัจาก
ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP  

5.3) ทีมบันทึกข้อมูลท าการสุ่มข้อมูลเพื่อให้ทีมตรวจสอบข้อมูลด าเนินการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

5.4) ทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู ประสานกบัทมีจดัการฐานขอ้มลูต าบลเพื่อการ
วางแผนและก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการวเิคราะห ์พรอ้มทัง้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลและเตรยีมน าเสนอ
ขอ้มลูในเวทนี าใชข้อ้มลูในการแกไ้ขปัญหาหรอืหาทางออกใหก้บัพืน้ที่ 

4. ผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
1) ทมีจดัท าขอ้มลูต าบลมศีกัยภาพและความพรอ้มในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่ม

และชมุชน 
2) ขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชนมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้
3) เกดิกระบวนการเรยีนเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลูระดบักลุ่มและชมุชนรว่มกนั 
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ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งประเภทของขอ้มลูมอืสองและแหล่งขอ้มลู 
 
ข้อมูล / ชุดข้อมูล ข้อมูลมือสอง แหล่งข้อมูล 

1.ดา้นทุนทีแ่สดง
ศกัยภาพของต าบล 

- ขอ้มลูพืน้ฐานของต าบล 
- รายชื่อก านนั ผูใ้หญ่บา้น  
- รายชื่อฝ่ายบรหิารและสมาชกิ อบต. / เทศบาล  
- รายชื่อ ปราชญ ์แกนน ากลุ่มกจิกรรม นกับวช  - 
รายชื่อ อสม.  
- กลุ่มเครอืขา่ย แหล่งเรยีนรู ้ศนูยเ์รยีนรู ้ 
- หน่วยงาน องคก์ร สถาบนัต่างๆ ในชมุชน 
- แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่ว 

- รายงานประจ าปี อบต./ 
เทศบาล 
- แผนแมบ่ทชุมชน 
- สถานีอนามยั/
โรงพยาบาลชมุชน 
- แผนแมบ่ทชุมชน 
- แผน 3 ปี อบต./เทศบาล 
- แผน 3 ปี อบต./เทศบาล 

2. ดา้นการสือ่สาร - ผูใ้หข้อ้มลูการสือ่สาร 
- เรื่องทีม่กีารสือ่สาร 
 
 
 

- เอกสารผงัรายการ วทิยุ
ชุมชน สถานีวทิยุชมุชน 
- รายงานประจ าปี อบต./
เทศบาล 
- แผ่นปลวิ แผ่นพบั 
- หนงัสอืพมิพช์ุมชน 

3. ดา้นการดแูล
สขุภาพ 

- ปัญหาสขุภาพและโรคทีพ่บบ่อย 
- ปัญหาโรคระบาดในพืน้ที ่
- ปัญหาโรคเรือ้รงัในพืน้ที ่
- การจดับรกิารตามปัญหาความตอ้งการในพืน้ที ่
- สถานที ่/ แหล่งบรกิาร สขุภาพภายในพืน้ที ่
- ผูใ้หบ้รกิาร / ผูด้แูลรกัษา ดา้นสขุภาพภายในพืน้ที ่

- รายงานโรค จาก สถานี
อนามยั / โรงพยาบาล 
- แฟ้มขอ้มลูครอบครวั และ
แฟ้มขอ้มลูชุมชน จาก
สถานีอนามยั 
- กองทุนสขุภาพต าบล 

4. ดา้นประชากร - จ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอาย ุ
- สถติกิารเกดิ การตาย  
- การจดัการศกึษาในชุมชน 
- การอพยพแรงงานเขา้มาท างานในพืน้ที ่ 

- ขอ้มลูจากส านกังานปลดั 
อบต. / เทศบาล   
- ทะเบยีนการแจง้เกดิ / 
แจง้ตาย ของ ก านนั 
- รายงานขอ้มลูพืน้ฐาน 
อบต. / เทศบาล 

5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม - ปัญหาและการจดัการจดัการปัญหาสิง่แวดลอ้มใน
ชุมชน 
- ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีย่งัตอ้งการพฒันา 
- การจดัสิง่แวดลอ้มในชมุชนทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ 

- รายงานการแกปั้ญหาภยั
พบิตัขิองทีว่่าการอ าเภอ 
- รายการกจิกรรม/ 
จดหมายขา่ว ของ อบต./ 
เทศบาล 
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ข้อมูล / ชุดข้อมูล ข้อมูลมือสอง แหล่งข้อมูล 
6. ดา้นเศรษฐกจิ - อาชพีหลกัของประชาชนสว่นใหญ่ในชมุชน 

- การรวมกลุ่มอาชพีของประชาชนในชุมชน 
- แหล่งเงนิทุนในการด าเนินงานของกลุ่มอาชพี 
- กจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนในชมุชนมี
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

- แผน 3 ปี อบต./เทศบาล 
- บญัชรีายชื่อสมาชกิกลุ่ม
อาชพี 
- ขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 
จากเกษตรต าบล / เกษตร
อ าเภอ /  ธกส.  
- ขอ้มลูสถานะทางการเงนิ
จากกลุ่มปฏบิตักิารต่างๆ 
ในต าบล เช่น กลุ่มอาชพี 
กลุ่มออมทรพัย ์กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน  
-  รายงานกจิกรรมอบต./  
เทศบาล 

7. ดา้นการเมอืงการ
ปกครอง 

- การมสีว่นร่วมของประชาชนในชุมชน 
- การปกครองทีท่ าใหค้นอยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุ 
- สทิธชิุมชน 
- รอ้ยละผูไ้ปใชส้ทิธิเ์ลอืกตัง้  
 
 

- รายงานกจิกรรม อบต. / 
เทศบาล 
- รายงานการจดัเวที
ประชาคม / กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง กตกิา
ชุมชน ระเบยีบหมู่บา้น 
จาก อบต. / เทศบาล / 
ชุมชน 
- รายงานผูไ้ปใชส้ทิธิ ์
เลอืกตัง้ของ อบต. / 
เทศบาล /กกต.  
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ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึ หรอื สนทนากลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งค าถาม 
1.ดา้นทุนทีแ่สดงศกัยภาพของ
ต าบล 

- ใครเป็นคนเก่งในดา้นต่างๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชนบา้ง 
- ชุมชนมเีรื่องเด่น หรอืมชีื่อเสยีง ในดา้นใดบา้ง และใครเป็นแกนน าหรอื
เป็นผูด้ าเนินการหลกัในชมุชน 
- ชุมชนของท่านมกีารรวมกลุ่ม เครอืขา่ย หรอื แหล่งเรยีนรูอ้ะไรบา้ง มี
การด าเนินกจิกรรมอย่างไร ใครเป็นแกนน าหลกั 

2. ดา้นการสือ่สาร - รบัรูข้า่วสารของชุมชนจากใคร โดยวธิกีารใด เป็นเรื่องอะไร และ
น าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร 

3. ดา้นการดแูลสขุภาพ - ปัญหาสขุภาพและปัญหาการเจบ็ป่วยทีพ่บบ่อย เป็นปัญหาอะไร  
- ในรอบปีทีผ่่านมามโีรคระบาดอะไรบา้งทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 
- คนในชุมชนสว่นใหญ่ ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัอะไรบา้ง 
- ในชุมชนของท่าน มกีจิกรรมหรอืการจดับรกิารดา้นสขุภาพอะไรบา้ง 
- ชุมชนของท่านมสีถานบรกิารดา้นสขุภาพ แหล่งใดบา้ง จ านวนเท่าไหร ่
- ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพในพืน้ที ่ทัง้ภาควชิาชพี และภาคประชาชน มใีคร
บา้ง  จ านวนเท่าไหร ่

4. ดา้นประชากร - คนสว่นใหญ่ในชมุชนเสยีชวีติดว้ยสาเหตุอะไร 
- ในชุมชนมแีรงงานต่างดา้วมาท างานในพืน้ทีห่รอืไม่  ท างานอะไรบา้ง 
ไดข้ึน้ทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้หรอืไม่ 

5. ดา้นสิง่แวดลอ้ม - มปัีญหาเรื่องสิง่แวดลอ้มอะไรบา้ง จดัการอย่างไร 
- มปัีญหาสิง่แวดลอ้มอะไรทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขในชมุชน  

6. ดา้นเศรษฐกจิ - คนในชุมชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีอะไร 
- ในชุมชนมกีารรวมกลุ่มอาชพี อะไรบา้ง  แต่ละกลุ่มอาชพีมแีหล่งเงนิ
จากแหล่งใดบา้ง 

7. ดา้นการเมอืงการปกครอง - ชุมชนของท่านมกีารจดัเวทปีระชาคม หรอืการประชุมหมูบ่า้นหรอืไม ่
- ชุมชนของท่านมกีารก าหนดกตกิา ขอ้ตกลง หรอืนโยบายของชุมชน
หรอืไม ่
- ภาคประชาชนในชมุชนไดม้กีารเสนอโครงการต่างๆ ในการพฒันา
ชุมชนหรอืไม ่
- ชุมชนของท่านไดม้สีว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนหรอืไม่ 
- อบต. ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ
ต าบลหรอืไม ่
- ประชาชนในต าบลของท่าน มกีารเขา้ร่วมตรวจสอบการท างานของ 
อบต. / เทศบาล ดว้ยหรอืไม ่
- ในต าบลของท่านมชี่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนอย่างไร 
- ในต าบลของท่าน มคีน มกีระบวนการ ในการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทใน
ชุมชนอย่างไร 
- ในต าบลของท่าน มกีฎ กตกิา ขอ้บงัคบั ของชุมชนในการลงโทษผูป้ระ
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ข้อมูล / ชุดข้อมูล ตวัอยา่งค าถาม 
ท าผดิอย่างไร 
- ในต าบลของท่านมกีจิกรรมยกย่องบุคคลทีเ่ป็นแบบอย่างของชมุชน
อย่างไร 
- ในต าบลของท่านมกีารสง่เสรมิสทิธชิมุชนอย่างไร 

 
3.4. การตรวจสอบข้อมูล เป็นกจิกรรมในการควบคุมคุณภาพของขอ้มูล ซึ่งนอกจากผูท้ี่เขา้

ร่วมการตรวจสอบขอ้มูลจะได้เรยีนรู้ขอ้มูลแล้ว ยงัเป็นการเติมเต็มขอ้มูลและยนืยนัข้อมูลร่วมกนั 
เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้และความสมบรูณ์ของขอ้มลู ซึง่ด าเนินการไดด้งันี้ 

 
ตวัอย่างปฏิบติัการ การตรวจสอบขอ้มลู 
1. หลกัการ 

ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาทัง้ในระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชุมชน 
ก่อนทีจ่ะน าไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP จ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถอืได้
ของขอ้มลูกอ่นทีจ่ะน าไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละน าใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหาของพืน้ที่ ซึง่กจิกรรม
การตรวจสอบข้อมูลถือว่าเป็นกจิกรรมที่ส าคญัในการควบคุมคุณภาพของขอ้มูล โดยให้ทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งไดม้สี่วนร่วมในการสอบทานและยนืยนัขอ้มูล การด าเนินการดงักล่าวนอกจากสนับสนุนให้
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพแล้ว ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเรียนรู้ข้อมูล  และมี
ความรูส้กึเป็นเจา้ของและรว่มรบัผดิชอบกบัขอ้มลูรว่มกนั  

2. วตัถุประสงค ์เพือ่ทีจ่ะ 
1) เตรยีมความพรอ้มส าหรบัทมีตรวจสอบขอ้มลู ในการควบคมุคณุภาพของขอ้มลู ใหม้ี

ความถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้
2) ฝึกทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชมุชน 

และการตรวจสอบขอ้มลูกอ่นทีจ่ะน าขอ้มลูไปบนัทกึลงในโปรแกรม TCNAP 
3. วธิดี าเนินการ 

1) การอบรมทีมตรวจสอบข้อมูล เพื่ อท าความเข้าใจ แนวคิด หลักการ ของ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลู การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบั
บุคคลและครอบครวั และระดบัแนวทางและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

2) การวางแผนและก าหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล ทัง้ในระหว่างการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยการก าหนดใหแ้ต่ละทมียอ่ยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตอ้งประกอบดว้ย สมาชกิของ
ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มลูและผูแ้ทนจากพืน้ทีเ่พื่อรว่มกนัตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลูในขณะทีเ่กบ็รวบรวม
ขอ้มูล นอกจากนี้ยงัต้องมีการตรวจสอบขอ้มูลหลงัเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้วเสรจ็ โดยทีมตรวจสอบ
ขอ้มลูน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลู  

3) การจดัเวทเีรยีนรู้ขอ้มูล โดยให้ทีมย่อยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบับุคคลและ
ครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชนน าขอ้มลูทีไ่ดม้าน าเสนอ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูร่วมกนั 
รวมทัง้ยงัเป็นการสอบทานและยนืยนัขอ้มลูรว่มกนัเพือ่เตมิเตม็ขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้ง ครอบคลุมตาม
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ประเด็นที่ต้องการของแบบสอบถาม ก่อนที่จะน าขอ้มูลในแบบสอบถามไปบันทึกลงในโปรแกรม 
TCNAP 

4. ผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
1) ทมีตรวจสอบขอ้มูลมศีกัยภาพและความพรอ้มในการตรวจสอบขอ้มูลระดบับุคคล

และครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 
2) ขอ้มูลระดับบุคคลและครอบครวั และข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชนมีความถูกต้อง

เชือ่ถอืได ้
3) เกดิกระบวนการเรยีนเรยีนรูแ้ละน าใช้ขอ้มูลระดบัระดบับุคคลและครอบครวั และ

ขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชนรว่มกนั 
3.5. การน าใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของชุมชน เป็นกจิกรรมซึง่เป็นความ

รว่มมอืกนัของทมีจดัท าขอ้มลูต าบล ในการเรยีนรูข้อ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่แสดงใหเ้หน็ปัญหาและ
จดัการกบัปัญหาของพื้นที ่อกีทัง้ยงัเป็นการน าขอ้มูลทัง้ในส่วนทีเ่ป็นขอ้มูลทีแ่สดงถงึศกัยภาพของ
ต าบลและขอ้มลูทีแ่สดงถงึปัญหาของพืน้ทีม่าน าเสนอเพือ่ใหท้มีจดัท าขอ้มลูต าบลและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ได้
เรยีนรูแ้ละรว่มกนัหาแนวทางในการ ซึง่ด าเนินการไดด้งันี้ 

 
ตวัอย่างปฏิบติัการ การน าใชข้อ้มลูเพือ่วเิคราะหปั์ญหาและทางออกของชมุชน 
1. หลกัการ 

การน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่ม
และชุมชน ไปใชเ้พื่อการวางแผนและก าหนดแนวทาง กจิกรรม โครงการในการแกไ้ขปัญหาของพืน้ที ่
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดประเภทของขอ้มูลที่ต้องการที่จะน ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ 
กจิกรรม และผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าใช้ขอ้มูลจงึต้องมกีารวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการก าหนดวธิกีารน าเสนอขอ้มูล เพื่อใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วม
เวทเีรยีนรูข้อ้มลู ไดเ้รยีนรูแ้ละรว่มในการน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นทางออกในการแกไ้ข
ปัญหาของพืน้ที ่ 

2. วตัถุประสงค ์
1) เตรยีมความพรอ้มส าหรบัทมีวเิคราะห์และน าใชข้อ้มูล ในการวเิคราะห์และเตรยีม

น าเสนอขอ้มลูในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู 
2) ฝึกทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบับุคคลและครอบครวั  และระดบักลุ่มและชุมชน 

และการเตรยีมขอ้มลูในการน าเสนอในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู 
3. วธิดี าเนินการ 

1) การอบรมทมีวเิคราะห์และน าใชข้อ้มูล  เพื่อท าความเขา้ใจ แนวคดิ หลกัการ ของ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละน าใชข้อ้มลู การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบของแบบสอบถามระดบั
บุคคลและครอบครวั และระดบัแนวทางและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

2) การวางแผนและก าหนดแนวทางในการประสานงานกบัทมีจดัการขอ้มูลต าบล เพื่อ
ก าหนดลกัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการวเิคราะหแ์ละการน าเสนอขอ้มลูในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู  

3) การจดัเวทเีรยีนรูข้อ้มลู โดยให้ผูแ้ทนทมีจดัการขอ้มลูต าบล น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหข์อ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชนน าขอ้มลูทีไ่ดม้าน าเสนอ 
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ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปรแกรม TCNAP  และยัง
สนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลู เพื่อใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมเวทเีรยีนรูข้อ้มลูไดเ้รยีนรูแ้ละร่วมใชข้อ้มลูเพื่อให้
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหาของพืน้ที ่ 

4. ผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
1) ทมีวเิคราะหแ์ละน าใชข้อ้มลู 
2) ขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชนไดผ้่านกระบวนการ

วเิคราะหแ์ละน าเสนอในเวทเีรยีนรูข้อ้มลู 
3) เกดิกระบวนการเรยีนเรยีนรูแ้ละน าใช้ขอ้มูลระดบัระดบับุคคลและครอบครวั และ

ขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชนรว่มกนั 
 

3.6. ตวัอย่างก าหนดการฝึกอบรม 
 
ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งก าหนดการฝึกอบรม 
 
วนั เช้า บ่าย เยน็ 
1  แนวคดิกระบวนการศกึษา

ชุมชน 
 กระบวนการและวธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูและน าใช้
ขอ้มลู 

 แกนน า ผูน้ าชมุชน และ
ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัใน
พืน้ทีน่ าเสนอสถานการณ์
ต าบล 

 สรุปประเดน็การเรยีนรู้
สถานการณ์ต าบล 

 แบ่งทมีเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูระดบับุคคลและ
ครอบครวั 

 ฝึกปฏบิตักิารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูรายบุคคล
และครวัเรอืน 

 การใชง้านโปรแกรม 
TCNAP 

 ฝึกปฏบิตักิารป้อนขอ้มลู 
และการวเิคราะหข์อ้มลู
ระดบับุคคลและ
ครอบครวั 

2  ฝึกปฏบิตักิารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูระดบักลุ่ม และชมุชน 
โดยรวบรวมขอ้มลูจาก
ขอ้มลูมอืสอง  

 น าขอ้มลูมาบนัทกึลงใน
แบบสอบถามระดบักลุ่มและ
บุคคล 

 ตรวจสอบความครบถว้น
ของขอ้มลู และก าหนด
ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิและ
จดัเกบ็ขอ้มลูเพิม่จากขอ้มลู
มอืสองและขอ้มลูบุคคล 
 

 ฝึกปฏบิตักิารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ
ระดบักลุ่มและชมุชน 
 

 การใชง้านโปรแกรม 
TCNAP 

 ฝึกปฏบิตักิารป้อนขอ้มลู 
และการวเิคราะหข์อ้มลู
ระดบักลุ่มและชมุชน 
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วนั เช้า บ่าย เยน็ 
3  เวทสีอบทานและน าเสนอ

ขอ้มลูชมุชน 
 สรุปบทเรยีน 

 แนวทางการสรา้งทมี
และพฒันาทมีพฒันา
ฐานขอ้มลู 

 ก าหนดแผนปฏบิตักิาร
พืน้ทีต่นเอง 
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