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คาํนํา 

การพฒันาระบบขอ้มลูตําบล เป็นกระบวนการทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูรว่มกนั

ของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถอืไดส้ําหรบัการนํา

ใชใ้นการพฒันาพื้นที่ตนเอง ภายใต้ 4 กระบวนการหลกั คอื เกบ็เอง วเิคราะห์เอง ใช้เอง และ

เป็นเจ้าของ คู่มอืเล่มได้จดัทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรยีนรูไ้ด้มี

ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลที่ตรงกัน รวมทัง้การเรยีนรู้เกี่ยวกบั

เทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  และบทบาทของตําบลศูนยฝึ์ก 

โดยเน้ือหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในคู่มือเล่มน้ีประกอบด้วย แนวคิดและ

หลกัการสาํคญั กระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและบทบาทหน้าที ่ประโยชน์

และผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น ทกัษะที่จําเป็นสําหรบัการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล หลกัสูตรการพฒันา

ระบบขอ้มูลตําบล และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการขยายแนวคดิและพื้นที่การพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบล 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คู่มอืเล่มน้ีจะใช้เป็นแนวทางสําหรบัการสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบั

การพฒันาระบบขอ้มลูตําบลทีต่รงกนั และเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มสําหรบัตําบลศูนยฝึ์ก

ในฐานะของตําบลทีป่รกึษาหรอืพีเ่ลีย้งใหก้บัตําบลเครอืขา่ย และตําบลเครอืขา่ยขยายผล 
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บทท่ี 1 แนวคิดและหลกัการสาํคญั 

 

การเรยีนรู้แนวคิดและหลักการสําคญัของการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล ทําให้เห็นวิธีคิด 

วตัถุประสงค์ กระบวนการ และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้การพฒันาระบบขอ้มูลตําบลบรรลุ

เป้าหมายตามแนวคดิที่ตัง้ไว้ ตลอดจนสามารถนําไปปรบัใช้ได้จรงิและเกดิประโยชน์สูงสุดในพื้นที่

ตนเอง โดยเนื้อหาในบทนี้ได้อธบิายและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั ความสําคญัและแนวคดิของการ

พฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เสน้ทางการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล หลกัการนําใชก้ระบวนการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบล และการผสมผสานวธิกีารใชป้ระโยชน์จากการวจิยัชุมชนร่วมกบัการพฒันาระบบขอ้มูล

ตาํบล ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. ความสาํคญัและแนวคิดของการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

การพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกดิการเรยีนรู้และนําใช้ขอ้มูล

ชุมชนร่วมกนัของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน  ซึง่กระบวนการดงักล่าวเกดิขึน้

จากความร่วมมอืกนัของหลายภาคส่วน ไดแ้ก ่ภาคประชาชน ผูนํ้าชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ ในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และเป็นผู้ที่อยู่กบัปัญหา มกีาร

เรยีนรู ้และเขา้ใจเงื่อนไขต่างๆเพื่อนํามาใชใ้นการจดัการปัญหาได้อย่างสอดคล้องกบับรบิท สงัคม 

วฒันธรรมของพื้นที ่ทัง้นี้เป้าหมายของการมสี่วนร่วมเริม่ตัง้แต่การคน้หา เรยีนรู ้ทบทวน สอบทาน 

วิเคราะห์ และนําใช้ข้อมูลร่วมกัน  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลสําหรบัการวางแผน และดําเนิน

กจิกรรมต่างๆที่สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ตนเอง ซึ่ง

นําไปสู่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชนในพื้นที ่  อย่างไรกต็ามแมว้่าระยะที่

ผา่นมาการจดัเกบ็ขอ้มลูของชุมชน เป็นกจิกรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหลกั แต่ส่วนใหญ่

เป็นการดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของรฐับาลหรอืหน่วยราชการส่วนกลาง  การเกบ็

รวบรวมขอ้มลูและนําใชข้อ้มลูของชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีต่นเองยงัมคี่อนขา้งน้อย  ประชาชน

ในชุมชนเป็นเพยีงผูท้ีม่บีทบาทในการใหข้อ้มลู หรอืเป็นผูช้่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเท่านัน้  

การมสี่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล การวเิคราะห์และการนําใชข้อ้มลูของชุมชน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นทีต่นเองและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นทีย่งัมอีย่างจํากดั  อกีทัง้การ

คน้หาขอ้มลูของชุมชนยงัมุ่งเน้นเฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็นปัญหาของพื้นทีโ่ดยขาดการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่

แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของชมุชน 

จากปัญหาของการเก็บรวบรวมและนําใชข้อ้มูลดงักล่าว ได้นําไปสู่การพฒันากระบวนการ

เพื่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ละนําใชข้อ้มูลร่วมกนัของชุมชน โดยยดึแนวทางของการสรา้งการมสี่วนร่วม

และการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชนตนเองเป็นหลกั จนเกดิการพฒันาระบบข้อมูลตาํบลโดย

ชุมชน เพือ่ชุมชน ซึง่กระบวนการดงักล่าวไดเ้น้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํคญัของตําบล ใน 2 ส่วน 

คอื (1) ขอ้มูลที่แสดงถงึปัญหาและความต้องการของชุมชน และ (2) ขอ้มูลทีแ่สดงถึงศกัยภาพของ

ชมุชน ทัง้นี้เพือ่สะทอ้นประเดน็ปัญหาและความตอ้งการทีส่าํคญัของพืน้ทีอ่ยา่งรอบดา้น ซึง่ครอบคลุม
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ปัญหาทางด้านสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง การศกึษา และสุขภาพ จงึทําให้รูว้่าปัญหาที่

ตอ้งการของชุมชนคอือะไร ใครบา้งทีต่อ้งการไดร้บัการดูแลช่วยเหลอื ใครคอืกลุ่มเป้าหมายสําคญัใน

การดูแลชว่ยเหลอื บุคคลหรอืกลุ่มดงักล่าวอยู่ในพื้นทีใ่ดบา้ง และความต้องการช่วยเหลอืมมีากน้อย

เพียงใด นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยงัสะท้อนถึงประสบการณ์ของพื้นที่ ในการจดัการหรอืดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาและความต้องการในพื้นทีต่นเอง จงึทําใหรู้ว้่าในระยะทีผ่่านมา มใีคร

บา้งทีเ่ป็นผูใ้หก้ารดแูลชว่ยเหลอื การชว่ยเหลอืเกดิขึน้กบัใคร ในพืน้ทีใ่ด รปูแบบหรอืวธิกีารชว่ยเหลอื

เป็นอย่างไร  และเกดิในช่วงเวลาใด ทัง้นี้ภายใตก้ารใชทุ้นหรอืศกัยภาพทีม่อียูข่องชุมชน ได้แก่ ทุน

ทางสงัคมที่เป็นบุคคลสําคญั แกนนํา ผูนํ้าชุมชน กลุ่มกจิกรรมต่างๆ ตลอดจนแหล่งประโยชน์ หรอื

แหล่งทรพัยากรที่มใีนพื้นที่ หรอืแม้กระทัง่การประสานความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานองค์กรที่

เกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกพืน้ที ่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัศกัยภาพและความพรอ้มทีแ่ตกต่างกนัตามประสบการณ์

และความชาํนาญของพืน้ที ่ 

การดําเนินกจิกรรมเครอืขา่ยร่วมสรา้งชุมชนทอ้งถิน่น่าอยู่ ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากสาํนัก

สนับสนุนสขุภาวะชุมชน (สาํนัก 3) ของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ทีม่ ี

ภารกจิสาํคญัในการขบัเคลื่อนและหนุนเสรมิตําบลทีม่ศีกัยภาพ หรอืตาํบลมคีวามพรอ้มในหลายพืน้ที่

ทัว่ประเทศ โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้จดักระบวนการทบทวนและเรยีนรูศ้กัยภาพของตนเอง เพื่อเตรยีมความ

พรอ้มของการเป็นตาํบลศนูยเ์รยีนรูห้รอืตาํบลตน้แบบ ซึง่มบีทบาทสาํคญัของการเป็นแบบอยา่งในการ

พฒันาชุมชนทอ้งถิน่ในด้านต่างๆ โดยในระยะทีผ่่านมามกีารนําใชเ้ครื่องมอื 2 ชนิด เพื่อช่วยใหเ้กดิ

กระบวนการเรยีนรูข้อ้มูลตําบลร่วมกนั ได้แก่ (1) การทําวิจยัชุมชน หรือการศึกษาชุมชนแบบ

เร่งด่วนโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงชาติพนัธ์วรรณนา (Rapid Ethnographic community assessment 

process ; RECAP) เป็นการประยุกต์ใช้แนวคดิเชงิของการทําวจิยัเชงิคุณภาพในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ผ่านกระบวนการสงัเกต สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของชุมชน 

รปูแบบของขอ้มลูจากกระบวนการดงักล่าวมลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ ซึง่ตอ้งสรปุในลกัษณะของ

การเขยีนบรรยายเนื้อหาทีไ่ด้ศกึษา และ (2) กระบวนการพฒันาระบบข้อมูลตําบล  (Thailand 

Community Network Appraisal Program; TCNAP) เป็นการต่อยอดการนําใชข้อ้มูลจากการทําวจิยั

ชมุชน โดยกระบวนการนี้เน้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีส่ะทอ้นทัง้ปัญหาและศกัยภาพของชมุชน  ผ่าน

การใชแ้บบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน รูปแบบของ

ขอ้มลูจงึมลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณและจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร ์เพื่อใหม้คีวามสะดวก

ในการรวบรวม คน้หา วเิคราะห์และนําใชอ้ย่างรวดเรว็ การสรุปขอ้มูลจงึมลีกัษณะเป็นการสรุปหรอื

แจกแจงขอ้มูลทีเ่ป็นค่าตวัเลข และแผนภูมใินลกัษณะต่างๆ อย่างไรก็ตามเครื่องมอืทัง้ 2 ชนิดนี้มี

จุดเน้นร่วมกนัคอื การใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะของคนตน้เรื่อง และผูร้่วมกระบวนการเรยีนรู ้

ไดม้สี่วนร่วมในทุกขัน้ตอนหรอืมสี่วนร่วมมากทีสุ่ด ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การสอบทานขอ้มูล 

การบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละการนําใชข้อ้มลู 

การเตรยีมความพรอ้ม การสรา้งความเขา้ใจ และการดําเนินกจิกรรมต่างๆของชุมชนทอ้งถิน่

ตามแนวคดิและหลกัการดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญั เพราะการได้มาซึ่งขอ้มูลตําบลทีม่คีวาม

ครบถว้น ถูกตอ้ง และเชื่อถอืได ้ซึง่สามารถนําไปใชใ้นการวเิคราะห ์วางแผน และกาํหนดกจิกรรมใน

การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ ต้องดําเนินการภายใตห้ลกัการสาํคญั 2 ส่วน คอื (1) การสร้างการมีส่วน



3 
 

ร่วมอย่างน้อยจาก 4 องค์กรหลกั ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในฐานะองคก์รหลกัของการ

พฒันาชุมชนท้องถิน่ และร่วมกบั ภาคประชาชน ผูนํ้าทอ้งที ่และหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ ในฐานะ

ของผู้ที่เขา้ร่วมกระบวนการพฒันา  และ (2) การจดัการและเชือ่มประสานการดาํเนินงานทีดี่ 

ระหว่างทมีบรหิารจดัการขอ้มูลตําบล ในฐานะทีเ่ป็นผูก้ําหนดแนวทางการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 

และทมีดาํเนินการ (ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีสอบทานขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู ทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู) ใน

ฐานะของผูร้่วมกระบวนการพฒันาระบบขอ้มูลตําบลตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การนําใชข้อ้มูลของชุมชน

ทอ้งถิน่ เพื่อเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์สําหรบักาํหนดแนวทางในการจดัการปัญหาทีส่อดรบักบัความ

ต้องการ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถผลกัดันให้เกิดแผน โครงการ และ

ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาพืน้ทีต่นเอง 

 

2. เส้นทางการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

แนวคดิการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 จากประสบการณ์ของการนําใช้

เครื่องมอืในการศกึษาชุมชนสาํหรบัการฝึกปฏบิตังิานของนักศกึษาพยาบาล ภายใตโ้ครงการบณัฑติ

คนืสู่สงัคม (Nurse of the community; NOC) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น กจิกรรม

ดงักล่าวทําใหไ้ดเ้รยีนรูข้อ้มลูศกัยภาพของชุมชน ตลอดจนขอ้มลูปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

ซึง่เกดิจากกระบวนการมสี่วนร่วมในการคน้หา เรยีนรู ้และนําใชข้อ้มูลร่วมกนัระหว่างแกนนําจาก 4 

องคก์รหลกัในแต่ละพืน้ทีข่อง และนกัศกึษาพยาบาลของชมุชน   

ประกอบกบัในระหว่างปี พ.ศ. 2549 จนถงึ พ.ศ.2552 จากการดําเนินกจิกรรมในการพฒันา

ระบบสขุภาพชุมชน ทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศในหลายโครงการ ไดแ้ก่ การพฒันานวตักรรม

บรกิารสุขภาพระดบัปฐมภูม ิการจดัการความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน การพฒันา

ระบบสขุภาวะชมุชน และการพฒันาตาํบลสขุภาวะ ส่งผลใหม้กีารเรยีนรูแ้ละการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้

เกีย่วกบัการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาตําบลสขุภาวะ ทัง้ในดา้นทุนและศกัยภาพของ

ตําบล  องคป์ระกอบของระบบย่อยในชุมชน กระบวนการจดัการระบบย่อย ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบทบาท

หน้าที ่เครื่องมอืที่ใช้ในการพฒันา และเงื่อนไขในการพฒันา จนนําไปสู่การพฒันากรอบของขอ้มูล

สาํหรบัการพฒันาตําบลสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยขอ้มลูทีจ่ําเป็น 4 ชุดหลกั ได้แก่ ขอ้มูลชุดพื้นฐาน 

ขอ้มลูชดุวเิคราะห ์ขอ้มลูชดุจดัการ และขอ้มลูชดุผลลพัธ ์ 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 ได้มแีนวคดิการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ด้จากการวจิยัชุมชนซึ่งมรีูปแบบ

ของขอ้มลูเชงิคณุภาพ ใหส้ามารถบนัทกึและจดัเกบ็ในรปูแบบของขอ้มลูเชงิปรมิาณ จงึไดม้กีารจดัทาํ

แบบสอบถามเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการจดัเกบ็ขอ้มลู ซึง่ในระยะเริม่ตน้เป็นการพฒันาในสว่นของขอ้มลู

ชุดที่ 1 คอืขอ้มูลพื้นฐานทีแ่สดงถงึศกัยภาพของชุมชน (TCNAP1) ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลพื้นฐาน 7 

ส่วน คอื (1) ขอ้มูลทุนที่แสดงศกัยภาพ (2) ขอ้มูลการสื่อสาร (3) ขอ้มูลการดูแลสุขภาพ (4) ขอ้มูล

ประชากร (5) ขอ้มลูเศรษฐกจิชมุชน (6) ขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม และ (7) ขอ้มลูการเมอืงการปกครอง พรอ้ม

ทัง้การจดัทําโปรแกรมฐานขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทกึขอ้มูลตําบลผ่านระบบเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ต จากนัน้ไดม้กีารเผยแพรแ่นวคดิในตาํบลตน้แบบ และในชว่งปลายปี พ.ศ. 2553 ไดม้กีาร

ขยายผลการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลไปยงัตาํบลอืน่ๆทัว่ประเทศ 

กลางปี พ.ศ. 2554 มกีารสรุปทบทวนผลการดําเนินการพฒันาระบบขอ้มูลตําบลทัว่ประเทศ 

และได้มกีารทบทวนแนวทางการขยายผลไปยงัตําบลเครอืข่ายและตําบลเครอืข่ายขยายผล เพื่อให้
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ตาํบลตน้แบบทีเ่ป็นศนูยฝึ์กมแีนวทางการดาํเนินกจิกรรมการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลอย่างเป็นระบบ 

และบรรลุวตัถุประสงคต์ามแนวคดิหลกัการของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ถึงต้นปี พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(TCNAP1) เพื่อใหผู้ใ้ชม้คีวามสะดวกในการใชง้านมากยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้มกีาร

ประชุมเพื่อพฒันาต่อยอดโปรแกรม โดยมแีนวคดิของการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System ; GIS) ซึ่งจะช่วยในการค้นหากลุ่มคนเป้าหมายที่

ตอ้งการไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอื เชน่ ผูพ้กิารว่าอยู่ตรงไหนของหมูบ่า้น ครวัเรอืนทีส่บูบุหรีห่รอืดื่มสรุา

อยู่ทีจุ่ดใด มกีารกระจุกตวัแบบใด  การใชป้ระโยชน์จากพื้นทีส่าธารณะเป็นอย่างไร  และในชุมชนมี

ตลาดสเีขยีวหรอืไม่ เป็นต้น  อกีทัง้ยงัมกีารนําใชข้อ้มูลการวเิคราะห์ทุนทางสงัคม (Social Network 

Analysis)  ซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของกลุ่มคนต่างๆ และรวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงผูท้ี่เป็น

แกนนํา คนสาํคญัของชุมชน   นอกจากนี้ยงัได้มกีารวางแผนเพื่อพฒันาขอ้มูลในชุดที่ 2 ถงึชุดที่ 4 

ได้แก่ ขอ้มูลชุดวิเคราละห์ (TCNAP2) ขอ้มูลชุดจดัการ(TCNAP3) และขอ้มูลชุดผลลพัธ์(TCNAP4) 

เพื่อให้ระบบขอ้มูลมคีวามสมบูรณ์และสามารถนําใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชนท้องถิ่นเพิม่มาก

ยิง่ขึน้ 

 

3. หลกัการนําใช้กระบวนการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล  

เงือ่นไขของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของการมขีอ้มลูของตนเองทีม่ ี

ความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และกําหนด

กจิกรรมในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ จาํเป็นตอ้งอาศยัการมสี่วนรว่มอย่างน้อยจาก 4 องคก์รหลกั และ

ต้องมกีารจดัการและเชื่อมประสานการดําเนินงานที่ดี ทัง้นี้กจิกรรมดงักล่าวต้องดําเนินการภายใต้

กระบวนการหลัก 4 ประการ คือ เก็บเอง วิเคราะห์เอง ใช้เอง และเป็นเจ้าของ ซึ่งในแต่ละ

กระบวนการหลกั มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) กระบวนการเก็บเอง เป็นการดําเนินกจิกรรมเพื่อรวบรวมขอ้มูลของตําบล โดยคนใน

ชุมชนเอง ซึ่งประกอบด้วย ผูแ้ทนอย่างน้อยจาก 4 องค์กรหลกั ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคประชาชน ผู้นําชุมชน และหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่  ซึ่งกระบวนการนี้มุ่งเน้นที่การสรา้งทีม 

(ประกอบดว้ยทมีจดัการ และทมีจดัเกบ็ขอ้มลู)  และกระบวนการเรยีนรูข้อ้มลูรว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล มากกว่าการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จตามแบบสอบถามที่กําหนด  

เนื่องจากแบบสอบถามทัง้ในระดบับุคคลและครอบครวั  และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน เป็น

เพยีงเครือ่งมอืสาํหรบัการสรปุขอ้มลูในแต่ละสว่นใหค้รบถว้น และมเีนื้อหาครอบคลมุ เพื่อใชป้ระโยชน์

ในการวเิคราะหแ์ละนําใชใ้นการพฒันาชุมชนตนเอง  แต่กระบวนการเรยีนรูจ้ะช่วยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งได้

เหน็และยอมรบักบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นปัญหาและความตอ้งการของบุคคล กลุ่มคนต่างๆ 

ทีต่้องการได้รบัการดูแลช่วยเหลือ    ตลอดจนได้เห็นทุนหรอืศกัยภาพของชุมชนในการจดัการกบั

ปัญหาและความตอ้งการในระยะทีผ่า่นมา   และเพือ่ใหก้ารดําเนินกจิกรรมตามกระบวนการนี้บรรลุผล

จงึต้องมขี ัน้ตอนของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 ข ัน้ตอน ได้แก่ (1) การสรา้งทมีจดัการ และ
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หรอืทมีจด้เกบ็ขอ้มลู ซึง่จะตอ้งมกีารกาํหนดและแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน มกีารพจิารณาความ

เหมาะสมของบุคคลกบับทบาทหน้าทีใ่นแต่ละส่วน  (2) การฝึกอบรม เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั 

แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารต่างๆ รวมทัง้การทําความเขา้ใจและฝึกปฏบิตัจิรงิในการใชเ้ครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  (3) การกาํหนดแผนการจดัเกบ็ขอ้มลู  และแนวทางในการควบคุมกาํกบัการ

ดําเนินกจิรรม  (4)  การจดัเตรยีมพื้นทีเ่พื่อสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูล (5) 

การดําเนินการจดัเก็บขอ้มูลตามแผนทีก่ําหนด และ ( 6) การตดิตามตรวจสอบความครบถ้วนของ

ขอ้มลู   

2) กระบวนการวิเคราะห์เอง เป็นกระบวนการทีทุ่กฝ่ายที่เกีย่วขอ้ง ได้ร่วมกนัตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูไปบนัทกึลงในฐานขอ้มลูของตําบล  

พร้อมทัง้ร่วมกันกําหนดความต้องการเพื่อที่จะนําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา  และ

ดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูตามความต้องการทีก่ําหนดไว ้ ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะทําใหผู้ท้ีร่่วม

กระบวนการไดม้สี่วนรว่มในการสอบทานขอ้มลูแลว้ ยงัไดเ้รยีนรูส้ภาพความเป็นจรงิของตําบล ทัง้ใน

ส่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนแนวทางในการจดัการกบัปัญหาและความ

ตอ้งการต่างๆของพืน้ที ่  อกีทัง้ยงัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและกาํหนดความตอ้งการในการจดัการกบั

ปัญหาและความตอ้งการโดยการ รว่มกาํหนดโจทยห์รอืความตอ้งการเพือ่ใหเ้หน็ถงึ ขอ้มลูเชงิประจกัษ์

และความจําเป็นของการดําเนินกจิกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่ปรากฏ 

ดงันัน้ข ัน้ตอนการดําเนินงานในกระบวนการนี้ จงึประกอบด้วย 4 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) การตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสอดคล้องกนัของขอ้มูล โดยทีมตรวจสอบขอ้มูล เป็นกจิกรรมที่ดําเนินการ

ต่อเนื่องจากทมีจดัเกบ็ขอ้มลู ทีม่กีารจดัเกบ็ขอ้มลูแลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะนําขอ้มลูไปบนัทกึในฐานขอ้มูล 

ซึง่การกาํหนดผูท้ีจ่ะทาํหน้าทีต่รวจสอบขอ้มลู ควรเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจขอ้มลูในดา้นต่างๆ เชน่ อสม. 

เป็นผูร้บัผดิชอบสอบทานขอ้มลูในส่วนของขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ  เพราะมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะ

สุขภาพของผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ  ผูนํ้าชุมชน เป็นผูร้บัผดิชอบสอบทานขอ้มูลเกีย่วกบัประชากร 

ข้อมูลการสื่อสาร และข้อมูลการเมืองการปกครอง เพราะมีความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาและความ

เดอืดรอ้นของประชาชนในแต่ละครวัเรอืน   และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (สมาชกิ อบต. สมาชกิสภาเทศบาล) 

ตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะมบีทบาทในดา้นการรบัแจง้ความเดอืดรอ้นและการจดัการ

ปัญหาเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เป็นต้น (2) การบนัทกึขอ้มูล โดยทมีบนัทกึขอ้มูลทีผ่่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหลักจากบันทึกข้อมูลแล้วเสรจ็ จําเป็นที่จะต้องมีการ

ตรวจสอบความผิดพลาดอีกครัง้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้บันทึกใน

ฐานขอ้มลู  (3) กาํหนดโจทยห์รอืปัญหาของพืน้ที ่เพือ่รว่มกนักาํหนดขอ้มลูทีต่อ้งการกอ่นทีจ่ะทาํการ

วเิคราะห ์ และ (4) การวเิคราะหข์อ้มลูตามโจทยห์รอืปัญหาทีก่าํหนด เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูและนําขอ้มลู

ไปใชใ้นการวางแผนและการพฒันาต่อไป  เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาหนี้สนื ปัญหาโรคเรือ้รงั ปัญหา

พฤตกิรรมเสีย่ง ปัญหาสิง่แวดลอ้ม และอืน่ๆ เป็นตน้ 
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3) กระบวนการใช้เอง เป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละนําใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการวเิคราะห ์

เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน  ได้เห็นขอ้มูลที่เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์พรอ้มๆกนั ก่อนที่จะช่วยกนั

พจิารณา สภาพปัญหา และนําใชศ้กัยภาพทีม่อียูใ่นพืน้ทีท่ ัง้ในส่วนทีเ่ป็นทนุทางสงัคม(คนสาํคญั ผูนํ้า 

แกนนําชุมชน) และแหล่งประโยชน์ที่มีในชุมชนเพื่อให้การจัดการกบัปัญหาและความต้องการให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อนทีจ่ะกาํหนดเป็นแผน โครงการ และยุทธศาสตรใ์นการพฒันาตําบลต่อไป   

ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะทําได้ทัง้ในระดบัหมู่บ้านหรอืในระดบัตําบล อกีทัง้อาจจะเลือกนําใช้ขอ้มูล

เฉพาะสว่นทีต่อ้งการจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการทีเ่ป็นเรือ่งเรง่ดว่นกอ่น การดาํเนินกจิกรรมใน

กระบวนการนี้ประกอบด้วย 3 ข ัน้ตอน ได้แก่ (1) การจดัเวทเีรยีนรูข้อ้มูลของพื้นที่ร่วมกนั โดยทมี

จดัการและนําใชข้อ้มลู ซึง่ควรจะเป็นผูท้ีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการพฒันาชุมชนของตนเอง 

เช่น นายก ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนหรอืแกนนําภาคประชาชน  เพื่อรว่มเรยีนรู้

ขอ้มลูทีส่ะทอ้นสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการทีเ่ป็นปัจจุบนั พรอ้มทัง้ไดเ้หน็และนําใชศ้กัยภาพ

ทีม่ใีนชมุชนสาํหรบัการจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการดงักล่าว (2) การร่วมกนัวางแผน ออกแบบ

กจิกรรม การแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่ และ (3) การกาํหนดบทบาทหน้าทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง

ในการเป็นเจา้ภาพหลกั และเป็นผูร้ว่มกจิกรรมในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ   

4) กระบวนการเป็นเจ้าของ เป็นกระบวนการทีส่รา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของขอ้มลูของตนเอง

ทัง้ในส่วนของการคํานึงถงึความถูกต้องของขอ้มูลทีต่นเองเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล การร่วมรบัผดิชอบในการ

เรยีนรูแ้ละสอบทานขอ้มูลของพื้นที ่การร่วมวเิคราะห์และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว รวมทัง้การ

ปกป้องหรอืรกัษาความลบัของขอ้มลูในส่วนทีจ่ําเป็นตอ้งไดร้บัการปกปิด และการกาํหนดสทิธใินการ

เขา้ถงึขอ้มลูขอ้มลูในแต่ละสว่น การดาํเนินกจิกรรมในกระบวนการนี้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่(1) 

การประชุมชีแ้จงเพื่อสรา้งความเขา้ใจและเหน็ความสาํคญัของการมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งเพือ่การนําไปใชใ้น

การพฒันาพืน้ที ่ (2) การจดัระบบของการจดัเกบ็ขอ้มลูในทีป่ลอดภยั และการกาํหนดสทิธิผ์ูท้ ีจ่ะเขา้ถงึ

ขอ้มูล  ทัง้ในส่วนที่เป็นแบบสอบถามหรอืขอ้มูลในฐานขอ้มูล ซึ่งจะต้องมสีถานทีท่ี่ปลอดภยัและจะ

อนุญาตเฉพาะผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึได ้ (3) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเจา้ของ

ขอ้มลูไดม้สีว่นรว่มในการวเิคราะหแ์ละใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู และการเหน็หรอืไดร้บัประโยชน์จรงิจาก

การนําใช้ข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่   (4) การประชุมผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อร่วมกนักําหนดแนวทางในการ

ปรบัเปลีย่นขอ้มลูใหม้คีวามทนัสมยัและตอบสนองต่อความตอ้งการของพืน้ที ่ และ (5) การจดัเวทกีาร

นําใชข้อ้มูลอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งวฒันธรรมของการใชข้อ้มูลในการจดัทําแผน หรอืโครงการพฒันา

พืน้ที ่  

 

4. การผสมผสานวิธีการใช้ประโยชน์จากการวิจยัชุมชนร่วมกบัการพฒันาระบบข้อมูลตาํบล 

การทําวจิยัชุมชนหรอืการศกึษาชุมชนแบบเร่งด่วน โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิชาตพินัธ์วรรณนา 

(Rapid Ethnographic community assessment process ; RECAP) และการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  
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(Thailand Community Network Appraisal Program; TCNAP) เป็นกระบวนการทีส่นับสนุนใหช้มุชน

ท้องถิ่นมีขอ้มูลเพื่อนําไปใช้ในการพฒันาพื้นที่ตนเอง ถึงแม้ว่ากระบวนการทัง้ 2 มวีิธีการดําเนิน

กจิกรรม และลกัษณะขอ้มลูทีไ่ดแ้ตกต่างกนั แต่ทัง้ 2 กระบวนการมุง่เน้นใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งใน

พืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ 4 องคก์รหลกัไดม้สี่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การสอบทานขอ้มลู การบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะห์และการนําใชข้อ้มลู ดงันัน้การผสมผสานการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูทัง้ 2 วธิ ี จงึชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูของพืน้ทีใ่นลกัษณะของการเตมิเตม็ขอ้มลูอยา่ง

รอบดา้นมากยิง่ขึน้ ทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิคณุภาพ และขอ้มลูเชงิปรมิาณ ดงันี้ 

กระบวนการ RECAP เป็นกระบวนการเรยีนรูข้อ้มูลร่วมกนัของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน 

เช่น แกนนํา อาสาสมคัรจากภาคประชาชน ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั

ในพืน้ที ่และประชาชนทีส่นใจ เป็นตน้ ซึง่ลกัษณะของการเรยีนรูข้อ้มลูเริม่ตัง้แต่ การเรยีนรูบ้รบิทของ

พืน้ทีร่ว่มกนัเพือ่ทาํความเขา้ใจภาพรวมทัง้หมดในพืน้ที ่จากประสบการณ์การดาํเนินงานของผูแ้ทนใน 

4 องค์กรหลกั  จากนัน้ได้แบ่งผู้ร่วมเรยีนรู้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อแยกไปเรยีนรู้ในประเด็นต่างๆ

ตามที่ได้รบัมอบหมาย การเรยีนรู้ตลอดกระบวนการนี้ใช้กระบวนการสงัเกต สมัภาษณ์ และการ

สนทนากลุ่ม พรอ้มทัง้มตีารางและคูม่อืปฏบิตักิาร (ประกอบดว้ยตารางสรปุใน 12 ใบงาน) เพื่อชว่ยใน

การสรุปและทาํความเขา้ใจเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นระบบ ซึง่ผลลพัธ์ทีไ่ดช้ว่ยสะทอ้นขอ้มลูทีแ่สดงถงึ

ศกัยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลทีแ่สดงใหเ้หน็เสน้ทางการพฒันา  ขอ้มูล

ทนุทางสงัคม แหล่งทรพัยากรหรอืแหล่งประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนระบบย่อยและแหล่งปฏบิตักิารหรอื

แหล่งเรยีนรูท้ี่มใีนชุมชน อกีทัง้ยงัช่วยให้เห็นถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง บทบาทหน้าที ่รูปธรรมของการ

ดาํเนินกจิกรรม การจดัการ ความเชื่อมโยงของบุคคลและความเชื่อมโยงกจิกรรมกบัแหล่งเรยีนรูอ้ ื่นๆ 

ผลผลติและผลลพัธ์ทีเ่กดิขึ้น และปัจจยัเงื่อนไขของความสําเรจ็ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของขอ้มูลเชงิ

คณุภาพทีส่รุปในลกัษณะของการเขยีนบรรยายเนื้อหาทีไ่ดท้าํการศกึษา  ดว้ยกระบวนการดงักล่าวจงึ

เป็นการเปิดศกัยภาพของชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมในการจดัการกบั

ปัญหาและความตอ้งการในดา้นต่างๆของชมุชน กระบวนการนี้จงึถกูนําใชเ้พือ่เป็นการเรยีนรูศ้กัยภาพ

ของชุมชนก่อนการวางแผนและยกระดบัการพฒันาแหล่งเรยีนรูห้รอืระบบยอ่ยในดา้นต่างๆของชมุชน 

รวมทัง้กอ่นการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

กระบวน TCNAP เป็นกระบวนการเรยีนรู้ขอ้มูลร่วมกนัเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลตําบลของ

ตนเอง ซึง่เริม่จากผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไดร้่วมกนัการสรา้งทมีจดัการ และทมีดําเนินการ (ทมีเกบ็ขอ้มูล 

ทมีสอบทานขอ้มูล ทมีบนัทกึขอ้มูล ทมีวเิคราะห์และนําใชข้อ้มูล) จากนัน้ไดม้กีารประชุมอบรมเพื่อ

เรยีนรูแ้นวคดิและเป้าหมายของการคน้หา เรยีนรู ้วเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลูร่วมกนัโดยชุมชน และเพื่อ

ชมุชนของตนเอง จากนัน้จงึมอบหมายใหแ้ต่ละทมีดาํเนินการตามบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ทัง้ในสว่น

ของทมีเก็บรวบรวมขอ้มูล และทมีสอบทานข้อมูล ซึ่งใชแ้บบสอบถามระดับบุคคลครอบครวั และ

แบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูข้อ้มูลของชุมชนร่วมกนั จากนัน้ทีม
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บนัทกึขอ้มลูจะทาํหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูลงในระบบฐานขอ้มลูตําบล และทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู ซึง่

ใชก้ระบวนการประชมุหรอืสรปุขอ้มลู เป็นเวทใีนการเรยีนรูข้อ้มลูและนําใชข้อ้มลูรว่มกนั  ทัง้นี้ขอ้มลูที่

ทําการสรุปมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงปรมิาณ ซึ่งมีการแจกแจงข้อมูลเป็นค่าตัวเลขและแผนภูมิใน

ลกัษณะต่างๆ  จุดเน้นสาํคญัของการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล นอกจากจะเป็นการเรยีนรูข้อ้มลูทีแ่สดง

ถงึศกัยภาพของตําบลเช่นเดยีวกบักระบวนการ RECAP แลว้ ยงัเหน็ขอ้มลูทีส่ะทอ้นปัญหาและความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชมุชน ตลอดจนการจดัการและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ อยา่งไรกต็ามการ

พฒันาระบบขอ้มลูตําบลในระยะนี้ เป็นเพยีงระยะเริม่ตน้ของ TCNAP1 ซึง่เน้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ทีเ่ป็นขอ้มูลพื้นฐานทีแ่สดงถึงศกัยภาพของตําบล ประกอบด้วยขอ้มูล 7 ด้าน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทุนที่

แสดงศกัยภาพ 2) ขอ้มลูการสื่อสาร 3) ขอ้มลูการดูแลสุขภาพ 4) ขอ้มลูประชากร 5) ขอ้มลูเศรษฐกจิ

ชมุชน 6) ขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม และ 7) ขอ้มลูการเมอืงการปกครอง การนําใชข้อ้มลูจากระบบขอ้มลูตาํบล 

ทําได้ใน 2 ลกัษณะ คอืการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สรุปขอ้มูลในประเด็นต่างๆที่จดัเก็บ หรอืการ

กําหนดโจทย์และความต้องการของชุมชน เพื่อที่จะกําหนดประเด็นสําคญัที่ต้องการวิเคราะห์เอง 

จากนัน้ตอ้งมกีารเปิดเวทเีพื่อการเรยีนรูข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณ์

ปัญหาในปัจจุบนั ทัง้ในดา้นปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ตลอดจนทุนหรอืศกัยภาพทีส่ามารถ

จดัการกบัปัญหาดงักล่าวได้   และผูท้ี่เกีย่วขอ้งในทุกภาคส่วนจะนําขอ้มูลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ไป

รว่มกนักาํหนดแผนสาํหรบัการพฒันาตาํบล   

จากกระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล จะเหน็ไดว้่าแมว้่าจะมกีารสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล

ต่างๆตามความตอ้งการของชุมชน แต่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูในลกัษณะของตวัเลขทีเ่ป็นคา่สรุป ซึง่

ยงัขาดในรายละเอยีดเชงิลกึ ดงันัน้ถา้หากตําบลใดมกีารจดักระบวนการ RECAP มากอ่น กจ็ะมขีอ้มลู

เชิงคุณภาพที่แสดงถึงศักยภาพของตําบล เพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาหรอืสนับสนุนการ

ตดัสนิใจ และใชใ้นการวางแผนและกาํหนดแนวทางการพฒันาทีม่คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้     
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บทท่ี 2 กระบวนการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

 

กระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล เป็นกจิกรรมทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูร่วมกนัของ

ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในพื้นที ่เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลตําบลทีม่คีวามครบถ้วน ถูกต้อง และมคีวามน่าเชื่อถอื ซึ่งจะ

สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาพื้นทีต่นเอง การกําหนดแนวทางและวธิกีารพฒันาจงึเปรยีบเสมอืนเครื่อง

กาํหนดทศิทางเพือ่บรรลุเป้าหมายการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เรยีนรู ้วเิคราะห ์และนําใชข้องมลูในพืน้ทีต่นเอง 

อกีทัง้กระบวนการดงักล่าวยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มสําหรบัตําบลศูนยฝึ์ก เพื่อขยายแนวคดิของการ

พฒันาระบบขอ้มูลตําบลไปยงัตําบลเครอืข่ายหรอืตําบลขยายต่อไป  เนื้อหาในบทนี้จงึได้นําเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกบั ขัน้ตอนและวธิีการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  และเครื่องมอืที่จําเป็นในการพฒันาระบบขอ้มูล

ตาํบล ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. ขัน้ตอน และวิธีการพฒันาระบบข้อมูลตาํบล 

การดําเนินงานพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนสําคญั ได้แก่ 1) การสรา้งและ

เตรยีมความพรอ้มของทมี (การแต่งตัง้ทมีและคณะทาํงาน การสรา้งการเรยีนรูใ้นกระบวนการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล) 2) การกําหนดแนวทางในการจดัเกบ็ขอ้มูล (การจดัทําแผนการเกบ็ขอ้มูล การกํากบัตดิตามการ

ดําเนินงานเก็บขอ้มูล) 3) การจดัเตรยีมอุปกรณ์และสิง่สนับสนุนในการเก็บขอ้มูล  4) การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล (การเก็บขอ้มูล การสอบทานขอ้มูล การบันทกึขอ้มูล) และ 5) การวิเคราะห์และนําใช้ขอ้มูล ดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้ 

1) การสร้างและเตรียมความพร้อมของทีม   

1.1) การแต่งตัง้ทีมและคณะทาํงาน  การพฒันาระบบขอ้มลูตําบลจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้

ผูร้บัผดิชอบหลกัพรอ้มทัง้กําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชดัเจน ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนที่มคีวามสําคญัมาก

เพื่อให้มคีวามพร้อมและสามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของการมขี้อมูลตําบล จึงต้องมีทมีหรอื

คณะทาํงานซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ทมีจดัการ และทมีดาํเนินการ  

(1) ทีมจัดการ เป็นทีมที่มีบทบาทหลักในการกําหนดนโยบาย วางแผน และกํากับ

ติดตามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กําหนด  จึงควรประกอบด้วยผู้แทนจาก 4 องค์กรหลัก (ผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่ ผูนํ้าชมุชน แกนนําภาคประชาชน และผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที)่  

(2) ทมีดําเนินการ ซึง่ประกอบดว้ยทมีย่อย 4 ทมี คอื ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีตรวจสอบขอ้มลู 

ทมีบนัทกึขอ้มูล และทมีวเิคราะห์และนําใช้ขอ้มูล   สมาชกิในแต่ละทมีต้องเป็นผู้ทีม่คีวามสามารถหรอื

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั ้นๆ เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามที่ได้ร ับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  

ตวัอยา่งเชน่  

1. ทมีเกบ็ขอ้มูล ส่วนใหญ่เป็นทมี อสม. ร่วมกบัแกนนํา ผูนํ้าชุมชนในพืน้ที ่ซึ่งเป็นผูท้ี่

เขา้ใจสภาพชวีติความเป็นอยูแ่ละรูจ้กัประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่ ัง้แต่ระดบับุคคลและครอบครวั   

2. ทมีตรวจสอบขอ้มลู ส่วนใหญ่เป็น แกนนํากลุ่ม ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ประธาน 

อสม.  ซึง่นอกจากจะรูจ้กักบัประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่ ัง้แต่ระดบับุคคลและครอบครวัแลว้ ยงัเขา้ใจภาพรวม
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ในระดบัชมุชนเป็นอยา่งด ีอกีทัง้บุคคลกลุ่มนี้มภีาระกจิและบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

อยูก่อ่นแลว้ จงึสามารถสอบทานขอ้มลูไดท้ัง้ในระดบับุคคล ครอบครวั กลุ่ม และชมุชน    

3. ทมีบนัทกึขอ้มูล ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที

เป็นคนหลกั เนื่องจากตอ้งเป็นผูท้ีค่อยควบคมุดแูลฐานขอ้มลูของตาํบล อกีทัง้ยงัตอ้งใชส้ถานทีแ่ละอปุกรณ์

ต่างๆขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดําเนินกจิกรรมในดา้นนี้ และจําเป็นตอ้งมทีมีทีร่่วมสนับสนุน

การบนัทกึขอ้มลูและรบัผดิชอบดูแลขอ้มลูในระดบัย่อยลงไปจากตําบล (ระดบัหมูบ่า้นหรอืระดบัครวัเรอืน) 

ซึง่ตอ้งเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพทางด้านการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต  โดยอาจจะเป็นเยาวชน

หรอืนักเรยีนมธัยมทีอ่ยู่ในพืน้ที ่เพราะนอกจากมคีวามสามารถทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตแลว้  

ยงัเป็นผูท้ีอ่ยู่ในพื้นทีม่คีวามคุน้เคยกบัขอ้มูลต่างๆในพื้นที ่และสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ

ขอ้มลูในแบบสอบถามในระหว่างทีด่าํเนินการบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

4. ทมีวเิคราะห์และนําใชข้อ้มูล ส่วนใหญ่เป็น ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูนํ้าชุมชน แกนนําภาค

ประชาชน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เนื่ องจากทีมนี้ จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี

ความสามารถทีห่ลากหลาย ทัง้ในส่วนของผูนํ้าทอ้งถิน่ ผูนํ้าทอ้งที ่และแกนนํากลุ่มต่างๆ เพื่อตดัสนิใจใน

การกําหนดโจทย์หรอืความต้องการในการนําขอ้มูลไปใช้พฒันาพื้นที่ตนเอง  รวมทัง้ต้องมบีุคลากรที่มี

ความสามารถในการวิเคราะห์ ทัง้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ

วเิคราะหข์อ้มลูในสว่นทีพ่ืน้ทีต่อ้งการกาํหนดเอง ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มไ่ดก้าํหนดใหม้กีารวเิคราะหใ์นโปรแกรม

คอมพวิเตอร์  โดยส่วนใหญ่ผูท้ีม่บีทบาทในการวเิคราะหจ์ะต้องมคีวามเขา้ใจโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้

จดัเกบ็ขอ้มูลตําบล และสามารถช่วยเหลอืผูนํ้าทอ้งถิน่ ผูนํ้าทอ้งที ่และแกนนํากลุ่มต่างๆในการวเิคราะห์

ขอ้มลูใหไ้ดต้ามความตอ้งการ  กอ่นทีจ่ะนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปจดัเวทเีรยีนรูเ้พื่อทีจ่ะนําขอ้มลูไปใชใ้นการพฒันา

พืน้ที ่

1.2) การสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการเก็บข้อมูล โดยการจดัเวทีสําหรบัเรยีนรูแ้นวคิด 

หลักการ และกระบวนการในการพัฒนาระบบข้อมูล จากนัน้เน้นการสร้างความเข้าใจและทักษะการ

ดําเนินงานในแต่ละด้านของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขา้ใจเหตุผลและความ

จาํเป็น ตลอดจนแนวทางในการดาํเนินการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เพือ่ใหม้ขีอ้มลูตาํบลทีม่คีวามครบถว้น 

ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในการนําไปใช้พัฒนาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้แนวคิด หลักการ และ

กระบวนการในการพฒันาระบบขอ้มูล สามารถจดัเวทีเรยีนรูไ้ปพร้อมๆกนัระหว่างทีมจดัการ และทีม

ดําเนินการย่อยต่างๆ  ส่วนการสรา้งความเขา้ใจและทกัษะการดําเนินงานในแต่ละดา้น  สามารถจดัแยก

ส่วนเฉพาะผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เขา้ใจการดําเนินการในด้านนัน้ๆอย่างเฉพาะเจาะจง หรอือาจจะทําใน

ลกัษณะการเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อให้เขา้ใจการดําเนินงานในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  นอกจากนี้ข ัน้ตอนนี้ยงั

สามารถจดักจิกรรมต่อยอดหลงัจากทีเ่รยีนรูใ้นพืน้ทีแ่ลว้  โดยการไปเรยีนรูใ้นพืน้ทีอ่ ื่นทีม่ปีระสบการณ์ใน

การพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เพือ่ใหเ้หน็ตวัอยา่งจรงิ แลว้นํามาปรบัใชใ้นพืน้ทีต่นเอง 

2) การกาํหนดแนวทางในการจดัเกบ็ข้อมลู  

2.1) การจดัทําแผนการเก็บข้อมูล เป็นการกําหนดกจิกรรมหรอืแนวปฏิบตัิทีส่ําคญัเกีย่วกบั

การเก็บรวบรวมข้อมูล พรอ้มทัง้ระบุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์  ผู้รบัผดิชอบหลกั ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินกจิกรรม  และผลลพัธ์ที่ต้องการ  ซึ่งการดําเนินกจิกรรมในแผนการเก็บขอ้มูล

อาจจะเริม่ตัง้แต่ กจิกรรมการจดัเวทีเรยีนรูแ้นวคิด หลกัการการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเรยีนรู้เทคนิค



11 

 

วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การใชแ้บบสอบถาม การฝึกการใชแ้บบสอบถาม  การกาํหนดพืน้ทีแ่ละบุคคลที่

รบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการประชุมตดิตามและทบทวนกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูตาํบลทีค่รบถว้น ถกูตอ้ง มคีวามน่าเชือ่ถอืและสามารถนําไปใชไ้ด ้

2.2)  การกํากับติดตามการดําเนินงานเก็บข้อมูล  เป็นขัน้ตอนสําหรบัทีมจัดการในการ

ควบคุมทมีเกบ็ขอ้มูลเพื่อติดตามและควบคุมกํากบัการดําเนินงานเกบ็รวบรวมขอ้มูลให้แล้วเสรจ็ตามที่

มอบหมาย ในกรณีทีท่มีเกบ็ขอ้มลูมปัีญหาหรอือปุสรรคในการจดัเกบ็ขอ้มลู ทมีจดัการจะไดเ้ขา้ไปดแูลและ

ชว่ยเหลอืเพือ่ใหก้ารจดัเกบ็เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และทนัตามระยะเวลาทีก่าํหนด   

3) การจดัเตรียมอปุกรณ์และส่ิงสนับสนุนในการเกบ็ข้อมลู  

ทมีจดัการจะตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์และสิง่สนบัสนุนการเกบ็ขอ้มลูใหก้บัทมีเกบ็ขอ้มลู ซึง่

ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่  

1. แบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน ซึ่ง

อยา่งน้อยตอ้งใชค้าํนึงถงึจาํนวนทีใ่ชส้าํหรบัการฝึกปฏบิตัแิละการเกบ็ขอ้มลูจรงิ  

2. คู่มอืสาํหรบัการใชง้านแบบสอบถาม (คูม่อืการจดัเกบ็ขอ้มลูชุดพืน้ฐาน 7 ดา้นทีแ่สดง

ถงึศกัยภาพของตําบล) เพื่อสรา้งความชดัเจนเกีย่วกบัรายละเอยีดและการนําใชแ้บบสอบถามในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู 

3. ขอ้มูลมือสองและเอกสาร หลกัฐานต่างๆที่จําเป็น เช่น เอกสารทะเบียนราษฎร์ใช้

สาํหรบัการตรวจสอบรายชื่อบุคคลทีอ่าศยัอยู่ในแต่ละครวัเรอืน ซึ่งทมีเกบ็ขอ้มลูรบัผดิชอบในการบนัทกึ

ขอ้มลู อกีทัง้ยงัเป็นการบนัทกึรายชื่อและเลขประจําตวัประชาชนล่วงหน้ากอ่นทีจ่ะเกบ็ขอ้มูล   เอกสารที่

เป็นแผนการดําเนินงานหรอืโครงการต่างๆของท้องถิ่น สําหรบัการสรุปงานหรอืกจิกรรมสําคญัต่างๆที่

ทอ้งถิน่ไดด้ําเนินการ รวมทัง้รายชือ่แกนนําและบุคคลสาํคญัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนินกจิกรรม  และ

เอกสารการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอืน่ๆ (ขอ้มลู จปฐ. เอกสารสรปุการสาํรวจของพฒันาชมุชน) เป็นตน้ 

4) การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

4.1) การเก็บข้อมูล เป็นการดําเนินกจิกรรมของทมีเก็บขอ้มูล ซึ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลม ี2 

ระดบั ได้แก่ ขอ้มูลระดับบุคคลและครอบครวั และระดับกลุ่มและชุมชน ผู้ที่ทําหน้าที่ในการเก็บขอ้มูล

จาํเป็นตอ้งผ่านการฝึกอบรมและสรา้งความเขา้ใจในแบบสอบถามทีร่บัผดิชอบในการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยขัน้

แรกในการฝึกอบรมเกีย่วกบัการเกบ็ขอ้มลู อาจจะมกีารทดลองเกบ็ขอ้มลูในครวัเรอืนของตนเองใหม้คีวาม

ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อน หลงัจากนัน้จงึหาประสบการณ์เพิม่เตมิจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัเพื่อนบา้นทีอ่ยู่

ใกล้เคยีงกนัเพื่อให้เกดิความเขา้ใจมากขึน้ แล้วจงึดําเนินการเก็บรวบรวมในพื้นทีร่บัผดิชอบตามแผนที่

กาํหนด  สาํหรบัการเกบ็ขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน  สามารถดําเนินการไดท้ัง้การรวบรวมขอ้มลูในระดบั

หมู่บา้นหรอืชุมชนกอ่น แลว้คอ่ยสรปุเป็นภาพรวมของตําบล หรอืสรุปภาพรวมของตาํบลก่อน ในส่วนของ

ขอ้มูลทีข่าดหรอืตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิในระดบัหมู่บ้านค่อยไปหาขอ้มูลเพิม่เตมิในระดบัหมู่บา้น  ซึ่งทมี

เกบ็ขอ้มลูอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ทมีเพือ่แยกรบัผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละระดบั หรอืสามารถใชท้มี

เดมิในการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยจดัเกบ็ขอ้มลูระดบับคุคลและครอบครวัใหแ้ลว้เสรจ็กอ่น จากนัน้จงึชว่ยกนัสรปุ

รว่มกนัในระดบักลุ่มและชมุชน     

4.2) การสอบทานข้อมูล  เป็นการดําเนินกจิกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยทมี

สอบทานขอ้มูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ครบถ้วนตามประเด็นที่กําหนดไว้ในแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัเป็นการ
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ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู  ซึง่กระบวนการสอบทานขอ้มลูสามารถทาํไดท้ัง้ในลกัษณะการมอบหมาย

ผูร้บัผดิชอบแต่ละคนทีม่คีวามคุน้เคยกบัขอ้มลูในแต่ละดา้นเป็นผูต้รวจสอบขอ้มลูดว้ยตนเอง เช่น แกนนํา 

อสม.มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มูลภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นทีร่บัผดิชอบ  ผูนํ้าชุมชนหรอืแกนนํา

ชุมชน  มคีวามเขา้ใจเรื่องการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ และปัญหาความเดอืนรอ้นต่างๆ  และสมาชกิ 

อบต.หรอืสมาชกิ สภาเทศบาล มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลปัญหาสิง่แวดล้อมในพื้นที่  เป็นต้น  หรอื

อาจจะทาํในลกัษณะกาํหนดทมีผูร้บัผดิชอบในแต่ละพืน้ที ่ซึง่ประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายฝ่าย ซึง่เขา้ใจ

ภาพรวมของขอ้มูลในประเด็นต่างๆทีจ่ดัเกบ็ไว้ในแบบสอบถาม แล้วช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้องของ

ขอ้มลู 

4.3)  การบนัทึกข้อมูล เป็นขัน้ตอนในการนําเอาขอ้มลูจากแบบสอบถาม ในทุกระดบัไปบนัทกึ

ลงในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยทมีผูร้บัผดิชอบในการบนัทกึขอ้มลู  ซึ่งจะตอ้งมกีารกําหนดผูดู้แลระดบั

ตําบล ผูดู้แลระดบัหมู่บ้าน และผู้บนัทกึของมูลระดบัครวัเรอืน  และในการบนัทกึขอ้มูลอาจจะทําได้ใน

ลกัษณะของการจบัคูก่นั 2 คน โดยคนที ่1 ทาํหน้าทีใ่นการอา่นขอ้มลูพรอ้มทัง้ตรวจสอบความถูกตอ้งหรอื

ความสอดคล้องกนัของขอ้มูล  และคนที ่2 ทําหน้าทีใ่นการบนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ

ตรวจสอบว่าตนเองบนัทกึขอ้มลูไดต้รงตามทีค่นที ่1 ไดบ้อกหรอืไม่  หรอืในกรณีทีผู่บ้นัทกึมคีวามชาํนวญ

อยู่แลว้สามาถบนัทกึคนเดยีวได ้แต่ควรจะคาํนึงถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูทีบ่นัทกึเพิม่มากขึน้เนื่องจากผู้

บนัทกึขอ้มลูจะตอ้งอา่นขอ้มลูในแบบสอบถามเองและจะตอ้งดขูอ้มลูทีบ่นัทกึในโปรแกรมว่าตรงกนัหรอืไม ่ 

5) การวิเคราะห์และนําใช้ข้อมูล เป็นกจิกรรมของการนําเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัเกบ็ไว ้ซึง่อาจจะใช้

ขอ้มูลดบิที่เกบ็รวบรวมในแบบสอบถาม หรอืขอ้มลูทีบ่นัทกึไว้ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาสรุปเพื่อที่จะ

นําไปใชใ้นการดําเนินกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆทีต่อ้งการ โดยทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มูลจะต้องเป็นผู้

กาํหนดคาํถามหรอืโจทยท์ีต่อ้งการรูห้รอืตอ้งการหาคาํตาม เพือ่ทีจ่ะดาํเนินการวเิคราะหห์รอืสรปุขอ้มลูจาก

แหล่งขอ้มูลที่มอียู่ แล้วนําขอ้สรุปดงักล่าวไปเป็นหลกัฐานประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการดําเนิน

กจิกรรมหรอืโครงการของพืน้ทีต่่อไป   
 

2. เคร่ืองมือ ในการดาํเนินการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดําเนินการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล ประกอบดว้ยเครื่องมอื 3 ประเภท ไดแ้ก ่

คน แบบสอบถาม และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(โปรแกรม TCNAP) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1) คน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคญัในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล เนื่องจากกระบวนการนี้

จําเป็นต้องใชก้ารมสี่วนร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหลายฝ่าย ประกอบดว้ย แกนนําภาคประชาชน ผูนํ้าชุมชน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และอาสาสมคัรหรอืประชาชนทีส่นใจ  ซึง่บุคคล

ดังกล่าวเป็นทัง้ผู้ที่มีบทบาทในการร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล เรียนรู้ สอบทานความถูกต้องของข้อมูล 

ตลอดจนการวเิคราะห์และนําใชข้อ้มูลในการดําเนินกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆในการแกไ้ขปัญหาและ

ความตอ้งการของพืน้ที ่ แต่ละบุคคลจงึตอ้งเลอืกใหค้วามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ในการดาํเนินกจิกรรมที่

เฉพาะเจาะจงในดา้นต่างๆ เพือ่ใหก้ารดาํเนินกจิกรรมดงักล่าวบรรลุผลทีต่อ้งการ 

2) แบบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซึง่มอียู ่2 ระดบั ไดแ้ก ่แบบสอบถาม

ระดับบุคคลและครอบครัว และแบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน  ซึ่งแบบสอบถามทัง้ 2 ระดับ

ประกอบดว้ย ประเดน็สาํหรบัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูพืน้ฐานซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของ
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ชุมชนใน 7 ดา้น ได้แก่ 1) ขอ้มูลดา้นทุนทีแ่สดงถงึศกัยภาพ 2) ขอ้มลูด้านการสื่อสาร  3) ขอ้มูลด้านการ

ดูแลสุขภาพ  4) ขอ้มูลด้านประชากร  5) ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิชุมชน 6) ขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม และ 7) 

ขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง   โดยแบบสอบถามในแต่ละระดบัมรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1) แบบสอบถามระดบับุคคลและครอบครวั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการเติม

ข้อความ การเติมรหัส การเติมตัวเลข และการขีดเครื่องหมายถูก () ในช่อง [  ]  โดยมีเนื้อหาที่

ครอบคลุมขอ้มลูทีแ่สดงถงึศกึภาพของชุมชนใน 7 ดา้น แต่จะกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของแบบสอบถาม 5 

สว่น คอื 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสมาชกิในครวัเรอืนและการชว่ยเหลอื/ดแูล  ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เลขประจําตวัประชาชน คํานําหน้าชื่อ/ชัน้ยศ ชื่อ-นามสกุล 

เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิศาสนา สถานภาพสมรส การศกึษา ความเกีย่วขอ้งกบัหวัหน้าครวัเรอืน และ

การพกัอาศยั  

2. ขอ้มูลการประกอบอาชพี และประเภทความต้องการได้รบัการช่วยเหลือ/ดูแล 

ไดแ้ก่ ลําดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน อาชพีหลกั อาชพีเสรมิ พื้นทีก่ารทาํงาน  และความต้องการได้รบั

การชว่ยเหลอื/ดแูล  

3. ขอ้มลูพฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะเสีย่งจากการทาํงาน ปัญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วย 

และภาวะฉุกเฉินที่ต้องรกัษา ได้แก่ ลําดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน พฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะเสีย่งจากการ

ทาํงาน ปัญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วย (ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่านมา) และภาวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษา (ในระยะ 

6 เดอืนทีผ่า่นมา) 

4. ขอ้มลูการเจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิาร  การดแูลรกัษาเมือ่มภีาวะเจบ็ป่วยปัญหาและ

ความต้องการในการดูแลรกัษาสุขภาพ และสภาวะการเจ็บป่วยในปัจจุบนั ไดแ้ก่  ลําดบัทีข่องสมาชกิใน

ครวัเรอืน การเจ็บป่วยเรื้อรงัหรอืพิการ  แนวทางการดูแลรกัษาเมื่อมภีาวะเจ็บป่วยปัจจุบนัหรอืเรื้อรงั  

สถานทีใ่หบ้รกิารหรอืดูแลสขุภาพในกรณีทีเ่จบ็ป่วยเลก็น้อย ผูใ้หก้ารดูแลเมือ่มภีาวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรอื

เรือ้รงั สทิธ/ิสวสัดกิารในการรกัษา ปัญหาและความตอ้งการในการดูแลรกัษาสุขภาพ สภาวะการเจบ็ป่วย

ในปัจจุบนั 

5. ขอ้มลูผูท้ีค่รวัเรอืนใหก้ารชว่ยเหลอื/ดแูล 

ส่วนที่ 2 เศรษฐกจิของครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย วิถีการผลิต (ประเภทของการผลิต 

ชว่งเวลาในการผลติ  เป้าหมายการผลติ  ตน้ทุนในการผลติ  แหล่งเงนิทุน  รายไดจ้ากผลผลติ) ทรพัยส์นิ

และสิง่อาํนวยความสะดวกของครวัเรอืน  ภาระหนี้สนิของครวัเรอืน  แหล่งเงนิกูย้มืของครวัเรอืน  การออม

เงนิของครวัเรอืน   และการออมในรปูแบบอืน่ๆ 

ส่วนที่ 3 สิง่แวดล้อมของครวัเรอืน  ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาสิง่แวดล้อมของครวัเรอืน  

การจดัการกบัสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน  การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์พลงังาน และการใชพ้ลงังาน

ทดแทนในครวัเรอืน   

ส่วนที่ 4 การสื่อสารของครัวเรือน  ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่

ครวัเรอืนสือ่สารกบัผูอ้ ืน่  และชอ่งทางการสือ่สารของครวัเรอืน   

ส่วนที ่5 ความเกีย่วขอ้งของครวัเรอืนกบัการเมอืงการปกครอง  ซึ่งประกอบดว้ย การมี

สว่นรว่มของสมาชกิในครวัเรอืนมสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมุชน  และการแกไ้ขปัญหากรณีพพิาท และการ
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ไกล่เกลี่ยทีเ่กดิขึน้กบัครวัเรอืน (ประเด็นปัญหากรณีพพิาท วธิกีารจดัการไกล่เกลี่ย  และคนหลกัในการ

ไกล่เกลีย่) 

2.2) แบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบการเตมิขอ้ความ 

การเติมรหสั การเติมตวัเลข และการขดีเครื่องหมายถูก () ในช่อง [  ] เช่นเดียวกนั โดยมเีนื้อหาที่

ครอบคลุมขอ้มลูทีแ่สดงถงึศกึภาพของชุมชนใน 7 ด้าน และกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของแบบสอบถาม 7 

สว่น คอื 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้านทุนทีแ่สดงถงึศกัยภาพของตําบล ซึ่งประกอบด้วย ทุนที่เป็นบุคคล 

(ผู้นําภาคประชาชน คนเก่ง ผู้นําท้องที่  ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นําที่เป็นบุคลากรของ

หน่วยงานภาครฐัซึง่อาศยัอยูใ่นพืน้ที)่  ทนุทีเ่ป็นกลุ่ม/เครอืขา่ย/ศนูยเ์รยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้(กลุ่มแมบ่า้น กลุ่ม

เยาวชน กลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มประชาคม เครอืข่าย อสม. เครอืข่ายเกษตรกร เครอืข่ายอาชพี 

เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้น เครอืขา่ยพระสงฆ ์และอื่นๆ)  ทนุทีเ่ป็นหน่วยงาน/องคก์ร/สถาบนั (ศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ โรงเรยีน อบต./เทศบาล  รพ.สต. และอื่นๆ) ทุนทีเ่ป็นเงนิ/กองทุน (กลุ่มฌาปนกจิหมู่บา้น/ตําบล 

กองทุน เงินล้าน  กองทุน  SML กลุ่ มออมทรัพย์  สหกรณ์  ธนาคารชุมชนและอื่นๆ ) ทุนที่ เป็ น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแหล่งประโยชน์ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้(ป่าชมุชน อ่างเกบ็

น้ํา ทะเล แม่น้ํา สถานทีเ่คารพสกัการะของชุมชน เช่น ดอนปู่ ตา คุม้ และอื่นๆ) ทุนทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

(ป่าไม ้ทะเล ภเูขา แหล่งน้ํา ศลิปวฒันธรรม เกษตร และอืน่ๆ) 

สว่นที ่2 ขอ้มลูดา้นการสือ่สาร ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูกระบวนการสือ่สารในชมุชน (ผูใ้ห้

ขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทางการสือ่สาร และการใชป้ระโยชน์) 

สว่นที ่3 ขอ้มลูดา้นการดแูลสขุภาพ ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาสุขภาพและโรคทีพ่บบ่อย 5 

อนัดบัในพื้นที่  ปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ ปัญหาโรคเรื้อรงัในพื้นที่ การจดับรกิารตามปัญหาและความ

ตอ้งการในพืน้ที ่สถานที/่แหล่งบรกิารสขุภาพทีม่ใีนพืน้ที ่ผูใ้หบ้รกิาร/ดแูลรกัษาดา้นสขุภาพในพืน้ที ่

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลด้านประชากร ซึ่งประกอบด้วย จํานวนประชากรจําแนกตามช่วงอาย ุ

สถติกิารเกดิ/ตาย  การจดัการศกึษาในชมุชน และการอพยพแรงงานเขา้มาทาํงานในพืน้ที ่

สว่นที ่5 ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาและการจดัการปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ในชุมชน ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีย่งัตอ้งการพฒันา และการจดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ 

สว่นที ่6 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย อาชพีหลกัของประชาชนส่วนใหญ่

ในชุมชน  การรวมกลุ่มอาชพีของประชาชนในชุมชน แหล่งเงนิทุนในการดําเนินงานของกลุ่มอาชพี และ

กจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชมุชนมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

สว่นที ่7 ขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง ซึง่ประกอบดว้ย การมสี่วนร่วมของประชาชน

ในชมุชน การปกครองทีท่าํใหค้นอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข การใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ และสทิธใินการจดัการ

ทรพัยากร 

3) โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นโปรแกรมประยุกต์ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อช่วยในการบนัทกึขอ้มลูทีไ่ด้

จากแบบสอบถามในทุกระดับ โดยทัว่ไปนิยมเรียกชื่อว่า “โปรแกรม TCNAP”  ลักษณะการใช้งาน

โปรแกรมนี้จะต้องดําเนินการผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานโปรแกรมจะต้องทําการ

ลงทะเบยีนการใชง้านกบัผูดู้แลระบบ และจะตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนจงึจะสามารถใชง้านได ้ ส่วนประกอบ
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ของโปรแกรม ประกอบดว้ยฐานขอ้มลูในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบั

กลุ่มและชมุชน ดงันี้ 

3.1) ฐานข้อมลูระดบับคุคลและครอบครวั ประกอบดว้ยขอ้มลู 6 สว่น ไดแ้ก ่ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูสมาชกิในครวัเรอืนและการชว่ยเหลอื/ดแูล ประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เลขประจําตวัประชาชน คํานําหน้าชื่อ/ชัน้ยศ ชื่อ-นามสกุล 

เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิศาสนา สถานภาพสมรส การศกึษา  ความเกีย่วขอ้งกบัหวัหน้าครวัเรอืน และ

การพกัอาศยั  

2. ขอ้มูลการประกอบอาชพี และประเภทความต้องการได้รบัการช่วยเหลือ/ดูแล 

ไดแ้ก ่ลาํดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน อาชพีหลกั อาชพีเสรมิ พืน้ทีก่ารทาํงานและความตอ้งการไดร้บัการ

ชว่ยเหลอื/ดแูล  

3. ขอ้มลูพฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะเสีย่งจากการทาํงาน ปัญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วย 

และภาวะฉุกเฉินที่ต้องรกัษา ได้แก่ ลําดบัทีข่องสมาชกิในครวัเรอืน พฤตกิรรมเสีย่ง ภาวะเสีย่งจากการ

ทาํงาน ปัญหาสุขภาพและการเจบ็ป่วย (ในระยะ 6 เดอืนทีผ่า่นมา) และภาวะฉุกเฉินทีต่อ้งรกัษา (ในระยะ 

6 เดอืนทีผ่า่นมา) 

4. ขอ้มลูการเจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิาร การดแูลรกัษาเมื่อมภีาวะเจบ็ป่วยปัญหาและ

ความต้องการในการดูแลรกัษาสุขภาพ และสภาวะการเจ็บป่วยในปัจจุบนั ได้แก่ ลําดบัทีข่องสมาชกิใน

ครวัเรอืน การเจ็บป่วยเรื้อรงัหรอืพิการ แนวทางการดูแลรกัษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยปัจจุบันหรอืเรื้อรงั 

สถานทีใ่หบ้รกิารหรอืดูแลสขุภาพในกรณีทีเ่จบ็ป่วยเลก็น้อย ผูใ้หก้ารดูแลเมือ่มภีาวะเจบ็ป่วยปัจจุบนัหรอื

เรือ้รงั สทิธ/ิสวสัดกิารในการรกัษา ปัญหาและความตอ้งการในการดูแลรกัษาสุขภาพ สภาวะการเจบ็ป่วย

ในปัจจุบนั 

5. ขอ้มลูผูท้ีค่รวัเรอืนใหก้ารชว่ยเหลอื/ดแูล 

ส่วนที่ 2 เศรษฐกจิของครวัเรอืน ซึ่งประกอบด้วย วิถีการผลิต (ประเภทของการผลิต 

ชว่งเวลาในการผลติ เป้าหมายการผลติ ตน้ทุนในการผลติ แหล่งเงนิทนุ รายไดจ้ากผลผลติ) ทรพัยส์นิและ

สิง่อํานวยความสะดวกของครวัเรอืน ภาระหนี้สนิของครวัเรอืน แหล่งเงนิกูย้มืของครวัเรอืน การออมเงนิ

ของครวัเรอืน และการออมในรปูแบบอืน่ๆ 

สว่นที ่3 สิง่แวดลอ้มของครวัเรอืน ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาสิง่แวดลอ้มของครวัเรอืน  การ

จดัการกบัสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังาน และการใชพ้ลงังานทดแทน

ในครวัเรอืน 

สว่นที ่4 การสื่อสารของครวัเรอืน ซึง่ประกอบดว้ย ประเภทของขอ้มลูขา่วสารทีค่รวัเรอืน

สือ่สารกบัผูอ้ ืน่  และชอ่งทางการสือ่สารของครวัเรอืน 

ส่วนที ่5 ความเกีย่วขอ้งของครวัเรอืนกบัการเมอืงการปกครอง ซึ่งประกอบด้วย การมี

สว่นร่วมของสมาชกิในครวัเรอืนมสีว่นร่วมในกจิกรรมของชุมชน และการแกไ้ขปัญหากรณีพพิาท และการ

ไกล่เกลีย่ทีเ่กดิขึน้กบัครวัเรอืน (ประเดน็ปัญหากรณีพพิาท วธิกีารจดัการไกล่เกลีย่ และคนหลกัในการไกล่

เกลีย่) 

3.2) ฐานข้อมลูระดบักลุ่มและชุมชน ประกอบดว้ยขอ้มลู 7 สว่น ไดแ้ก ่
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลด้านทุนทีแ่สดงถงึศกัยภาพของตําบล ซึ่งประกอบด้วย ทุนทีเ่ป็นบุคคล 

(ผูนํ้าภาคประชาชน คนเกง่ ผูนํ้าทอ้งที ่ผูนํ้าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูนํ้าทีเ่ป็นบุคลากรของหน่วยงาน

ภาครฐัซึ่งอาศยัอยู่ในพื้นที)่ ทุนทีเ่ป็นกลุ่ม/เครอืขา่ย/ศนูยเ์รยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้(กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มประชาคม เครอืข่าย อสม. เครอืขา่ยเกษตรกร เครอืข่ายอาชพี เครอืขา่ย

ปราชญ์ชาวบ้าน เครอืข่ายพระสงฆ์ และอื่นๆ)ทุนทีเ่ป็นหน่วยงาน/องค์กร/สถาบนั (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

โรงเรยีน อบต./เทศบาล  พ.สต. และอืน่ๆ) ทนุทีเ่ป็นเงนิ/กองทนุ (กลุ่มฌาปนกจิหมูบ่า้น/ตําบล กองทนุเงนิ

ลา้น กองทุน SML กลุ่มออมทรพัย์ สหกรณ์ ธนาคารชุมชนและอื่นๆ) ทุนที่เป็นทรพัยากรธรรมชาติและ

แหล่งประโยชน์ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้(ป่าชุมชน อ่างเกบ็น้ํา ทะเล แม่น้ํา สถานที่

เคารพสกัการะของชมุชน เชน่ ดอนปู่ ตา คุม้ และอื่นๆ) ทุนทีเ่ป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว (ป่าไม ้ทะเล ภเูขา แหล่ง

น้ํา ศลิปวฒันธรรม เกษตร และอืน่ๆ) 

สว่นที ่2 ขอ้มลูดา้นการสือ่สาร ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูกระบวนการสือ่สารในชมุชน (ผูใ้ห้

ขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทางการสือ่สาร และการใชป้ระโยชน์) 

สว่นที ่3 ขอ้มลูดา้นการดูแลสุขภาพ ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาสุขภาพและโรคทีพ่บบ่อย 5 

อนัดบัในพื้นที่ ปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ ปัญหาโรคเรื้อรงัในพื้นที่ การจดับรกิารตามปัญหาและความ

ตอ้งการในพืน้ที ่สถานที/่แหล่งบรกิารสขุภาพทีม่ใีนพืน้ที ่ผูใ้หบ้รกิาร/ดแูลรกัษาดา้นสขุภาพในพืน้ที ่

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลด้านประชากร ซึ่งประกอบด้วย จํานวนประชากรจําแนกตามช่วงอาย ุ

สถติกิารเกดิ/ตาย การจดัการศกึษาในชมุชน และการอพยพแรงงานเขา้มาทาํงานในพืน้ที ่

สว่นที ่5 ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย ปัญหาและการจดัการปัญหาสิง่แวดลอ้ม

ในชุมชน ปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีย่งัตอ้งการพฒันา และการจดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชนทีเ่อือ้ต่อการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ 

สว่นที ่6 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย อาชพีหลกัของประชาชนส่วนใหญ่

ในชุมชน การรวมกลุ่มอาชพีของประชาชนในชุมชน แหล่งเงนิทุนในการดําเนินงานของกลุ่มอาชพี และ

กจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชมุชนมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

สว่นที ่7 ขอ้มลูดา้นการเมอืงการปกครอง ซึง่ประกอบดว้ย การมสี่วนร่วมของประชาชน

ในชมุชน การปกครองทีท่าํใหค้นอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข การใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้ และสทิธใินการจดัการ

ทรพัยากร 
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บทท่ี 3 ผูท่ี้เก่ียวข้องและบทบาทหน้าท่ี 

 

กระบวนพฒันาระบบขอ้มลูตําบล  จําเป็นตอ้งดําเนินการภายใตก้ระบวนการหลกั 4 ประการ คอื 

เกบ็เอง วเิคราะหเ์อง ใชเ้อง และเป็นเจา้ของ เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน ซึง่ประกอบดว้ยอยา่ง

น้อย 4 องคก์รหลกั ไดแ้ก ่ภาคประชาชน ผูนํ้าชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัใน

พืน้ที ่ในฐานะของผูท้ีร่ว่มกระบวนการ ตัง้แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู การบนัทกึขอ้มูล 

การวเิคราะห์และนําใชข้อ้มลู  การมสี่วนร่วมดงักล่าวสามารถจําแนกประเภทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งออกเป็น 3 

กลุ่ม ไดแ้ก ่ผูด้าํเนินการหลกั  ผูร้ว่มเรยีนรู ้รบัรู ้และใชป้ระโยชน์  และผูห้นุนเสรมิ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. ผู้ดาํเนินการหลกั ไดแ้ก ่ 

1) ทีมจดัการ  ประกอบด้วย แกนนําจาก 4 องค์กรหลกั ได้แก่ ผู้บรหิารท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 

แกนนําภาคประชาชน และผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่มบีทบาทในการกาํหนดนโยบาย วางแผน และ

กาํกบัตดิตามเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนด รวมทัง้การจดักระบวนการทีเ่ป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้

และสรา้งความเป็นเจ้าของขอ้มูลสําหรบัผู้ที่เกี่ยวของ  เช่น การจดัประชุม อบรม พฒันาศกัยภาพผู้ที่

เกีย่วขอ้ง  การประชาสมัพนัธ์เพือ่เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล การจดัเวทเีรยีนรูผ้ล

การนําใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล เป็นต้น  โดยใชเ้ครื่องมอืหรอืกลไกในการดําเนินงานทีห่ลากหลาย ได้แก ่

การจดัเวทปีระชมุเรยีนรู ้อบรมพฒันาศกัยภาพ การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ การศกึษาดงูานจากพืน้ทีท่ีม่ ี

ประสบการณ์  การจดัทาํแผนในการกาํกบัตดิตาม และการสรปุบทเรยีน    

2) ทีมดาํเนินการ ประกอบดว้ย ทมียอ่ย 4 ทมี คอื ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีตรวจสอบขอ้มลู ทมีบนัทกึ

ขอ้มลู และทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู  โดยแต่ละทมียอ่ยจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามชาํนาญเฉพาะดา้น และมี

บทบาท รวมทัง้มกีารเลอืกใชเ้ครือ่งมอืหรอืกลไกในการดาํเนินงาน ดงันี้ 

2.1) ทีมเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ผูท้ีท่ําหน้าทีเ่ป็นพี่เลี้ยงซึ่งอาจจะอยู่ในทมีจดัการหรอือาจจะ

เป็นบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีบ่ทบาทในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยู่ก่อนแล้ว  และอกีส่วน

หนึ่งเป็นสมาชกิในทมีเกบ็ขอ้มลู ซึง่กลุ่มนี้อาจเป็น ทมี อสม. หรอื อาสาสมคัรอืน่ๆ รวมทัง้สามารถใหเ้ดก็

และเยาวชนในพื้นที่ หรอืประชาชนที่สนใจเข้าร่วม กระบวนการเก็บข้อมูล  บทบาทหน้าที่ของผู้เก็บ

รวบรวมขอ้มูล ในเบื้องต้น ทุกคนทีอ่ยู่ในทมีควรได้รบัการฝึกอบรมหรอืเขา้ร่วมเรยีนรูแ้นวคดิ หลกัการ

พฒันาระบบขอ้มลูตําบล ตลอดจนการทาํความเขา้ใจเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยเฉพาะอยา่งยิง่

แบบสอบถามในทุกระดบั  การร่วมวางแผน กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ประเภทกจิกรรม 

พืน้ทีร่บัผดิชอบ ผูร้บัผดิชอบ และระยะเวลา) การดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแผนทีก่าํหนด และการ

ร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง  เครื่องมอืหรอืกลไกทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จงึควรประกอบด้วย เวที

การประชมุ อบรม เรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และการใชง้านแบบสอบถามในทกุระดบั  นอกจากนี้

ย ังต้องใช้เครื่องมือทัง้ที่ เป็นบุคคล  แบบสอบถาม  โปรแกรม TCNAP แผนการดําเนินงาน สื่อ



18 

 

ประชาสมัพนัธใ์นพืน้ที ่ และขอ้มลูมอืสองทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์ คูม่อืการจดัเกบ็ขอ้มลูชุด

พืน้ฐาน 7 ดา้นทีแ่สดงถงึศกัยภาพของตาํบล  สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานต่างๆ เป็นตน้ 

2.2)  ทีมตรวจสอบข้อมูล ประกอบดว้ย แกนนํากลุ่ม ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ประธานอสม.  

ซึง่นอกจากจะรูจ้กักบัประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่ ัง้แต่ระดบับุคคลและครอบครวัแลว้ ยงัเขา้ใจภาพรวมในระดบั

ชมุชนเป็นอยา่งด ีเพือ่ทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีท่มีเกบ็ขอ้มลูจดัเกบ็โดยใชแ้บบสอบถาม กบัสภาพ

ความเป็นจรงิที่พบว่าสอดคล้องหรอืเป็นไปในทศิทางเดี่ยวกนัหรอืไม่  บทบาทของทมีตรวจสอบขอ้มูล 

จะต้องมีการเรยีนรู้และเขา้ใจแบบสอบถามโดยละเอยีดทัง้ 2 ระดับ  การประชุมปรกึษาหารอืกนัเพื่อ

กําหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล การกําหนดบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ตรวจสอบขอ้มลู  การกาํหนดแผนในการตรวจสอบขอ้มลู และระยะเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัเกบ็ขอ้มลู

และการบนัทกึขอ้มูล  รวมทัง้แนวปฏิบตัใินการจดัการกบัปัญหาในกรณีทีข่อ้มูลมคีวามขดัยงักนัหรอืไม่

สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ   เครอืงมอืหรอืกลไกทีใ่ชส้ําหรบัทมีตรวจสอบขอ้มูล ประกอบด้วย เวทกีาร

ประชุมปรึกษาหารือ เวทีการประชุมตรวจสอบข้อมูล  แผนในการตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนบันทึก

ความกา้วหน้าการตรวจสอบขอ้มลู และขอ้มลูมอืสอง เชน่ ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์ ทะเบยีนการเป็นสมาชกิ

กลุ่มหรอืกองทนุต่างๆของชมุชน  สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานต่างๆ และบญัชคีรวัเรอืน เป็นตน้  

2.3)  ทีมบนัทึกข้อมูล ประกอบด้วย แกนนําหลกัของทมี ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ เนื่องจากต้องเป็นผูท้ี่คอยควบคุมดูแลฐานขอ้มูลของตําบล อกีทัง้ยงัต้องใชส้ถานทีอุ่ปกรณ์

คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในการบนัทกึขอ้มลู ส่วนสมาชกิในซึง่อาจจะเป็นเยาวชนหรอื

นกัเรยีนมธัยม หรอืประชาชน ทีม่คีวามสามารถเกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็จซึง่อาศยัอยูใ่น

พื้นที่ บทบาทหน้าที่ของทมีบันทกึขอ้มูล จะต้องมกีารเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแบบสอบถามโดยละเอยีดทัง้ 2 

ระดบั  พรอ้มทัง้การเรยีนรูก้ารใชง้านโปรแกรม TCNAP  นอกจากนี้ยงัมกีารกาํหนดบทบาทหน้าทีใ่หก้บัผู้

ทีร่บัผดิชอบในการบนัทกึขอ้มลูในแต่ละระดบั (ระดบัตาํบล ระดบัหมูบ่า้น และระดบัครวัเรอืน) การกาํหนด

แผนในการบนัทกึขอ้มลู และระยะเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการความตอ้งการในการวเิคราะห์และนําใชข้อ้มูล 

รวมทัง้การกาํหนดแนวปฏบิตัใินการจดัการกบัปัญหาในกรณีทีข่อ้มลูมคีวามขดัยงักนัหรอืไม่สอดคลอ้งกบั

ความเป็นจรงิ หรอืการตรวจพบความผดิพลาดของขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลู  เครอืงมอืหรอืกลไกที่

ใช้สําหรบัทีมบันทึกขอ้มูล ประกอบด้วย เวทีเรยีนรู้แบบสอบถามในแต่ละระดับ การใช้งานโปรแกรม 

TCNAP การเรยีนรูจ้ากพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์การพฒันาระบบขอ้มลูตําบล อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบ

เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (โปรแกรม TCNAP และโปรแกรม Mozilla Firefox ) และ

แนวทางการใหค้าํปรกึษาหรอืการช่วยเหลอืของทมีโปรแกรมเมอรท์ีดู่แลระบบฐานขอ้มลูตําบล ในกรณีที่

ทมีบนัทกึขอ้มลูของตาํบลมปัีญหา 

2.4) ทีมวิเคราะห์และนําใช้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บรหิารท้องถิ่น ผู้นําชุมชน แกนนําภาค

ประชาชน และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการตดัสนิใจ เพื่อกาํหนด

โจทย์หรอืความตอ้งการในการนําขอ้มลูไปใชพ้ฒันาพื้นทีต่นเอง  และจําเป็นตอ้งมสีมาชกิในทมีซึง่อาจจะ

เป็นแกนนําหลกัของทมีบนัทกึขอ้มูล เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลที่มใีนแบบสอบถามและ

ขอ้มูลในโปรแกรม TCNAP เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์ตามความต้องการและนําใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง  ทีมวิเคราะห์และนําใช้ข้อมูลจึงต้องมีบทบาท  เรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ใน

แบบสอบถามและในโปรแกรม TCNAP   การกาํหนดโจทยห์รอืปัญหาและความตอ้งการของการนําขอ้มลู
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ไปใชใ้นการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่  การวเิคราะหข์อ้มลูตามโจทยห์รอืประเดน็ทีต่้องการ  การจดัเวทเีรยีนรู้

ขอ้มลูทีส่าํคญัและจาํเป็นเพื่อวางแผนการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อยา่งมสี่วนร่วม  และการสนับสนุนใหม้กีาร

นําขอ้มลูไปใชใ้นการทาํแผนหรอืโครงการพฒันาพื้นที ่ เครื่องมอืหรอืกลไกทีใ่ช ้ประกอบด้วย เวทเีรยีนรู้

แบบสอบถามในแต่ละระดับ ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรม TCNAP การเรียนรู้จากพื้นที่ที่มี

ประสบการณ์การนําใชข้อ้มลูจากระบบขอ้มลูตําบล อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(โปรแกรม TCNAP และโปรแกรม Mozilla Firefox ) เวทเีรยีนรูห้รอืเวทปีระชาคม

การนําใชข้อ้มลูเพือ่การพฒันาชมุชนทอ้งถิน่  

 

2. ผู้ร่วมรบัรู้ เรียนรู้ และใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็น ประชาชนที่สนใจ แกนนําภาคประชน ผู้นําชุมชน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูด้ําเนินการหลกั ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นทมีจดัการ

และทมีดาํเนินการต่างๆ แต่มโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรู ้อย่างน้อยในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงซึง่

เริม่ตัง้แต่ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู การบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู บุคคลในกลุ่ม

น้ีจงึมบีทบาท ในการร่วมเรยีนรู ้การใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ การร่วมตดัสนิใจหรอืใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการจดัการปัญหา

และการพฒันาพื้นทีต่นเอง เครื่องมอืหรอืกลไกทีใ่ชจ้งึเป็น ขอ้มูลสถานการณ์หรอืประเด็นปัญหาของพื้นที ่

ตลอดจน เวทเีรยีนรูต่้างๆ เชน่ เวทสีรุปผลการเกบ็ขอ้มลู เวทสีอบทานขอ้มลู เวทกีารประชุมปรกึษาหารอื 

เวทปีระชาคมเพือ่นําใชข้อ้มลู เป็นตน้    

 

3. ผู้หนุนเสริม ประกอบดว้ย ทมีสนับสนุนวชิาการจากศนูยว์จิยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ศูนย์ประสานงานภาคต่างๆ และศนูย์ฝึกสาํหรบัการพฒันา

ระบบขอ้มลูตําบลในแต่ละพืน้ที ่ ซึง่เป็นทมีนักวชิาการทีม่บีทบาทในการสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูข้อง

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ผู้ดําเนินการหลกั และผู้ร่วมรบัรู้ เรยีนรู้ และใช้ประโยชน์  พร้อมทัง้การกําหนด

แนวทางในการใหค้าํปรกึษาแนะนํา  การตดิตามชว่ยเหลอืการพฒันาระบบขอ้มลูในแต่ละพืน้ที ่
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บทท่ี 4 ประโยชน์และผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

 

การพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เป็นกระบวนการทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูตาํบล

ร่วมกนัของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่แกนนําจาก 4 องค์กรหลกัที่มีบทบาทสําคญัในการ

พฒันาความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ภาคประชาชน ผูนํ้าชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ

หน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ อกีทัง้กระบวนการดงักล่าวนอกจากจะช่วยสะท้อนขอ้มูลที่เป็นศกัยภาพของ

ตําบลบทแล้วยงัชี้ให้เหน็ประเด็นปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ จากการใช้แบบสอบถามระดบั

บุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชมุชน ซึง่มเีนื้อหาครอบคลุมขอ้มลูพืน้ฐานของตาํบล

ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ขอ้มูลทุนทีแ่สดงศกัยภาพ 2) ขอ้มูลการสื่อสาร 3) ขอ้มูลการดูแลสุขภาพ 4) ขอ้มูล

ประชากร 5) ขอ้มลูเศรษฐกจิชมุชน 6) ขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม และ 7) ขอ้มลูการเมอืงการปกครอง ประกอบกบั

ในระยะที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ก่อนการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล ได้มกีารทําวจิยัชุมชนหรอืการศึกษา

ชุมชนแบบเร่งด่วนโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิชาตพินัธ์วรรณนา จงึเป็นการต่อยอดและใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล

ตาํบลเพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาชมุชนทอ้งถิน่จนปรากฏผลลพัธ ์ใน 5 ดา้น ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. ตาํบลมีข้อมลูท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการพฒันาพื้นท่ีตนเอง  กระบวนการพฒันา

ระบบขอ้มลูตําบล เป็นการดําเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตําบล การสอบทานขอ้มูล การ

บนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู โดยคนในชมุชนซึง่เป็นแกนนําจาก 4 องคก์รหลกั เพือ่ใหช้มุชน

มขีอ้มลูทีม่คีวามครบถว้น ถกูตอ้ง และมคีวามน่าเชือ่ถอื ตลอดจนการนําขอ้มลูไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

ตดัสนิใจในการพฒันาแผล หรอืโครงการต่างๆในพืน้ทีต่นเอง 

 

2. เกิดกระบวนการการพฒันาชุมชนท้องถ่ินภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  ผลที่

เกดิขึน้จากการมสีว่นรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทุกขัน้ตอนในกระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ทาํ

ใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเหน็ขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ การมี

ส่วนร่วมในการสอบทานและยนืยนัขอ้มูลร่วมกนั  การได้มโีอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงเหตุผล

เพื่อใหไ้ด้ขอ้ตกลงร่วมกนั จนนําไปสู่การมคีวามเหน็ร่วมกนัหรอืมคีวามคดิเป็นแนวเดยีวกนัในการจดัทํา

แผน หรอืโครงการต่างๆในพืน้ทีต่นเองทีม่คีวามสาํคญัและจาํเป็นในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ยงัสง่ผลใหแ้ผน หรอื

โครงการต่างๆที่กําหนดขึ้นได้รบัความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และสามารถดําเนินการได้จริง

เนื่องจากเป็นความเหน็ชอบของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลุมทัง้ในส่วนของ ภาคประชาชน ผูนํ้าชมุชน 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่

 

3. การพฒันาศกัยภาพนักวิชาการและนักจดัการข้อมูลตําบล ผู้ร่วมกระบวนการพฒันา

ระบบขอ้มูลตําบล ซึ่งเป็นแกนนําจาก 4 องค์กรหลกั และเพื่อใหม้คีวามพรอ้มและสามารถดําเนินงานได้

บรรลุเป้าหมายของการมขีอ้มลูตําบล จงึมกีารแต่งตัง้ทมีหรอืคณะทาํงาน ซึง่ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ทมี

จดัการ และทมีดําเนินการ (ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีสอบทานขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และทมีวเิคราะห์และนําใช้
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ขอ้มูล) โดยแต่ละทมีดงักล่าวมกีารพฒันาศกัยภาพในหลายลกัษณะที่แตกต่างกนั  ตามบทบาทหน้าที่

เฉพาะของทมีนัน้ๆ เช่น ทมีจดัการ ได้รบัการเตรยีมความพรอ้มให้มศีกัยภาพในด้านการวางแผน การ

ออกแบบกิจกรรม แนวทางในการดําเนินงาน การควบคุม กํากับติดตามผลการดําเนินงานของทีม

ดําเนินการ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  ทมีเกบ็ขอ้มูลไดร้บัการพฒันาทกัษะ

เกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละนําใชแ้บบสอบถาม  เทคนคิการสมัภาษณ์ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีอ่าจจะพบใน

ระหว่างดําเนินการสมัภาณ์  เป็นต้น  กจิกรรมเหล่านี้จงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการพฒันาศกัยภาพทัง้ในส่วน

ของนกัวชิาการและนกัจดัการขอ้มลูตาํบล  

 

4. เครือข่ายการพฒันาระบบข้อมูลตาํบล  ในระยะทีผ่่านมามหีลายตําบลทัว่ประเทศทีไ่ดเ้ขา้

ร่วมกระบวนการพฒันาระบบข้อมูลตําบล จนสามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการนําข้อมูลตําบลไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาพื้นทีต่นเอง อกีทัง้กระบวนการพฒันาดงักล่าวไดม้กีารสรุปบทเรยีน และทบทวน

แนวทางในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลทาํให ้นกัวชิาการและนกัพฒันาขอ้มลูในแต่ตาํบลไดม้าพบปะกนั มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ซึง่กนัและกนั มกีารชว่ยเหลอืกนัในดา้นการใหค้าํแนะนํา การเปิดพืน้ที่

ตนเองให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ และเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล 

นอกจากนี้ในส่วนของตาํบลทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มในการเป็นตาํบลศนูยฝึ์กเกีย่วกบัการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบล  โดยเฉพาะอย่างยิง่ตําบลศนูยเ์รยีนรูท้างดา้นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิน่

เพือ่การพฒันาสูต่าํบลสขุภาวะ ซึง่มแีผนในการขยายแนวคดิการพฒันาตาํบลสขุภาวะไปยงัตาํบลเครอืขา่ย 

และตําบลเครอืขา่ยขยายผล ไดจ้ดัใหม้หีลกัสตูรและกจิกรรมเพื่อการเรยีนรูป้ระสบการณ์การพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบล รวมทัง้การเป็นพีเ่ลี้ยงในคาํแนะนํา ช่วยเหลอื ตดิตามการดาํเนินการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล

ใหก้บัตาํบลทีส่นใจ ทาํใหเ้กดิการขยายพืน้ทีแ่ละเป็นเครอืขา่ยการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

 

5. เกิดวฒันธรรมของการใช้ข้อมูลเป็นหลกัฐานในการพฒันาแผนหรือโครงการพฒันา

ตาํบล  การพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในแต่ละพืน้ที ่ทาํใหเ้หน็ขอ้มลูตาํบลของตนเอง  และมกีารนําขอ้มลูซึง่

สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของพืน้ทีไ่ปใชใ้นการพฒันาพืน้ทีต่นเอง  อกีทัง้ขอ้มลูดงักล่าวยงัเป็น

ขอ้มลูทีม่คีวามครบถว้น ถกูตอ้ง น่าเชื่อถอื  และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการพฒัาระบบ

ขอ้มลูตําบล การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการดําเนินงานเพื่อพฒันาพืน้ที ่ซึง่นําไปสู่การพฒันาเป็นแผนหรอื

โครงการพฒันาตําบล จงึเกดิขึน้ภายใต้การมขีอ้มูลเชงิประจกัษ์มาสนับสนุน ทําใหทุ้กฝ่ายได้เห็นขอ้มูล

ร่วมกนั และได้ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัความสําคญัและจําเป็นในการพฒันาที่เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ผลที่

เกดิขึ้นจากการมกีระบวนการดงักล่าว ทําให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จรงิจากการพฒันา

ระบบขอ้มูล ซึ่งส่งผลให้มกีารพฒันาและนําใช้ขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเป็นแนวทางหรอืแนว

ปฏิบตัิสําหรบัการพฒันางาน กิจกรรม ตลอดจนแผน และโครงการต่างๆ ที่มกีารนําใช้ขอ้มูลตําบลมา

ประกอบการตดัสนิใจ 
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บทท่ี 5 ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรบัการพฒันา 

ระบบข้อมลูตาํบล 
 

กระบวนการหลกัของการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คอื เกบ็เอง 

วิเคราะห์เอง ใช้เอง และเป็นเจ้าของ ซึ่งในแต่ละกระบวนการประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ ได้แก ่

กระบวนการเกบ็เอง ประกอบดว้ยขัน้ตอน การสรา้งทมีจดัการ การฝึกปฏบิตัเิกบ็ขอ้มลู การวางแผน

เก็บข้อมูล การมอบหมายงาน การเก็บข้อมูล และการติดตามตรวจสอบ ผลการเก็บข้อมูล 

กระบวนการวิเคราะห์เอง ประกอบด้วยขัน้ตอน การสรา้งทมีวเิคราะห์ การตรวจสอบยนืยนัความ

ถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลตําบล การกําหนดปัญหาและผลลพัธ์ที่

ต้องการ และการวิเคราะห์และสรุปผลในระดับบุคคล ครอบครวั และชุมชน กระบวนการใช้เอง 

ประกอบดว้ยขัน้ตอน การนําใชศ้กัยภาพและแหล่งประโยชน์ของชมุชนทอ้งถิน่มาจดัการกบัปัญหาและ

ความต้องการ การกําหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และการมอบหมายบทบาทหน้าทีส่ําหรบัผู้ที่

เกีย่วขอ้ง และกระบวนการเป็นเจ้าของ ประกอบด้วยขัน้ตอน การกําหนดลําดบัขัน้ของการเขา้ถงึ

ขอ้มูล การกําหนดแนวทางการค้นหาและนําใช้ขอ้มูล และการสรา้งวฒันธรรมการใช้ขอ้มูลในการ

พฒันาแผนชุมชนทอ้งถิน่ จากแนวคดิดงักล่าวจําเป็นอย่างยิง่สําหรบัผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรู ้ที่

จะตอ้งเรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ซึง่ประกอบดว้ย 6 

เทคนิค คอื 1) เทคนิคการสรา้งทมี 2) เทคนิคการเกบ็ขอ้มลู 3) เทคนิคการตรวจสอบขอ้มลู 4) เทคนิค

การบนัทกึขอ้มูล 5) เทคนิคการวเิคราะห์ และ 6) เทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มูล โดยในแต่ละ

เทคนิคมีเนื้อหาเกีย่วกบัหลักการสําคญั วธิีการพฒันาทกัษะ ประโยชน์หรอืผลลพัธ์ที่เกดิขึ้น และ

ตวัอยา่งคาํถามเพือ่การเรยีนรู ้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. เทคนิคการสร้างทีม 

1.1. หลกัการ และความสาํคญั 

 เทคนิคการสร้างทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล ซึ่งทีมดังกล่าว

ประกอบด้วย 2 ทมีหลกั คอื ทมีจดัการและทมีดําเนินการ  โดยทมีจดัการ หรอืเรยีกว่า “ทมีจดัการ

ขอ้มลูตําบล” ทาํหน้าทีเ่ป็นคณะทาํงานกลาง ซึง่มบีทบาทในการกาํหนดแนวทาง วางแผนดําเนินการ 

ควบคมุกาํกบัตดิตาม ตรวจสอบ และสนบัสนุนการดาํเนิน  สว่นทมีดาํเนินการ มบีทบาทในการดาํเนิน

กจิกรรมต่างๆ ทัง้ในส่วนของการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบยนืยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู การ

นําขอ้มูลไปบนัทกึในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รวมทัง้การวเิคราะห์และนําขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการ

จดัทําแผน หรอืโครงการสําหรบัการพฒันาทอ้งถิน่ ดว้ยความต้องการดงักล่าว ทมีดําเนินการจงึตอ้ง

ประกอบดว้ยทมีย่อย 4 ทมี ไดแ้ก ่ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีสอบทานขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และทมีวเิคราะห์
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และนําใชข้อ้มูล  ทัง้นี้ผูท้ ีเ่ขา้ร่วมและเป็นสมาชกิในแต่ละทมี จําเป็นต้องมคีวามสามารถ หรอืความ

ถนัดเฉพาะดา้นตามภารกจิของแต่ละกลุ่ม เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหก้ารพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 

เป็นกระบวนการเรยีนรูข้อ้มลูร่วมกนัตามแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบักระบวนการหลกั คอื เกบ็เอง วเิคระห์

เอง ใชเ้อง และเป็นเจา้ของ 

1.2 วิธีการพฒันาทกัษะการสร้างทีม 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าภาพหลกัในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 

มอบหมายให้ผู้รบัผดิชอบ เช่น ผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

บทบาทหลกัในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและนําใชข้อ้มูลในการพฒันาทอ้งถิน่ เช่น พฒันา

ชุมชน หรอืเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน เป็นตน้ ดําเนินการจดัประชุมชีแ้จงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ

คน้หาและแต่งตัง้เป็นทมีจดัการของตําบล พรอ้มทัง้การวางแผน และกําหนดแนวทางในการดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุผลตามแนวคดิของกระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

2) การสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในตําบล โดยการประชาสมัพนัธ์

เป้าหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรม และประโยชน์ของการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล ผ่านสื่อ

สาธารณะทีม่ใีนพื้นที ่เช่น วทิยุชุมชน หอกระจายขา่ว และป้ายประกาศต่างๆ เป็นตน้ รวมทัง้การจดั

เวทีประชุมปรึกษาหารือ หรือเวทีประชาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียด ค้นหาและเชิญชวนผู้ที่มี

ความสามารถหรอืทกัษะเฉพาะดา้น ทีส่ามารถสนับสนุนการดําเนินงานดา้นต่างๆในการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตําบลใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ ซึง่ผูท้ีม่คีวามสามารถดงักล่าวอาจจะประกอบดว้ยหลายฝ่าย เชน่ แกน

นําภาคประชาชน (กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชนจติอาสา และกลุ่มอาสามาสมคัรต่างๆในพืน้ที)่ ผูนํ้าชมุชน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่เป็น

ตน้    

3) แต่งตัง้คณะกรรมการทาํงาน พรอ้มทัง้การกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่ายอย่าง

ชดัเจน หรอืมคีาํสัง่แต่งตัง้อย่างเป็นทางการ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้บุคคล

ทีเ่ขา้ร่วมเป็นทมีจดัการและทมีดําเนินการ (ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีสอบทานขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และทมี

วิเคราะห์และนําใช้ข้อมูล) ซึ่งในแต่ละทีมควรประกอบไปด้วยบุคคลจากหลายภาคส่วน และมี

คณุสมบตัเิฉพาะดา้น ดงัต่อไปนี้ 

1. ทีมจัดการ ควรเป็นผู้บริหารของท้องถิ่น ผู้นําชุมชน  แกนนําภาคประชาชน 

ผูแ้ทนจากส่วนราชการในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  และตวัแทนขา้ราชการหรอืผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ดงันัน้ตวัอย่างทมีจดัการในแต่ละพื้นทีจ่งึควรประกอบด้วย นายก

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทมีผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง (ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกิอบต.หรอื

สมาชกิสภาเทศบาล) ผูนํ้าชมุชน(กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น) แกนนําหรอืผูแ้ทนภาคประชาชน (แกนนํา อสม. 

แกนนําอาสาสมคัรกลุ่มต่างๆ) หวัหน้างานหรอืผูร้บัผดิชอบงานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ปลดั 

หวัหน้าสาํนักปลดั พฒันาชุมชน เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน) ผูแ้ทนหน่วยงานราชการใน
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พื้นที่ ( รพ.สต.  โรงเรยีน เกษตรตําบล พฒันาชุมชนอําเภอ) และบุคลากรอื่นๆที่สนใจ   เป็นต้น 

คุณสมบตัขิองทมีจดัการ จงึควรจะเป็นตวัแทนจากอย่างน้อย 4 องค์กรหลกั มคีวามเขา้ใจบรบิทและ

วถิชีวีติของประชาชนในพื้นที ่เขา้ใจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เขา้ใจภาพรวม

ของชุมชน เป็นที่ยอมรบันับถือของคนในชุมชน มีประสบการณ์ในการทํางานเชื่อมประสานกับ

หน่วยงานองคก์รอืน่ๆในพืน้ที ่อกีทัง้ยงัตอ้งเป็นนกัจดัการ นกัวางแผน และกาํกบัตดิตามงาน 

2. ทมีเก็บขอ้มูล ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งได้มามสี่วนร่วมในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูของชมุชน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูข้อ้มลูของชมุชนรว่มกนัใหม้ากทีส่ดุ ดงันัน้บุคคลใน

ทมีเกบ็ขอ้มลู ควรประกอบด้วย  ภาคประชาชน (แกนนําอสม. อสม. อาสาสมคัรกลุ่มต่างๆ นักเรยีน

และเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจ) หวัหน้างานหรอืผู้รบัผดิชอบงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีร่บัผดิชอบดูแลในแต่ละชุมชนหรอืหมู่บ้าน (ปลดั หวัหน้า

สาํนักปลดั พฒันาชมุชน เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน เจา้หน้าทีง่านต่างๆขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่) ผูแ้ทนหน่วยงานราชการในพืน้ที ่( รพ.สต.  โรงเรยีน เกษตรตาํบล พฒันาชมุชนอาํเภอ) 

และบุคลากรอื่นๆที่สนใจ   คุณสมบตัิของทีมเก็บขอ้มูล จึงควรเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งรู้ขอ้มูลของ

ชมุชน และประชาชนในพืน้ทีรู่จ้กัและคุน้เคยกนัด ีมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีจงึจะเกดิความไวว้างใจและให้

ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้อกีทัง้ยงัสามารถสอบทานความถกูตอ้งของขอ้มลูในเบื้องตน้ระหว่าง

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  อกีทัง้จะต้องเขา้ใจเครื่องมอืและกระบวนการทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

และมทีกัษะในการซกัถาม สาํหรบัสมาชกิในทมีเกบ็ขอ้มลูซึง่มปัีญญหาเกีย่วกบัการอ่านและการเขยีน

อาจจะตอ้งเป็นผูร้ว่มเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูท้ีไ่มม่ปัีญหาหรอือปุสรรคในดา้นการอา่นและการเขยีน   

3. ทมีสอบทานขอ้มลู เพื่อเป็นการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลูทีท่มีเกบ็ขอ้มลูไดเ้กบ็

รวบรวมมามคีวามถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนั และครบถว้นตามประเดน็ต่างๆในแบบสอบถาม ทัง้ในระดบั

บุคคลและครอบครวั  และระดบักลุ่มและชุมชน ทมีสอบทานขอ้มูลจงึควรประกอบด้วย ผูท้ีม่บีทบาท

สําคญัหรอืเป็นผู้รบัผดิชอบงานในด้านต่างๆของชุมชน ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เช่น แกนนําหรอืประธาน อสม. ประธานชุมชนหรอืประธานกลุ่มกจิกรรม

ต่างๆ ผูนํ้าชุมชน(กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน)  ผู้บรหิารท้องถิ่น (สมาชกิอบต. สมาชสิภาเทศบาล) เป็นต้น 

คณุสมบตัขิองทมีสอบทานขอ้มลู จงึควรเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจในภาพรวมของชมุชน และรูจ้กัประชาชน

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบในดา้นต่างๆตามบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบในชมุชน อกีทัง้ยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจ 

รายละเอยีด และแนวทางการตอบแบบสอบถามในแต่ละส่วนทีไ่ด้รบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูล  

เพื่อทีจ่ะเปรยีบเทยีบขอ้มลูในแบบสอบถามกบัสถานการณ์จรงิตามการรบัรูข้องผูส้อบทานขอ้มลู และ

สามารถทีจ่ะ ทกัทว้งหรอืตัง้ขอ้สงัเกตใหแ้กผู่เ้กบ็ขอ้มลูไดใ้นกรณีทีข่อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไม่สอดคลอ้ง

ตามการรบัรูข้องผูส้อบทานขอ้มูล เพื่อให้มขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนที่จะส่งต่อไปยงัทมีบนัทกึ

ขอ้มลู 
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4. ทมีบนัทกึขอ้มลู เป็นทมีทีนํ่าเอาขอ้มลูซึ่งผ่านการตรวจสอบแลว้ มาบนัทกึลงใน

ฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทีใ่ชง้านผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ทมีบนัทกึ

ขอ้มูลจึงต้องมจีํานวนมากพอ เพื่อให้การดําเนินงานสําเรจ็ทนัตามระยะเวลาที่กําหนดในการนําใช้

ขอ้มูลต่อไป  ทัง้นี้ทมีบนัทกึขอ้มูลจึงควรประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ฐานะของผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการฐานขอ้มูล (พฒันาชุมชน เจา้หน้าทีว่เิคราะห์นโยบาย

และแผน) และทมี ซึ่งอาจจะเป็น บุคลากรคนอื่นๆในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประชาชนทีส่นใจ 

รวมทัง้เดก็และเยาวชนในชมุชน ทัง้นี้ผูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการฐานขอ้มลู นอกจากจะมบีทบาทใน

การมอบหมายหรอืกําหนดผูร้บัผดิชอบดูแลขอ้มูลระดบัหมู่บา้นหรอืชุมชน และผูท้ีร่บัผดิชอบบนัทกึ

ขอ้มูลในรายครวัเรอืนของแต่ละหมู่บ้านแล้ว ยงัต้องมีบทบาทเกี่ยวกบัการจัดเตรยีมความพร้อม

อุปกรณ์ เครื่องคอมพวิเตอร ์ระบบอนิเทอรเ์น็ต และสถานทีใ่นการดําเนินงาน  ส่วนผูร้บัผดิชอบดูแล

ขอ้มลูระดบัหมู่บา้น มบีทบาทเกีย่วกบัการตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูระดบั

หมูบ่า้น  และผูบ้นัทกึขอ้มลูในรายครวัเรอืนของแต่ละหมูบ่า้น ดงันัน้คณุสมบตัขิองทมีบนัทกึขอ้มลู จงึ

ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งานระบบเครือข่าย

อนิเทอรเ์น็ต   รวมทัง้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านโปรแกรมระบบฐานขอ้มลูตาํบล นอกจากนี้ใน

สว่นของผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการตําบล ยงัตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในดา้นการจดัการ

และแกไ้ขปัญหาต่างๆเกีย่วกบัการใชง้านโปรแกรม และการควบคมุกาํกบัสมาชกิในทมีเพือ่ใหส้ามรรถ

ดาํเนินงานใหท้นัตามทีก่าํหนดไวใ้นแผน  

5. ทมีวเิคราะห์และนําใชข้อ้มูล เป็นการนําเอาขอ้มูลทีบ่นัทกึไวใ้นระบบฐานจ้อมูล

ตาํบลมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาแผน หรอืโครงการ หรอืกจิกรรมต่างๆ ตามความตอ้งการของพืน้ที ่

สมาชกิในทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู จงึควรเป็น ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แกนนํา ผูนํ้าชมุชน และผูแ้ทนจาก

หน่วยงานภาครฐัในพื้นที่  เพื่อที่จะร่วมกนักําหนดประเด็นหรอืโจทย์ที่เป็นความต้องการขอ้มูลที่จะ

นําไปประกอบการพจิารณาและตดัสนิใจในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆของชมุชน นอกจากนี้ทมีวเิคราะห์

ขอ้มูลและนําใชข้อ้มลู จะตอ้งมบีุคลากรทีท่าํหน้าทีใ่นการวเิคราะห์ขอ้มลูตามประเดน็หรอืโจทยท์ีเ่ป็น

ความตอ้งการของพื้นที ่ซึง่ผูค้วรเป็นบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น เจา้หน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน  หรอืหวัหน้างานต่างๆ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละงาน  คุณสมบตัขิองทมีวเิคราะห์

และนําใชข้อ้มลู จงึตอ้งประกอบไปดว้ย คุณสมบตัใินลกัษณะทีเ่ป็นผูก้าํหนดนโยบายการพฒันาพืน้ที ่

มคีวามเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่สามารถตดัสนิใจเลอืกหรอืกาํหนดโจทย์

หรอืประเด็นทีต่้องการเพื่อนําขอ้มูลไปกําหนดเป็นแผน โครงการ กจิกรรมต่างๆในการพฒันาพื้นที่

ต่อไป  และผูท้ีส่นับสนุนช่วยเหลอืในการวเิคราะห์ขอ้มูลและนําใชข้อ้มลู จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ

เกีย่วกบัประเภท และลกัษณะของขอ้มลูทีม่ใีนแบบสอบถามหรอืในระบบฐานขอ้มลู มคีวามสามารถใน

การดงึเอาขอ้มลูจากแบบสอบถามหรอืจากฐานขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์  การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิกีาร

ทางสถติ ิ การจดัการขอ้มูลซึ่งยงัไม่มกีารสรุปขอ้มูลไวใ้นระบบรายงานของโปรแกรม มาดําเนินการ
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วเิคราะหเ์องตามประเดน็ทีต่อ้งการ   อกีทัง้ยงัตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัการนําเสนอขอ้มลูในลกัษณะต่างๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้ และง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในเวทต่ีางๆที่มกีารนําเสนอ

ขอ้มลู 

4) การพัฒนาศกัยภาพทีม ซึ่งจะต้องมกีารประชุมชี้แจง เพื่อทําความเขา้ใจแนวคิด 

หลกัการ  วธิกีารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล บทบาทของทมีจดัการและทมีดาํเนินการ และประโยชน์หรอื

ผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึน้จากการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  นอกจากนี้ในแต่ละทมีย่อยทีต่อ้งการทกัษะและ

ความเชีย่วชาญเฉพาะ จําเป็นต้องมกีารจดัอบรมเฉพาะด้าน พรอ้มทัง้การฝึกปฏบิตัจิรงิ   ไดแ้ก ่ทมี

เกบ็ขอ้มลู จะตอ้งมกีารประชุมชี้แจงและทาํความเขา้ใจวธิกีารใชง้านแบบสอบถามในแต่ละระดบัเพื่อ

เป็นการฝึกทกัษะใหพ้รอ้มกอ่นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ  ทมีตรวจสอบขอ้มลู จําเป็นตอ้งมกีารทาํความเขา้ใจ

ทัง้ในส่วนของรายละเอยีดในแบบสอบถาม และกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทมีบนัทึก

ขอ้มูล จาํเป็นต้องเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึขอ้มูล  

และในส่วนของทมีวเิคราะห์และนําใชข้อ้มลู จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลูในแบบสอบถามและ

ขอ้มลูในฐานขอ้มลูตาํบล เพื่อใหรู้ถ้งึขอบเขตของขอ้มลูทีม่เีพื่อจะไดนํ้าไปวางแผนในการใชง้านต่อไป

นอกจากนี้ อาจจะมกีารจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ของทมีจดัการและทมีดําเนินการโดย

การศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์การพฒันาและนําใชร้ะบบฐานขอ้มลูตาํบล 

1.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

 เปิดโอกาศใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และนําใชท้นุ

ทางสงัคมของตําบล ซึง่มศีกัยภาพหรอืคุณสมบตัเิฉพาะด้านเขา้ร่วมเป็นทมีพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 

ซึง่ประกอบดว้ยทมีจดัการและทมีดําเนินการ (ทมีเกบ็ขอ้มลู ทมีสอบทานขอ้มลู ทมีบนัทกึขอ้มลู และ

ทมีวิเคราะห์และนําใช้ขอ้มูล) ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพรอ้มสําหรบัสมาชกิในแต่ละทีม เพื่อ

เรยีนรูแ้นวคดิ หลกัการ วธิกีาร และขัน้ตอนต่างๆในการดําเนินงานของแต่ละทมีในการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตาํบล 

1.4 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1. องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลควรเริม่ตน้ในการสรา้งทมีอยา่งไร  

2. การเลอืกคนทีเ่ขา้มารว่มทมีตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

3. วธิกีารคน้หาและประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนเขา้มารว่มทมีตอ้งทาํอยา่งไร 

4. ปัจจยัความสาํเรจ็ของการสรา้งและพฒันาทมีคอือะไร 

5. คณุสมบตัขิองหวัหน้าทมีจดัการฐานขอ้มลูควรเป็นอยา่งไร 

6. เทคนิคในการสรา้งและเตรยีมความพรอ้มของทมีงานตอ้งดําเนินการอยา่งไร 

7. วธิกีารตัง้ทมีงานตอ้งเริม่ตน้อยา่งไร และจะมวีธิกีารอยา่งไรอยา่งไรเพือ่ใหท้มีสามารถ

ดาํเนินงานสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมายตามทีก่าํหนดของแต่ละทมี   
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2. เทคนิคการเกบ็ข้อมลู 

2.1 หลกัการ และความสาํคญั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู จําเป็นตอ้งยดึหลกัการของความถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถอืได้ของ

ของมลู เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่สีอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ

สาํหรบัการวางแผนพฒันาชุมชนทอ้งถิน่  ผูท้ีท่ําหน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จะต้องเป็นบุคคลที่

ชุมชนรูจ้กั ใหค้วามไว้วางใจ และควรมขีอ้มลูเบื้องต้นของแต่ละครวัเรอืนในพื้นทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ 

อกีทัง้ยงัตอ้งมคีวามเขา้ใจรายละเอยีดและวตัถุประสงคข์องการใชแ้บบสอบถาม ทัง้ในระดบับุคคลและ

ครอบครัว และระดับกลุ่มและชุมชน  เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลใน

แบบสอบถามไดถู้กตอ้ง ครบถว้น  นอกจากนี้ผูใ้หข้อ้มลูในแต่ละครวัเรอืนจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามเขา้ใจ

เรื่องราวต่างๆของสมาชกิในครวัเรอืนจงึจะสามารถให้ขอ้มูลได้ครบถ้วนในทุกประเด็น กรณีทีผู่้ให้

ขอ้มลูไม่สามาถใหข้อ้มลูทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงของสมาชกิในครวัเรอืนได ้ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจะตอ้ง

ดาํเนินการตดิตามเกบ็รวบรวบขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์ในภายหลงั 

2.2 วิธีการพฒันาทกัษะการเกบ็ข้อมลู 

 1. ระยะกอ่นดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลู 

1) ทมีจดัการ เป็นเจ้าภาพหลกัในด้านการเตรยีมความพรอ้มและวางแผนในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยมีการจัดประชุมอบรมให้กบัทีมเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้ในลักษณะการอธิบาย

รายละเอยีดของแบบสอบถามในแต่ละระดบั และการเป็นพีเ่ลี้ยงในการฝึกปฏบิตัจิรงิ เพื่อสรา้งความ

เขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงค์และรายละเอยีดของการใชแ้บบสอบถาม   นอกจากนี้ยงัต้องวางแผนการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาพรวมของตําบล พรอ้มทัง้มอบหมายใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละหมู่บา้น

หรอืชุมชนจดัหาแกนนํา และดําเนินการมอบหมายพื้นทีร่บัผดิชอบสาํหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหแ้ล้ว

เสรจ็ตามทีก่าํหนด  

2) ทมีเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชน อาจจะมกีารประชุมวางแผนใน

ภาพรวมของตาํบล หรอืมอบหมายใหแ้ต่ละหมูบ่า้นหรอืชุมชนดาํเนินการเอง จากนัน้ในแต่ละหมู่บา้น

หรอืชุมชนทําการแบ่งพื้นทีจ่ดัเก็บขอ้มูล ซึ่งกรณีทีใ่ห ้อสม. เป็นคนหลกัในการจดัเกบ็ขอ้มูลอาจจะ

กําหนดให้ อสม. ใชพ้ื้นที่เดมิที่ตนเองเคยรบัผดิชอบในการจดัเกบ็ขอ้มูล กรณีที่ อสม.มปัีญหาหรอื

ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัการอา่นและการเขยีนบนัทกึ  หรอืมขีอ้จํากดัในการซกัถามพดูคุย  อาจจะกาํหนดให้

ดาํเนินงานรว่มกบัสามาชกิทมีเกบ็ขอ้มลูคนอืน่ๆ  

3) ทีมจัดการกลาง หรือทีมเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ดําเนินการประ

สมัพนัธ์เกีย่วกบักจิกรรมการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชส้ื่อรูปแบบต่างๆทีม่ใีนแต่ละพื้นที่ เช่น วทิยุ

ชมุชน หอกระจายขา่ว จดหมาย และป้ายประกาศเป็นตน้ เพื่อแจง้ใหแ้ต่ละครวัเรอืนไดจ้ดัเตรยีมผูใ้ห้

ข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าครวัเรือน หรือผู้ที่มีข้อมูลหรือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน

ครวัเรอืนได ้พรอ้มทัง้จดัเตรยีมหลกัฐานหรอืเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการบนัทกึขอ้มูล เช่น 

ทะเบยีนบา้น และบตัรประชาชน เป็นตน้ 
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4) ทมีจดัการกลาง มกีารจดัเตรยีมขอ้มลูเอกสาร หรอืรายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการ

จดัเกบ็ขอ้มลู เช่น ขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องประชาชนในพืน้ทีเ่พื่อใหท้มีเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดนํ้าไป

บนัทกึสมาชกิในครอบครวัก่อนทีจ่ะดําเนินเกบ็จรงิ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการซกัถามในประเด้น

เกีย่วกบัชื่อและเลขประจําตวัประชาชน  นอกจากนี้ในส่วนของขอ้มลูในระดบักลุ่มและชมุชน   จําเป็น

จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมขอ้มูลมอืสอง เช่น รายงานผลการดําเนินงาน  แผนการพฒันาตําบล โครงการ

หรอืกจิกรรมต่างๆ คาํสัง่แต่งตัง้ และกฏระเบยีบต่างๆของกลุ่มในตาํบล เป็นตน้  

 2. ระยะดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลู 

1) ทมีเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชน ดําเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลในพื้นที่ที่

ไดร้บัมอบหมายตามแผนทีก่าํหนด โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวัในระยะแรก

ถา้หากผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูยงัไม่คุน้เคยกบัแบบสอบถาม  อาจจะดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ

เป็นทมี 2-3 คน โดยแบ่งบทบาทในการซกัถาม และบทบาทในการจดบนัทกึ อยา่งไรกต็ามในแต่ละทมี

ที่ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเป็นพื้นที่รบัผิดชอบของสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง 

เพื่อที่จะให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความคุ้นเคยและให้ความไว้วางใจ และเมื่อสมาชิกแต่ละคนในทีมเก็บ

รวบรวมขอ้มลูมคีวามชาํนาญในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ สามารถทีจ่ะดําเนินการดว้ยตนเอง   การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  ควรมกีารแนะนําตวัและแจ้งวตัถุประสงค์ของการนําขอ้มูลไปใช้ประโยชน์เพื่อ

พฒันาชุมชนทอ้งถิน่  รวมทัง้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะนําไปสรุปและเสนอเป็นภาพรวมในระดบัหมู่บา้นหรอืชมุชน 

และระดับตําบล  กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล โดยสงัเกตจากอารมณ์ เช่น หงุดหงดิ 

กระสบักระส่าย ไม่สนใจตอบคาํถาม เป็นตน้ ควรเบีย่งประเดน็พดูคุยเรื่องอื่น หรอืนัดวนัมาสอบถาม

ในวนัหลงั หรอืถ้าหากมปัีญหาในการเก็บขอ้มูล เช่น บางสถานการณ์ที่เก็บขอ้มูลได้ยาก ไม่ได้รบั

ความร่วมมอืในการใหข้อ้มลู อาจจะตอ้งนัดวนัสอบถามใหม่ หรอืในการซกัถามครัง้ต่อไปอาจจะไม่นํา

แบบสอบถามไปดว้ย เพือ่จะชว่ยสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง และเป็นลกัษณะของการพดูคยุกนัซึง่จะ

ทาํใหผู้ใ้หข้อ้มลูเกดิความไวว้างใจ เป็นตน้  หรอืถา้หากพจิารณาแลว้ผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูม้คีวามรูส้ามารถ

ตอบขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้กบ็ขอ้มลูกส็ามารถอธบิายวตัถุประสงคข์องวธิกีารตอบแบบสอบถาม แลว้

นดัหมายวนัทีจ่ะมารบัแบบสอบถาม 

2) การจดัเก็บขอ้มูลระดบักลุ่มและชุมชน อาจจะดําเนินการไปพร้อมๆกบัการจดัเก็บ

รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั หรอืภายหลงัจากการเสรจ็สิน้การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบั

บุคคลและครอบครวั เนื่องจากขอ้มูลที่ต้องการจดัเกบ็ในระดบักลุ่มและชุมชนนัน้ ต้องใชข้อ้มูลจาก

หลายแหล่งทัง้ขอ้มลูจากบุคคล (แกนนํา ผูนํ้าชุมชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรหน่วยงานภาครฐัหรอื

เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที)่ และขอ้มลูจากเอกสาร และรายงานต่างๆ   การรวบรวมขอ้มลูจงึสามารถ

ดําเนินการได้โดย  เริม่ตน้จากการเกบ็ขอ้มูลระดบักลุ่มและชุมชนในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชนใหแ้ล้ว

เสรจ็กอ่น จากนัน้จงึนําขอ้มลูจากทกุหมูบ่า้นหรอืชมุชนมารวมกนัเป็นภาพรวมของตาํบล   หรอือาจจะ

เริม่ต้นจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในภาพรวมของตําบลก่อน จากนัน้จงึพจิารณาขอ้มลูในส่วนทีย่งัไม่

ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้วดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิม่เติมในหมู่บ้านหรอืชุมชนที่ยงัไม่มขีอ้มูล  
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หรอือาจจะนําขอ้มูลในภาพรวมของตําบลไปสอบทานความครบถ้วน สมบูรณ์ในแต่ละหมู่บ้านหรอื

ชมุชน    

3) ทีมจัดการ หรือทีมเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านจัดทําแผนกํากับติดตาม

ความกา้วหน้า เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนครอบคลุมในการจดัเกบ็ขอ้มูลของสมาชกิ โดยอาจจะมี

การจัดทําระบบบัญชีตรวจสอบสถานะของการเก็บรวบรวมของสมาชิกแต่ละคนเพื่อรายงาน

ความกา้วหน้าในการจดัเกบ็ขอ้มูล หรอือาจจะจดัทําระบบรายงานผลการดําเนินงานไปยงัผูบ้รหิาร

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นระยะ 

4) ทมีจดัการ หรอืทมีเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชน จดัระบบช่วยเหลอื

สนับสนุน ให้คําปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น สมาชิกในทีมจัดเก็บข้อมูลไม่เข้าใจวิธีการใช้

แบบสอบถามหรอืการลงบนัทกึขอ้มลูในแบบสอบถาม และครอบครวับางครอบครวัมขีอ้จํากดัหรอืไม่

สะดวกในการใหข้อ้มลู เป็นตน้  

5) ทมีจดัการ หรอืทมีเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชน จดัเวทเีรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเนื่องเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่เป็นการตดิตามและสรปุบทเรยีนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการเรยีนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้นําข้อมูล

ดงักล่าวมากาํหนดเป็นแผน หรอืปรบัแนวทางในการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีต่อ้งการ 

 2.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

  มรีะบบในการสนบัสนุนทมีจดัเกบ็ขอ้มลู ใหม้คีวามพรอ้ม และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการเกบ็

ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามในทกุระดบั อกีทัง้ยงัมแีนวทางสาํหรบัการชว่ยเหลอืในกรณีทีเ่กดิปัญหา ซึง่

สง่ผลต่อขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และดาํเนินการแลว้เสรจ็ตามแผนทีไ่ดก้าํหนด   

2.4 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1) ขอ้ควรระวงัในการสอบถามขอ้มลูมอีะไรบา้ง 

2) บุคคลทีไ่มม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้นแต่มาพกัอาศยัในบา้นตอ้งเกบ็ขอ้มลูหรอืไม ่

3) ถา้หากเกบ็ขอ้มลูไมค่รบถว้นตอ้งทาํอยา่งไร 

4) การสอบถามเรือ่งรายไดจ้ากผลผลติ ในสว่นทีไ่มไ่ดข้ายเป็นตวัเงนิ  เงนิออมทีไ่มใ่ชต่วั

เงนิ มวีธิกีารสอบถามเพือ่นํามาลงบนัทกึอยา่งไร 

5) ปัญหาทีพ่บบ่อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอือะไรและแกไ้ขปัญหานัน้ไดอ้ยา่งไร 

6) กรณีมขีอ้มลูทีเ่ป็นความลบัตอ้งปกปิด มวีธิกีารจดัการอยา่งไรเพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลู

รัว่ไหล 
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3. เทคนิคการสอบทานข้อมลู 

3.1 หลกัการ และความสาํคญั 

 การสอบทานข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะดําเนินการ

หลงัจากที่ทีมเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้ดําเนินการเก็บขอ้มูลในแต่ละครวัเรอืน(ขอ้มูลระดบับุคคลและ

ครอบครวั) หรอืในแต่ละหมู่บา้นหรอืตาํบล(ขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน)เสรจ็เรยีบรอ้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู

ทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือ่ถอืได ้กอ่นทีจ่ะนําขอ้มลูดงักล่าวไปวเิคราะหแ์ละนําใชใ้นการพฒันา

ตําบลของตนเอง โดยผู้ที่ทําหน้าที่เป็นทมีสอบทานขอ้มูล จําเป็นต้องมขีอ้มูล ความรู ้ความเขา้ใจ

ขอ้เท็จจรงิตามประเด็นต่างๆที่ได้รบัมอบหมาย   ซึ่งการสอบทานขอ้มูลดงักล่าวเป็นการตรวจสอบ

ขอ้มลูตามการรบัรูส้ถานการณ์จรงิของผูท้ีร่บัผดิชอบในการสอบทานขอ้มลู  หรอืเป็นการเปรยีบเทยีบ

กบัขอ้มูลจากรายงานหรอืแหล่งขอ้มูลต่างๆที่เชื่อถือได้    แนวทางในการสอบทานขอ้มูลสามารถ

ดาํเนินการไดใ้น  2 ลกัษณะ คอื การดําเนินการสอบทานขอ้มลูในระหว่างทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู โดยส่ง

แบบสอบถามบางสว่นทีไ่ดด้าํเนินการแลว้เสรจ็ไปใหท้มีตรวจสอบทาํการสอบทานขอ้มลูเป็นระยะ หรอื

การสอบทานขอ้มลูภายหลงัจากสิน้สดุการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้เสรจ็ทัง้หมด โดยดาํเนินการภายหลงั

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์แล้ว จงึส่งขอ้มูลใหท้มีตรวจสอบขอ้มูลทําการ

สอบทาน ซึ่งทมีสอบทานขอ้มูลต้องมบีทบาทหน้าที่ในการควบคุมความสมบูรณ์ของการเกบ็ขอ้มูล 

กรณีที่พบว่าข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรอืไม่มัน่ใจในความถูกต้องของข้อมูล จะต้อง

ประสานทมีเกบ็ขอ้มลูเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะส่งแบบสอบถามไปยงัทมีบนัทกึขอ้มูล

ต่อไป 

3.2 วิธีการพฒันาทกัษะการสอบทานข้อมลู 

1) การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบทานขอ้มลู ซึง่ควรเป็นผูท้ีม่คีวามคุน้เคย หรอืรูจ้กัขอ้มลูใน

พื้นที่ตามประเด็นต่างๆที่ได้รบัมอบหมายให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี  โดยบุคคล

ดงักล่าวอาจจะประกอบด้วย ประธาน อสม. หวัหน้าคุ้ม ผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่ และผูแ้ทนจากหน่วยงานองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่ 

2) ทมีสอบทานขอ้มลู ดําเนินการประชุมชีแ้จงทาํความเขา้ใจเกีย่วกบักจิกรรมในการพฒันา

ระบบขอ้มลูตาํบล การชีแ้จงบทบาทหน้า แนวทางและวธิกีารในการตรวจสอบขอ้มลู  

3) ทมีสอบทานขอ้มลู ร่วมกนัวางแผนและกาํหนดพืน้ทีร่บัผดิชอบ  โดยแบ่งพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ออกเป็นหมู่บ้านหรอืชุมชน เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน อกีทัง้ผู้ที่เขา้มาร่วมเป็นทมีในการ

ตรวจสอบขอ้มลูยงัเป็นผูท้ีม่คีวามคุน้เคย และรูจ้กัขอ้มลูในพืน้ทีต่นเองเป็นอยา่งด ี การมอบหมายใหผู้้

ทีท่าํหน้าทีส่อบทานขอ้มลูควรมอบหมายประเดน็ทีต่รวจสอบตามความเชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งของแต่ละ

บุคคล  เช่น ผูใ้หญ่บ้านหรอืกํานัน ซึ่งดูแลเกีย่วกบัเรื่องเดือดรอ้น หรอืการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องราว

ต่างๆในชุมชน กําหนดใหร้บัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลในประเด็นการเมอืงการ

ปกครอง  ประธานชุมชน ซึ่งร ับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนในการกู้ยืมเงินของสมาชิกในกองทุน 

กาํหนดใหร้บัผดิชอบตรวจสอบขอ้มลูในประเดน็เศรษฐกจิและภาระหนี้สนิของแต่ละครวัเรอืน  สมาชกิ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืสมาชกิสภาเทศบาล ซึง่เป็นผูร้บัเรื่องราวรอ้งทกุขห์รอืความเดอืนรอ้น
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เกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของชุมชน กาํหนดใหร้บัผดิชอบในประเดน็เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม   ประธาน 

อสม. หรือบุคลากรในสถานบริการสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ

ภาวะการเจบ็ป่วยของประชาชนในชุมชน กาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบตรวจสอบขอ้มลูในประเด็นการ

ดแูลสขุภาพ  เป็นตน้  

4) ทีมสอบทานข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่

รบัผดิชอบและในประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เมือ่พบว่าขอ้มลูมคีวามไม่สมบูรณ์ หรอืมปีระเดน็ทีส่งสยั

ว่ามคีวามคลาดเคลื่อน หรอืแตกต่างไปจากขอ้เทจ็จรงิ จะต้องทําเครื่องหมายหรอืสญัญลกัษณ์หรอื

ขอ้ความแจง้เพือ่ใหท้มีเกบ็ขอ้มลูนํากลบัไปพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้สรจ็สมบรูณ์และถกูตอ้ง  

5) ทมีสอบทานขอ้มลูในแต่ละหมู่บ้านหรอืชุมชน กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัทําทะเบยีน

ควบคุมการตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแบบสอบถามที่อยู่ในความ

รบัผดิชอบ ซึง่จะทาํใหท้ราบว่าจํานวนแบบสอบถามทีท่มีสอบทานขอ้มลูได้รบัมามจีํานวนเท่าใด ผล

การสอบทานขอ้มูลทีด่ําเนินการตรวจสอบขอ้มูลจํานวนเท่าใด แบบสอบถามทีส่อบทานแล้วมคีวาม

ครบถว้น สมบูรณ์มจีํานวนเท่าใด และแบบสอบถามทีอ่ยู่ระหว่างการส่งกลบัไปปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้สรจ็

สมบรูณ์จาํนวนเทา่ใด  

3.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

 เป็นการนําใช้ทุนทางสงัคมซึ่งเป็นผู้ที่มขีอ้มูล ความรู ้และความเข้าใจสถานการณ์ในด้าน

ต่างๆของชมุชน เพือ่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการเรยีนรูข้อ้มลู และสอบทานขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึง่

จะส่งผลใหข้อ้มูลทีไ่ด้รบัจากแบบสอบถามในทุกระดบั(ระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและ

ชมุชน) กอ่นทีจ่ะนําไปบนัทกึในขัน้ตอนต่อไปมคีวามครบถว้น ถกูตอ้ง และเชือ่ถอืได ้ 

3.4 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1) ใครบา้งทีค่วรมาทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานขอ้มลู  

2) การคดัเลอืกผูท้ีจ่ะมาทาํหน้าทีเ่ป็นทมีตรวจสอบขอ้มลูควรทาํอยา่งไร 

3) ทมีตรวจสอบขอ้มลูควรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพอยา่งไร 

4) ทมีตรวจสอบขอ้มลู ควรวางแผนในการสอบทานขอ้มลูอยา่งไรเพือ่ใหก้ารตรวจสอบ

ขอ้มลูสามารถดาํเนินการไดท้นัตามแผนทีก่าํหนด 

5) การตรวจสอบแบบสอบถาม มวีธิกีารตรวจสอบอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็และมี

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 

6) ประเดน็ใดบา้งในแบบสอบถามทีพ่บว่ามคีวามผดิพลาด มากทีส่ดุ 

7) การประสานงานระหวา่งทมีสอบทานขอ้มลู กบัทมีเกบ็ขอ้มลูควรดาํเนนิการอยา่งไร 

เพือ่ใหไ้มเ่กดิปัญหาความขดัแยง้กนัระหว่างทมี และใหง้านสาํเรจ็ทนัเวลา 
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4. เทคนิคการบนัทึกข้อมลู 

4.1 หลกัการ และความสาํคญั 

 การบันทกึขอ้มูล เป็นกระบวนการนําขอ้มูลจากแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มลูจากทมีสอบทานขอ้มลู มาบนัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรซ์ึง่ใชง้านผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  ทมีบนัทกึขอ้มลูจงึมบีทบาททัง้ในสว่นของการ

นําขอ้มลูดงักล่าวมาบนัทกึในฐานขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูหลงัการบนัทกึ  ในกรณีทีพ่บขอ้มลูมคีวาม

ผดิพลาด ตอ้งดําเนินการประสานไปยงัทมีสอบทานขอ้มลู  เพื่อส่งต่อแบบสอบถามกลบัไปยงัทมีเกบ็

ขอ้มูลให้ทําการเพิม่เตมิขอ้มูลให้มคีวามสมบูรณ์  สมาชกิของทมีบนัทกึขอ้มูล นอกจากจะเป็นผูท้ี่มี

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้งานคอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตแล้ว ยงัต้องผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชง้าน โปรแกรม TCNAP เพื่อใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารจดัการและวธิกีารบนัทกึ

ขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู 

4.2 วิธีการพฒันาทกัษะการบนัทึกข้อมลู 

1) ทมีจดัการ ดาํเนินการคดัเลอืกและแต่งตัง้ทมีบนัทกึขอ้มลู ซึง่มคีณุสมบตัติามทีก่าํหนด   

2) ทมีบนัทกึขอ้มลู ดาํเนินการประชุมเพือ่กาํหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละระดบั ซึง่ประกอบดว้ย

ผู้ร ับผิดชอบระดับตําบล ซึ่งทําหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลในระดับตําบล พร้อมทัง้กําหนด

ผูร้บัผดิชอบในระดบัหมูบ่า้น และผูร้บัผดิชอบระดบัครอบครวั  จากนัน้รว่มกนัวางแผนกาํหนดแนวทาง

ในการบนัทกึขอ้มลู การกาํหนดขัน้ตอนหรอืขอ้ตกลงในการปฏบิตัริว่มกนักรณีทีพ่บปัญหาระหว่างการ

บนัทกึขอ้มูล การเตรยีมสถานทีส่าํหรบัเกบ็แบบสอบถาม และสถานทีใ่นการบนัทกึขอ้มลู การจดัหา

คอมพวิเตอรพ์รอ้มทัง้ระบบอนิเทอร์เน็ตใหเ้พยีงพอกบัจํานวนผูท้ีม่าใชง้านในการบนัทกึขอ้มูล และ

การจดัเตรยีมอปุกรณ์อืน่ๆทีจ่าํเป็น 

3)  ทมีจดัการ จดัการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยเริม่จากการอธบิายและสรา้ง

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดของขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละระดบั จากนัน้จึงอธิบายเกี่ยวกบั

โครงสรา้งและวธิกีารใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ พรอ้มทัง้การฝึกปฏบิตัจิรงิโดยการนําขอ้มูลจาก

แบบสอบถามไปบนัทกึในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ นอกจากนี้ยงัตอ้งอธบิายความสาํคญัของการบนัทกึ

ขอ้มูล และประโยชน์ของการนําใชข้อ้มูลทีม่คีวามถูกตอ้ง  วธิกีารบนัทกึขอ้มูลเพื่อลดความผดิพลาด 

ซึง่อาจจะเลอืกใชก้ารบนัทกึเป็นทมี โดยกาํหนดใหม้ผีูอ้า่นขอ้มลู และผูบ้นัทกึขอ้มลู เพื่อใหผู้ท้ ีบ่นัทกึ

ขอ้มูลลงในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ใหค้วามสนใจและตรวจสอบเฉพาะขอ้มูลทีต่นเองบนัทกึผ่านทาง

หน้าจอคอมพวิเตอร ์ซึง่จะเป็นการตรวจสอบความผดิพลาดของขอ้มลูระหว่างการบนัทกึขอ้มลู  กรณี

ที่บันทึกคนเดียวควรมัน่ใจว่ามีความชํานาญและจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ตนเองบันทึกผ่านหน้า

จอคอมพวิเตอรเ์ป็นระยะกอ่นทีจ่ะทาํการบนัทกึในหน้าถดัไป 

4) ทมีบนัทกึขอ้มูล ในส่วนของผู้รบัผดิชอบบนัทึกขอ้มูลระดบัครอบครวั ควรมกีารบนัทึก

ขอ้มลูเป็นระยะ และสง่ต่อขอ้มลูไปยงัผูร้บัผดิชอบระดบัหมู่บา้น เพือ่ทาํการตรวจสอบและยนืยนัความ

ถูกต้องของขอ้มูลก่อนทีจ่ะส่งต่อไปยงัผูร้บัผดิชอบระดบัตําบล  ดงันัน้ผูท้ีร่บัผดิชอบระดบัหมู่บ้านจงึ

ควรเป็นผู้ที่มคีวามเข้าใจภาพรวม หรอืรู้จกัขอ้มูลในแต่ละครวัเรอืนเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะ

ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูแลว้ ยงัเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยเปรยีบเทยีบ
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ตามการรบัรู้สถานการณ์จริงในพื้นที่หรือตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ  และเพื่อลดภาระในการ

ตรวจสอบขอ้มูล จงึควรมกีารกระจายส่งขอ้มูลไปยงัผูร้บัผดิชอบตรวจสอบขอ้มูลระดบัหมู่บ้านเป็น

ระยะ    

5) ทีมบันทึกข้อมูล จัดทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกในทีมบันทึกข้อมูลในแต่ละระดับ เพื่อ

ป้องกนัการลมืชือ่ผูเ้ขา้ใชง้าน และรหสัผา่นในการเขา้ถงึฐานขอ้มลูในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

6) ทมีบนัทกึขอ้มลู มกีารชีแ้จงและกาํหนดกฏระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลู และการพทิกัษ์สทิธขิองผูใ้หข้อ้มลู  โดยสมาชกิในทมีบนัทกึขอ้มลูควรมกีารเกบ็ชื่อผูเ้ขา้ใชง้าน 

และรหสัผ่านไวเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยหรอืใหส้มาชกิคนอื่นยมืใชง้าน  อกีทัง้ควรมกีารเปลี่ยน

รหสัผา่นเป็นระยะอยา่งต่อเนื่อง 

7) ผูท้าํหน้าทีใ่นการจดัการขอ้มลูระดบัตําบล ควรมทีะเบยีนหรอืจดัระบบในการตดิตามและ

ตรวจสอบ ความคบืหน้าในการบนัทกึขอ้มูลเป็นระยะ เพื่อใหก้ารดูแลช่วยเหลอืในกรณีทีเ่กดิปัญหา 

และเพือ่ใหง้านสาํเรจ็ตามวนั เวลาทีก่าํหนด 

4.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

ทีมบันทึกข้อมูล มีแนวทางและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่ช ัดเจน 

ตลอดจนมีศกัยภาพในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถบันทึกขอ้มูลด้วยความถูกต้อง 

ครบถว้น และทนัตามระยะเวลาทีก่าํหนด อกีทัง้ยงัคาํนึงถงึการรกัษาความลบั และการพทิกัษ์สทิธขิอง

ผูใ้หข้อ้มลู 

4.3 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1) ใครบา้งทีค่วรเลอืกเขา้มามสีว่นรว่มเป็นทมีบนัทกึขอ้มลู 

2) ผูท้าํหน้าทีใ่นการจดัการขอ้มลูระดบัตาํบล ควรเป็นใคร และมคีณุสมบตัอิยา่งไร 

3) แนวทางในการพฒันาศกัยภาพหรอืความสามารถในการบนัทกึขอ้มลูควรทาํอยา่งไร 

4) แนวทางเพือ่ใหก้ารบนัทกึขอ้มลูสาํเรจ็ไดท้นัตามเวลาทีก่าํหนดควรทาํอยา่งไร 

5) การลดความผดิพลาดระหว่างการบนัทกึขอ้มลูควรทาํอยา่งไร 

6) วธิกีารตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้งของขอ้มลูทีบ่นัทกึในฐานขอ้มลูควรทาํอยา่งไร 

 

5. เทคนิคการวิเคราะหข้์อมลู 

5.1 หลกัการ และความสาํคญั 

 การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถนําไปใชเ้ป็นหลกัฐานหรอื

ใชป้ระกอบการพฒันาตามประเดน็ต่างๆทีต่อ้งการ ซึง่ในแต่ละพืน้ทีม่คีวามตอ้งการหรอืนําใชข้อ้มูลที่

แตกต่างกนั  การดําเนินกจิกรรมเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูจงึเริม่ตน้จากผูท้ีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจในชุมชน 

หรอืผูท้ีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งในการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ เป็นผูก้าํหนดโจทยแ์ละความตอ้งการในการนํา

ใช้ขอ้มูลของพื้นที่  จากนัน้ทมีวเิคราะห์ขอ้มูลและนําใช้ขอ้มูลจะต้องดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลใน

ประเด็นต่างๆที่ต้องการว่าสามารถวเิคราะห์ได้โดยใช้แนวทางวิเคราะห์ขอ้มูลที่กําหนดไว้ในระบบ
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รายงานโปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืไม่  ถา้หากอยูข่อ้มลูดงักล่าวอยู่นอกเหนือจากระบบรายงานทีม่ใีน

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทมีวเิคราะห์ขอ้มลูและนําใชข้อ้มูลจําเป็นทีจ่ะต้องนําเอาขอ้มลูตําบลทีม่อียู่ทัง้

ในระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชุมชน ไปดําเนินการมาวเิคราะห์เองตามประเด็นที่

ตอ้งการ  ดงันัน้ส่วนใหญ่ทมีวเิคราะหข์อ้มลูและนําใชข้อ้มลูจงึตอ้งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูนํ้า

ชุมชน แกนนําภาคประชาชน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ นอกจากนี้ ย ังต้องมีผู้ที่มี

ความสามารถในการนําขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดค้ําตอบตามโจทย์ทีต่อ้งการ โดยส่วนใหญ่จะเป็น

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รบัผดิชอบในส่วนของงานนโยบายและแผน หรอืพฒันา

ชุมชน  ซึ่งเป็นผูท้ี่รูว้่าขอ้มูลที่จดัเกบ็มขีอ้มูลประเภทใดบ้าง และรูว้่าควรจะเลอืกใชข้อ้มูลอะไรเพื่อ

นําไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่  

5.2 วิธีการพฒันาทกัษะการวิเคราะหข้์อมลู 

1) ทีมวิเคราะห์ข้อมูลและนําใช้ข้อมูล จะต้องเข้าร่วมในการประชุมเพื่อเรียนรู้แนวคิด 

หลกัการของการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ตลอดจนตอ้งเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและลกัษณะของขอ้มลู

ตาํบลทีม่ ีทัง้ในส่วนทีเ่ป็นแบบสอบถาม(ระดบับุคคลและครอบครวั และระดบักลุ่มและชุมชน) และใน

สว่นทีเ่กบ็รวบรวมไวใ้นระบบฐานขอ้มลู ซึง่จะทาํใหรู้ว้่าขอ้มลูของตาํบลทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมไวน้ัน้มขีอ้มลู

ในประเด็นใดบ้าง ที่สามารถนํามาดําเนินการวิเคราะห์ ให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์หรอืเป็นข้อมูล

สนบัสนุนในประเดน็ปัญหาทีต่อ้งการของพืน้ที ่

2) การประชุมปรกึษาหารอื เกีย่วกบัปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่โดยร่วมกนักาํหนด

โจทย์หรอืประเด็นทีต่้องการ ซึ่งสามารถพจิารณาจากสถานการณ์จรงิซึ่งคดิว่าเป็นปัญหาสําคญัของ

พืน้ที ่หรอือาจจะไดร้บัทราบขอ้มลูจากทมีเกบ็ขอ้มลูว่าเป็นปัญหาเรง่ด่วนและจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการ

แกไ้ข เพื่อทีจ่ะดําเนินการวเิคราะหข์อ้มูลจากแหล่งต่างๆทีม่แีละนําใชข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์น

การดาํเนินกจิกรรมหรอืพฒันาโครงการแกไ้ขปัญหาของพืน้ที ่

3)  การเขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรูก้ารใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึขอ้มลูและ

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ่งจะช่วยใหเ้หน็แนวทางของการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการดงึเอาขอ้มลูทีไ่ด้

จากการวเิคราะห์ มาใชร้่วมกบัโปรแกรมสําเรจ็รปูอื่นๆ เพื่อสรุปและนําเสนอขอ้มูลในหลายรูปแบบ

ตามความตอ้งการ เชน่ ตาราง แผนภมู ิและกราฟประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

4) การศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลตําบลจากพื้นที่ที่มี

ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลูตาํบลของตนเอง 

5.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

 มแีนวทางหรอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลในหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ขอ้มูลหรอื

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีต่อบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่ และสามารถนําไปใชเ้พือ่การ

วางแผนและพฒันาโครงการแกไ้ขปัญหาของพืน้ที ่

5.4 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1) ใครบา้งทีค่วรเขา้รว่มเป็นทมีในการวเิคราะหข์อ้มลู 

2) การวเิคราะหข์อ้มลูมขี ัน้ตอนและวธิดีาํเนนิการอยา่งไร   
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3) การเลอืกประเดน็ของพืน้ทีม่าทาํการวเิคราะหค์วรมหีลกัการอยา่งไรบา้ง 

4) แนวทางการพฒันาศกัยภาพของทมีวเิคราะหข์อ้มลูและนําใชข้อ้มลูควรทาํอยา่งไร 

 

6. เทคนิคการออกแบบและนําใช้ข้อมลู 

6.1 หลกัการ และความสาํคญั 

 การออกแบบและนําใช้ข้อมูล เป็นกระบวนการที่ต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มูล  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที ่ผูบ้รหิาร

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ หน่วยบรกิารสุขภาพ หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีม่คีวามตอ้งการในการนําใช้

ขอ้มลู เพื่อใชใ้นการจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่ ซึง่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่

ดําเนินการต่อเนื่องภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วแล้วทีม

วเิคราะหข์อ้มลูและนําใชข้อ้มลู จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางในประชุมปรกึษาหารอื หรอืจดัเวทปีระชาคม

เพื่อการเรยีนรูข้อ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้โดยใช้วธิกีารนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยสรา้งความ

เขา้ใจสาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง กอ่นทีจ่ะรว่มตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัการปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่

ซึง่นําไปสูก่ารดาํเนินการจดัทาํแผน หรอืโครงการในการพฒันาตาํบล 

6.2 วิธีการพฒันาทกัษะการออกแบบและนําใช้ข้อมลู 

1) ทมีวิเคราะห์ขอ้มูลและนําใช้ขอ้มูล จดัเวทปีระชุมปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการสรา้งความ

เขา้ใจระบบขอ้มลูตําบล และแนวทางในการนําขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการพฒันาพื้นที ่ ทมีวเิคราะห์

ขอ้มูลและนําใช้ข้อมูลจึงต้องร่วมกนัวางแผนในการวิเคราะห์และนําใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยอาจจะ

พจิารณาจากประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ปัญหาและความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นทีซ่ึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน หรอืประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ซํ้าซาก เพื่อนําขอ้มูล

จากการวเิคราะหม์าใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิหรอืหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ในการตดัสนิใจ วางแผนออกแบบ

การดาํเนินกจิกรรมต่างๆใหต้รงกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน   

2) การจดัใหม้ชี่องทางเพื่อรบัเรื่องเดอืดรอ้น หรอืประเดน็ปัญหาเรง่ด่วนในพืน้ที ่เช่น การมา

แจ้งด้วยตนเองที่ อบต. หรอืเทศบาล  การแจ้งผ่านเบอร์โทรศพัท์สายด่วนขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และการโทรศพัทแ์จง้ไปยงัผูบ้รหิารทอ้งถิน่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง เป็นตน้  เพื่อใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิน่ และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งนําเรื่องดงักล่าว ไปกาํหนดโจทยใ์นการวเิคราะหปั์ญหาและนําขอ้มลูที่

เป็นผลจากการวเิคราะหไ์ปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการดงักลา่ว   

3) จดัเวทปีระชาคม หรอืเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มูลสถานการณ์ในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ดจ้าก

การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัทราบขอ้มลู สถานการณ์ 

ปัญหาในชุมชน และจะไดนํ้าขอ้มลูดงักล่าวมาร่วมวางแผนในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  นอกจากนี้การ

นําใช้ข้อมูลจําเป็นต้องคํานึงถึงการรกัษาความลับของผู้ให้ข้อมูล โดยการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละ

ประเด็น จะต้องนําเสนอในภาพรวมของหมู่บ้านหรอืตําบลเท่านัน้ เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบกบัผู้ให้

ขอ้มลู 
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4) การประสานไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการกบัปัญหาและความต้องการของพื้นทีอ่ย่าง

รวดเรว็ ตามแนวทางซึง่ทีป่ระชุมหรอืเวทปีระชาคมไดร้ว่มกนัวางแผนเอาไว ้เพื่อใหป้ระชาชนในพืน้ที่

ไดเ้รยีนรูถ้งึประโยชน์และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิจากการมสีว่นร่วมในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล ซึง่จะ

นําไปสู่การให้ความร่วมมอืในการให้ขอ้มูลในอนาคต การให้ขอ้มูลที่ตรงกบัความเป็นจรงิเพื่อรกัษา

ประโยชน์ทัง้ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองและชุมชน และการสรา้งความยัง่ยนืของการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล

ต่อไปจากการมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของและการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบขอ้มลูของตนเองและชมุชน 

5) การศกึษาดงูาน และเรยีนรูแ้นวทางในการวางแผน ออกแบบกจิกรรมการนําใชข้อ้มลู จาก

ตาํบลทีม่ปีระสบการณ์ในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลจนสามารถนําขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันา

พืน้ทีต่นเอง เพื่อเทยีบเคยีงประสบการณ์และประยุกต์ใชแ้นวทางดงักล่าวในการจดักระบวนการนําใช้

ขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่

6) การประชุมทมีวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลูอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ เช่น ทุก 1 เดอืน หรอืทุก 

3 เดอืน หรอืทุก 6 เดอืน เป็นต้น เพื่อติดตามประเมนิผลการดําเนินกจิกรรมในการนําใชข้อ้มูล และ

นําไปสู่การปรบัเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน การมีขอ้มูลที่สอดคล้องกบัความต้องการ รวมทัง้

สามารถเผยนําเสนอขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพในหลายช่องทาง และสรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชน

ในพืน้ที ่

6.3 ประโยชน์หรือผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ 

 เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งได้มีส่วนร่วม ทัง้ในส่วนของการเรยีนรู้ปัญหาและความ

ต้องการของพื้นที่ตนเอง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายใต้การใช้ข้อมูลของพื้นที่จาก

กระบวนการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  นอกจากนี้การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ยงัมคีวามสอดคล้องกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของพืน้ที ่ การแกไ้ขปัญหาสามารดําเนินการไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

มกีารวางแผนการดําเนินงานที่ชดัเจน มกีารนําใชทุ้นทางสงัคมและศกัยภาพของพื้นที่ในการแก้ไข

ปัญหาและความตอ้งการของพืน้ที ่ 

6.4 ตวัอย่างคาํถามเพ่ือการเรียนรู้ 

1) การสรา้งการมสีว่นรว่มในการนําใชข้อ้มลูเพือ่แกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนในพืน้ทีค่วรทาํอยา่งไร 

2) การนําใชข้อ้มลู ควรดาํเนนิการอยา่งไร เพือ่ทีจ่ะรกัษาความลบัของผูใ้หข้อ้มลูและ

ไมใ่หเ้กดิผลกระทบกบัผูใ้หข้อ้มลู 

3) ทาํอยา่งไรจงึจะสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของขอ้มลูใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่
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บทท่ี 6 หลกัสตูรการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

 

การขยายแนวคดิและพื้นที่การพฒันาระบบขอ้มูล จําเป็นตอ้งมกีารจดัเตรยีมความพรอ้มใหก้บั

ตาํบลศนูยเ์รยีนรู ้ทัง้ในสว่นของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง และการเป็นศนูยฝึ์กการพฒันา

ระบบขอ้มลูตําบลใหก้บัตําบลเครอืขา่ย ตําบลเครอืขา่ยขยายผล  และตําบลทีส่นใจ  ดงันัน้ในบทนี้จงึเป็น

แนวทางการพฒันาหลกัสูตรที่ครอบคลุมทัง้การพฒันาระบบขอ้มูลตําบล และการเป็นตําบลศูนย์ฝึกการ

พฒันาระบบขอ้มูลตําบล โดยมเีนื้อหาเกีย่วกบั เนื้อหาหลกัสูตร กจิกรรมและวิธกีารเรยีนรู้  คุณสมบัติ

วทิยากรและผูม้าเรยีนรู ้ การประเมนิผลการเรยีนรู ้การเตรยีมวทิยากร การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ สถานที ่

และสิง่สนับสนุนอื่นๆ  และตวัอย่างตารางการฝึกอบรม ทัง้นี้การพฒันาหลกัสตูรสําหรบัตําบลศนูย์ฝึกจะ

คลา้ยกบัการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล แต่จุดเน้นอยู่ทีก่ารสรา้งความเขา้ใจสําหรบัตําบลทีม่ศีกัยภาพและ

ความพรอ้มในการเป็นตําบลศูนย์ฝึก เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ตรงกนัเกี่ยวกบัแนวคดิ หลกัการ  วีธีการ

พฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  รวมทัง้การเรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มลู

ตําบลในลกัษณะเชงิลึก และการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จรงิ  เพื่อให้เขา้ใจหลกัการ วิธีการ เหตุผลของการ

ดาํเนินการและเงือ่นไขสาํคญัในแต่ละขัน้ตอน  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. เน้ือหาหลกัสตูร ประกอบดว้ย 

1) แนวคดิ หลกัการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล   

ความสําคญัและแนวคดิของการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  ผู้ที่มสี่วนร่วมในการพฒันา 

ประเภทของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการพฒันา  ผลลพัธจ์ากการพฒันา  เสน้ทางการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  แบะ

การผสมผสานการวจิยัชมุชนและการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล   

2) กระบวนการหลกัของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

กระบวนการหลกั 4 ประการในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล (เกบ็เอง  วเิคราะห์เอง ใช้

เอง และเป็นเจ้าของ) หลกัการสําคญัในแต่ละกระบวนการ  ขัน้ตอนการดําเนินงาน  ผู้ทีม่สี่วนร่วม และ

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 

3) ขัน้ตอนและวธิกีารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

ขัน้ตอนและวธิกีารพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 5 ขัน้ตอนหลกั ประกอบด้วย 1) การสรา้ง

และเตรยีมความพรอ้มของทมี (การแต่งตัง้ทมีและคณะทํางาน การสรา้งการเรยีนรูใ้นกระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมูล) 2) การกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอ้มูล (การจัดทําแผนการเก็บขอ้มูล การกํากบั

ตดิตามการดําเนินงานเกบ็ขอ้มูล) 3) การจดัเตรยีมอุปกรณ์และสิง่สนับสนุนในการเกบ็ขอ้มลู  4) การเกบ็

รวบรวมขอ้มลู (การเกบ็ขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู การบนัทกึขอ้มลู) และ 5) การวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู  
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4) เทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  

ทกัษะทีจ่ําเป็นสําหรบัการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล 6 เทคนิค ประกอบด้วย 1) เทคนิค

การสรา้งทมี 2) เทคนิคการเกบ็ขอ้มลู 3) เทคนิคการสอบทานขอ้มลู 4) เทคนิคการบนัทกึขอ้มลู 5) เทคนิค

การวเิคราะหข์อ้มลู และ 6) เทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มลู  

5) การฝึกทกัษะในสถานการณ์จรงิ 

ฝึกปฏบิตัทิกัษะทีจ่ําเป็นสาํหรบัการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล 6 เทคนิค ประกอบดว้ย 1) 

เทคนิคการสรา้งทมี 2) เทคนิคการเกบ็ขอ้มลู 3) เทคนิคการสอบทานขอ้มลู 4) เทคนิคการบนัทกึขอ้มลู 5) 

เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลู และ 6) เทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มลู 

6) การวางแผนและออกแบบการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

วางแผนและออกแบบการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล (เป้าหมายการดาํเนินการ วิธีก าร /

กจิกรรม เครือ่งมอื/กลไกทีใ่ช ้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง บทบาทหน้าที)่ ใน 5 ขัน้ตอนหลกั ประกอบด้วย 1) การสรา้ง

และเตรยีมความพรอ้มของทมี (การแต่งตัง้ทมีและคณะทํางาน การสรา้งการเรยีนรูใ้นกระบวนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล)  2) การกําหนดแนวทางในการจดัเก็บขอ้มูล (การจดัทําแผนการเก็บขอ้มูล การกํากบั

ตดิตามการดําเนินงานเกบ็ขอ้มลู) 3) การจดัเตรยีมอุปกรณ์และสิง่สนับสนุนในการเกบ็ขอ้มลู  4) การเกบ็

รวบรวมขอ้มลู (การเกบ็ขอ้มลู การสอบทานขอ้มลู การบนัทกึขอ้มลู) และ 5) การวเิคราะหแ์ละนําใชข้อ้มลู 

 

2. กิจกรรมและวิธีการเรียนรู ้ ประกอบดว้ย 

1) การบรรยาย เกีย่วกบั แนวคดิ หลกัการการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล  กระบวนการหลกัของ

การพฒันาระบบขอ้มูลตําบล ขัน้ตอนและวธิกีารพฒันาระบบขอ้มูลตําบล โดยนักวชิาการหรอืนักจดัการ

ขอ้มูลตําบล ซึ่งมีความเขา้ใจแนวคดิ หลักการ การพฒันาระบบขอ้มูลตําบล และเป็นคนหลกัในแต่ละ

กระบวนการพฒันา  

2) การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ การจดักระบวนการเรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้น

ต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล ได้แก่ เทคนิคการสรา้งทมี  เทคนิคการเกบ็ขอ้มูล เทคนิคการสอบ

ทานขอ้มูล เทคนิคการบนัทกึขอ้มูล เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล และเทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มูล 

โดยเน้นการเรยีนรู้เทคนิคควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบัติจรงิในพื้นที่ต้นแบบที่จดัเตรยีมเอาไว้  โดยผู้ที่มี

ประสบการณ์ตรงหรอืมคีวามชาํนาญในการนําใชเ้ทคนิคแต่ละดา้น 

3) การสรปุบทเรยีน หลงัจากการเรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล โดยการรบัฟังการบรรยาย

และเขา้รว่มกจิกรรมการฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ   จากนัน้ทาํการเทยีบเคยีงกบัศกัยภาพ ความพรอ้ม 

และความเป็นไปไดใ้นพืน้ทีต่นเอง  พรอ้มทัง้วางแผน ออกแบบการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง  

โดยมวีทิยากรกระบวนการหลกั เป็นผูช้ ีนํ้าแนวทาง วตัถุประสงค ์และผลลพัธ์ของการสรปุบทเรยีน อกีทัง้
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ยงัตอ้งมวีทิยากรพีเ่ลีย้งประจาํกลุ่มยอ่ย เพือ่ใหค้าํปรกึษาแนะนําการดําเนินกจิกรรมภายในกลุ่ม รวมไปถงึ

การกระตุน้ใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็ และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

 

3. คณุสมบติัวิทยากรและผู้มาเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1) วิทยากรบรรยายเนื้ อหา เกี่ยวกับ  แนวคิด หลักการการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล  

กระบวนการหลกัของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และขัน้ตอนและวธิกีารพฒันาระบบขอ้มลูตําบล จะตอ้ง

เป็นแกนนําหรอืนักวชิาการหรอืนักจดัการขอ้มูลตําบล ซึ่งมปีระสบการณ์เขา้ใจภาพรวมของการพฒันา

ระบบขอ้มูลตําบล อกีทัง้ยงัตอ้งเป็นคนหลกัหรอืมสี่วนสําคญัในการจดัการ 4 กระบวนการหลกั (เกบ็เอง 

วเิคราะหเ์อง ใชเ้อง และเป็นเจา้ของ)   

2) วทิยากรประจําฐานเรยีนรูเ้ทคนิควิธกีารพฒันาทกัษะด้านต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มูล

ตาํบล จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้มทีกัษะ และมปีระสบการณ์ตรงจากการเป็นแกนนําหรอืคนหลกัของการใช้

เทคนิคในดา้นต่างๆ  ตวัอย่างเช่น เทคนิคการสรา้งทมีซึง่อาจจะเป็นผูจ้ดัการระบบขอ้มูลตําบล  เทคนิค

การเกบ็ขอ้มลูซึง่อาจจะเป็นแกนนํา อสม.ทีเ่ป็นคนหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู หรอืนักพฒันาชุมชนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เทคนิคการสอบทานขอ้มลูซึง่อาจจะเป็นผูนํ้าชมุชน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และแกน

นําภาคประชาชน เทคนิคการบันทึกข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รบัผดิชอบการจดัการระบบขอ้มลูตําบล เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่อาจจะเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เทคนิค

การออกแบบและนําใชข้อ้มลูซึง่อาจจะเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูนํ้าชุมชน รว่มกบับุคลากรทีผู่ร้บัผดิชอบงาน

นโยบายและแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

3) วทิยากรสรุปบทเรยีน ประกอบด้วยวทิยากรกระบวนการหลกั และวทิยากรพี่เลี้ยงประจํา

กลุ่มยอ่ย โดยวทิยากรกระบวนการหลกั จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ขา้ใจภาพรวมในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล และ

ต้องมปีระสบการณ์เขา้ร่วมในทุกกระบวนการหลกั เพื่อให้เห็นขัน้ตอนการดําเนินกจิกรรมซึ่งจะช่วยให้

สามารถชี้นําและให้ขอ้เสนอแนะ หรอืตอบขอ้ซกัถามและประเด็นที่สงสยัของผู้มาเรยีนรู้ได้  วิทยากร

กระบวนการหลกัอาจจะเป็นแกนนํา นักวชิาการหรอืนักจดัการระบบขอ้มูลตําบล   ส่วนวทิยากรพี่เลี้ยง

ประจํากลุ่มย่อย จะต้องเป็นผู้ที่เขา้ใจภาพรวมในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบลเช่นเดียวกนั แต่อาจจะมี

ความชาํนาญหรอืมปีระสบการณ์เฉพาะดา้น  ซึง่เขา้ใจและสามารถกระตุน้ผูม้าเรยีนรูใ้หต้ัง้ประเดน็คาํถาม 

หรอืพดูคุยเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่มย่อยได ้ วทิยากรพีเ่ลี้ยงประจํากลุ่มย่อยอาจจะเป็นสมาชกิใน

ทมีจดัการการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล หรอือาจจะเป็นวทิยากรประจาํฐานเรยีนรูต่้างๆ 

4) ผูม้าเรยีนรู ้ทัง้จากตําบลเครอืขา่ย ตําบลขยายผล และตําบลทีส่นใจ  ซึง่ควรประกอบดว้ยผู้

ทีม่บีทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัการสนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลในพืน้ทีต่นเอง  ซึง่

อาจจะประกอบดว้ย ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ผูนํ้าชุมชน นกัวชิาการหรอืนักจดัการของตาํบล  และผูแ้ทนจากภาค

ประชาชน อกีทัง้ควรทีจ่ะมคีวามสามารถทีส่อดคลอ้งกบัเทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันา
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ระบบขอ้มูลตําบล ได้แก่ เทคนิคการสรา้งทมี  เทคนิคการเกบ็ขอ้มูล เทคนิคการสอบทานขอ้มูล เทคนิค

การบนัทกึขอ้มลู เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลู และเทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มลู ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการ และกระบวนการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ไดเ้รว็ขึน้ 

 

4. การประเมินผลการเรียนรู ้ 

1) แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นการสรุปประสบการณ์ซึ่งได้รบัจาก

การเรียนรู้ในแต่ละส่วนของหลักสูตรที่จ ัดขึ้น  และส่วนของการวิเคราะห์พื้นที่ตนเองโดยใช้วิธีการ

เทยีบเคยีงประสบการณ์การเรยีนรูเ้ปรีย่บเทยีบกบัศกัยภาพ ความพรอ้มของพืน้ที ่และความเป็นไปไดใ้น

การนํากระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลไปปรบัใชใ้นพืน้ทีต่นเอง 

2) เวทสีรุปบทเรยีน โดยการแบ่งผูท้ี่มาเรยีนรูอ้อกเป็นกลุ่มย่อย ซึง่อาจจะแบ่งตามพื้นที่หรอื

เทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ทาํการสรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูภ้ายในกลุ่ม

ยอ่ยกอ่น โดยใชก้ารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ แลว้สรปุเป็นแผนภาพ Mind Mapping ในประเดน็ทีไ่ด้

เรยีนรู ้ จากนัน้แต่ละกลุ่มยอ่นําเสนอผลการเรยีนรู ้

 

5. การเตรียมวิทยากร  

การเตรยีนมความพรอ้มใหก้บัวทิยากร เริม่จากการจดัเวทปีระชุม เพื่อทําความเขา้ใจเกีย่วกบั

แนวคดิ หลกัการการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  กระบวนการหลกัของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล ขัน้ตอน

และวธิกีารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล  ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืแกนนนําในการพฒันา  อกีทัง้ยงัตอ้งมกีารฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกบัเทคนิควิธีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล  และต้องผ่าน

กระบวนการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเองเพือ่เรยีนรูก้ระบวนการจากการปฏบิตัจิรงิ ซึง่จะชว่ยให้

เกดิการเรยีนรู ้และเขา้ใจทัง้ในส่วนทีเ่ป็นการจดัการ และการดําเนินการในแต่ละขัน้ตอนของการพฒันา

ระบบขอ้มลูตําบล  นอกจากนี้ยงัอาจเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากการไปเรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มูลในพืน้ทีอ่ ื่นๆ 

เพือ่เป็นการเทยีบเคยีงประสบการณ์และเหน็แนวทางของการนําใชร้ะบบขอ้มลูตาํบลทีห่ลากหลาย     และ

ก่อนทีจ่ะดําเนินการเปิดศูนยฝึ์ก จะต้องมกีารสรุปบทเรยีนเกีย่วกบัหลกัการ กระบวนการ และเงือ่นไขใน

การพฒันาระบบขอ้มูลตําบล  รวมทัง้การจดัเตรยีมหลกัสูตร และฝึกทกัษะของการเป็นวิทยกรในแต่ละ

กระบวนการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดในหลกัสตูร 

 

6. การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี และส่ิงสนับสนุนอ่ืนๆ   

1) วสัดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรมการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ประกอบดว้ย แบบสอบถามระดบั

บุคคลและครอบครวั และแบบสอบถามระดบักลุ่มและชุมชน ซึง่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  นอกจากนี้ยงั
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ต้องมอีุปกรณ์คอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีส่ามารถรองรบัการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตได้

หลายเครือ่งพรอ้มๆกนั ในระหว่างการฝึกบนัทกึขอ้มลู 

2) สถานที ่ประกอบดว้ย หอ้งประชุมทีม่ขีนาดเพยีงพอสามารถรองรบัผูม้าเรยีนรูไ้ด ้  ในส่วน

ของหอ้งฝึกปฏบิตักิารบนัทกึขอ้มลู ซึง่จะตอ้งมอีุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตรองรบั

กบัจํานวนผูใ้ห้งาน  กรณีทีผู่้มาเรยีนรูนํ้าเอาเครื่องคอมพวิเตอรม์าเองจะต้องมกีารจดัเตรยีมปลัก๊ไฟฟ้า 

และระบบอนิเทอร์เน็ตให้เพียงพอกบัจํานวนผู้ใช้งานเช่นกนั และในส่วนของสถานที่ฝึกปฏิบัติจรงิ ซึ่ง

อาจจะเป็นพืน้ทีต่วัอยา่ง  ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธแ์ละทาํความเขา้ใจกบัผูนํ้าชมุชน แกนนํา และประชาชน

ในพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งเขา้รว่มกระบวนการเรยีนรูห้รอืรว่มเป็นผูใ้หข้อ้มลู 

3) สิง่สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ เอกสารทะเบียนราษฎร์ ใช้สําหรบัการตรวจสอบรายชื่อและเลข

ประจําตวัประชาชน บุคคลทีอ่าศยัอยู่ในแต่ละครวัเรอืน เอกสารทีเ่ป็นแผนการดําเนินงานหรอืโครงการ

ต่างๆของทอ้งถิน่ รายชื่อแกนนําและบุคคลสาํคญัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินกจิกรรม  และเอกสารการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลอื่นๆ (ขอ้มูล จปฐ. เอกสารสรุปการสาํรวจของพฒันาชุมชน) สาํหรบัการสรุปงานหรอื

กจิกรรมสาํคญัต่างๆทีท่อ้งถิน่ไดด้าํเนินการ  

 

7. ตวัอย่างตารางการฝึกอบรม 

กระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตําบล ตอ้งมกีารเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีนและลงพืน้ทีเ่พื่อเรยีนรู้

จากประสบการณ์จรงิ ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางท่ี 1 ตวัอย่างการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื่อเรยีนรูแ้นวคดิ หลกัการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล  
 

วนัท่ี เช้า บ่าย 

  ลงทะเบยีนเขา้ทีพ่กั 

1 1) เรยีนรูแ้นวคดิหลกัการ TCNAP& RECAP 

2) บอกเล่าประสบการณ์ระบบขอ้มลูตําบล 

(หลกัการ กระบวนการ และการแกไ้ข

ปัญหา) จากตําบลทีม่ปีระสบการณ์ 

3) (ลงพืน้ที)่ เรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารและ

กระบวนการ 

 เทคนิคการสรา้งทมี 

 เทคนิคการเกบ็ขอ้มลู 

 เทคนิคการบนัทกึ 

 เทคนิคการตรวจสอบขอ้มลู 

2 4) เรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารและกระบวนการ 

 เทคนิคการวเิคราะห ์

 เทคนิคการออกแบบและนําใช ้

5) การพฒันาหลกัสตูร และออกแบบการ

ฝึกอบรม TCNAP & RECAP 

6) ออกแบบและพฒันาระบบขอ้มลูตําบล 

(เฉพาะตําบลศนูยฝึ์กใหม่) 
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วนัท่ี เช้า บ่าย 

3 7) นําเสนอผลการพฒันาหลกัสตูร การ

ออกแบบการฝึกอบรม  และการพฒันา

ระบบขอ้มลูตําบล 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ตวัอย่างการประชมุเชงิปฏบิตักิารฝึกทกัษะการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลจากการปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่
 

วนัท่ี เช้า บ่าย 

  ลงทะเบยีนเขา้ทีพ่กั 

1   กล่าวตอ้นรบั และแนะนําบรบิทพืน้ที ่ 

  เรยีนรูแ้นวคดิ หลกัการ  กระบวนการ และ

ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม RECAP & 

TCNAP  

  เทคนิคการพฒันาทกัษะ RECAP & 

TCNAP  

  เรยีนรูว้ธิกีารใชใ้บงานสรุปขอ้มลู RECAP 

  เรยีนรูว้ธิกีารใชแ้บบสอบถาม TCNAP  

2  แบ่งกลุ่มย่อยลงพืน้ที ่

  ศกึษาขอ้มลูแหล่งเรยีนรู ้ (RECAP)  

  เกบ็ขอ้มลูระดบับุคคลครอบครวั (TCNAP) 

 แบ่งกลุ่มย่อยลงพืน้ที ่(ต่อ) 

  ศกึษาขอ้มลูแหล่งเรยีนรู ้(RECAP)  

  เกบ็ขอ้มลูระดบับุคคลครอบครวั (TCNAP) 

3    สอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูระดบั

บุคคลและครอบครวั  (TCNAP) 

  วเิคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูแหล่งเรยีนรู ้  

(RECAP) 

  เกบ็ขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน  (TCNAP) 

  รวบรวมขอ้มลูระดบักลุ่มและชมุชน 

(TCNAP) 

  สอบทานความถูกตอ้งของขอ้มลูระดบักลุ่ม

และชุมชน (TCNAP) 

4    เรยีนรูก้ารใชง้านโปรแกรมบนัทกึขอ้มลู 

(TCNAP)  

   ฝึกการบนัทกึขอ้มลู (TCNAP) 

  ฝึกการวเิคราะหข์อ้มลู (TCNAP) 

  นําใชข้อ้มลู RECAP&TCNAP เพื่อการ

พฒันาโครงการ  

5    แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงการทีค่ดัสรร    ปิดการประชุม  
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บทท่ี 7 บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการขยายแนวคิด

และพืน้ท่ีการพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 
 

แนวทางการขยายแนวคิดและขยายพื้นที่ในการพฒันาระบบข้อมูลตําบล เป็นการดําเนินงาน

ร่วมกนัของ 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) ตําบลศูนย์ฝึกหรอืตําบลพีเ่ลี้ยง ซึง่มปีระสบการณ์ในการพฒันาระบบขอ้มูล

ตําบลในพื้นทีต่นเอง มคีวามพรอ้มทีจ่ะเปิดพื้นทีส่ําหรบัการจดักจิกรรมการฝึกอบรมใหก้บัตําบลต่างๆที่

สนใจ และทําหน้าที่ในการเป็นตําบลที่ปรกึษา  และ 2) ตําบลเครอืข่าย และเครอืข่ายขยายผล ซึ่งเป็น

ตาํบลทีเ่ขา้มารว่มกระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาระบบขอ้มลูตําบล หรอืเป็นผูม้าเรยีนรูแ้ละมคีวามตอ้งการ

ที่จะนํากระบวนการดังกล่าวไปปรบัใช้ในพื้นที่ตนเอง  ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทของผู้ที่

เกีย่วขอ้งในการขยายแนวคดิและพืน้ทีก่ารพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้   

 

1. บทบาทของตาํบลศนูยฝึ์กหรือตาํบลพ่ีเล้ียง 

1.1 ตาํบลพ่ีเล้ียงคือใคร  

ตําบลพี่เลี้ยง เป็นตําบลศูนย์เรยีนรู้การพัฒนาตําบลสุขภาวะ ซึ่งมกีารดําเนินกิจกรรมนําร่อง

เกี่ยวกบัการนําใช้กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล และการใช้งานโปรแกรม TCNAP เพื่อเป็น

เครือ่งมอืในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบล โดยผ่านการฝึกอบรมใหเ้ป็นแกนนําและวทิยากรทีม่คีวามเขา้ใจ

เกีย่วกบั แนวคดิของกระบวนการเรยีนรูแ้ละนําใชข้อ้มูล การใชง้านโปรแกรม TCNAP และแนวทางของ

การพฒันาและการจดัการฐานขอ้มลูตาํบล รวมทัง้เป็นคณะทาํงานจดัทาํขอ้มลูในตาํบลตนเอง 

1.2 บทบาทหน้าท่ี 

1) ประชุมผูบ้รหิารและทมีงาน เพื่อจดัทําแผนงานเพื่อจดัทาํหลกัสตูร โดยการ ทบทวนเนื้อหา  

จดัทาํแผนการสอน  สง่ผูท้รงคณุวุฒพิจิารณา  นําใช ้  ประเมนิปรบัแก ้

2) มอบหมายหน้าที่ร่วมหารอืหลักการอธิบายหลักสูตร ตรวจทานหลักสูตร และจัดทําคู่มือ

หลกัสตูรจดักระบวนการเรยีนรู ้

3) ประชุม/วางแผน/กําหนดวนัเวลาที่จะขยายผลเครอืข่าย ประสานเครอืข่ายที่เตรยีมไว้  จดั

เตรยีมการดาํเนินงาน รบัเครอืขา่ยเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเมนิผล พฒันาปรบัปรงุแกไ้ขและรบัเครอืขา่ย

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4) การจดัเตรยีมความพรอ้มของวทิยากรวสัดุอปุกรณ์สถานทีบ่า้นพกัโฮมสเตย ์

5) การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูตาํบลและการนําใชโ้ปรแกรม TCNAP 

การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลู 

6) การสรปุบทเรยีนและเรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลูตาํบลขา้มพืน้ที ่

7) ใหค้าํแนะนําปรกึษาเกีย่วกบัเทคนิคการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

1.3 กระบวนการให้คาํปรึกษา 

1) การใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการสรา้งทมี  



38 
 

2) การชี้แนะวิธีการสร้างฐานคดิ ที่ได้จากการถ่ายอดประสบการณ์เกี่ยวกบัหลกัการ วิธีการ 

กระบวนการ เทคนิคการแกปั้ญหา 

3) การเพิม่ทกัษะเกีย่วกบั เทคนิคการเกบ็ขอ้มูล เทคนิคการบนัทกึขอ้มลู เทคนิคการวเิคราะห ์

และ เทคนิคการออกแบบและนําใชข้อ้มลู 

4) การขยายเครอืขา่ยการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

1.4  แนวทางการประเมินติดตามผลการดําเนินงาน และช่องทางในการให้คําปรึกษาหรือ

ช่วยเหลือ 

1) การสรปุบทเรยีนและเรยีนรูก้ารพฒันาฐานขอ้มลูตาํบลขา้มพืน้ที ่

2) การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ใหต้าํบลเครอืขา่ยนําเสนอผลการดาํเนินงาน 

3) การกาํหนดผูร้บัผดิชอบหลกัและแนวทางเพือ่การตดิต่อประสานงาน เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลข

โทรศพัทม์อืถอื E-mail address และ web board เป็นตน้ 

 
2. บทบาทของผู้มาเรียนรู้การพฒันาระบบข้อมลูตาํบล 

2.1 ผู้มาเรียนรู้คือใคร 

 ตําบล เป็นตําบลทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาตําบลสุขภาวะทัว่ประเทศ ภายใตก้ารสนับสนุนของ

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เช่น สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สํานัก 3) 

และตาํบลอืน่ๆ ทีส่นใจ 

 คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลตําบล เป็นผู้แทนจาก 4 องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ ภาค

ประชาชน ผูนํ้าชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นผูท้ี่มสี่วน

รบัผดิชอบในกระบวนการจดัทําฐานขอ้มูลตําบล แผนตําบล และกจิกรรมการพฒันาตําบลอื่นๆ เป็นผูท้ี่

สามารถเขา้ร่วมกระบวนการเรยีนรูแ้ละนําใชข้อ้มลู ในลกัษณะของการปฏบิตัจิรงิ (กระบวนการเกบ็ขอ้มลู 

สอบทานขอ้มูล บนัทกึขอ้มูล วิเคราะห์และนําใชข้อ้มูล) และพรอ้มที่จะเป็นแกนนําในการพฒันาระบบ

ขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง  

2.2 เป้าหมายของการมาเรียนรู้ 

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล จากตาํบลศนูย์

ฝึกการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง 

2.3 บทบาทในการมาเรียนรู้ 

1) เรยีนรูโ้ดยทําความเขา้ใจแนวคดิและหลกัการในกระบวนการเรยีนรูแ้ละนําใชข้อ้มูล การใช้

งานแบบสอบถามและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มลูระดบักลุ่มและชุมชน 

แนวทางของการพฒันาและการจดัการฐานขอ้มลูตาํบล พรอ้มทัง้การวางแผนและแบ่งทมีในการเรยีนรูจ้าก

การปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่จากวทิยากรหรอืทมีจดัการและทมีดาํเนินการต่างๆในตาํบลทีเ่ป็นศนูยฝึ์ก 

2) เรยีนรู้จากการปฏิบัติการจรงิในพื้นที่ ภายหลงัจากการทําความเข้าใจ แนวคิด หลกัการ 

วธิกีารในการพฒันาระบบขอ้มลูตําบลและมกีารแบ่งทมีในการเรยีนรูพ้ ื้นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ วทิยากรหรอืทมี

จดัการและทมีดาํเนินการต่างๆ ทาํหน้าทีเ่ป็นแกนนําในการถ่ายทอดเทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ

ในการพฒันาระบบขอ้มูลตําบล ได้แก่ 1) เทคนิคการสรา้งทมี 2) เทคนิคการเก็บขอ้มูล 3) เทคนิคการ
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ตรวจสอบขอ้มลู 4) เทคนิคการบนัทกึขอ้มลู 5) เทคนิคการวเิคราะห์ และ 6) เทคนิคการออกแบบและนํา

ใชข้อ้มลู 

 

2.4 แนวทางการเรียนรู ้

1) ทําความเข้าใจแนวคิดและหลักการในกระบวนการเรียนรู้และนําใช้ข้อมูล การใช้งาน

แบบสอบถามและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบับุคคลและครอบครวั และขอ้มูลระดับกลุ่มและชุมชน 

แนวทางของการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล พรอ้มทัง้แบ่งทมียอ่ยเรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ

ในการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบล 

2) ฝึกตัง้โจทย์และสอบถามเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนําไปคิดเทียบเคียงกับ

ประสบการณ์ในพืน้ทีข่องตนเองเพือ่ใหเ้หน็แนวทางในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูในพืน้ทีข่องตนเอง 

3) การวางแผนออกแบบการพฒันาระบบขอ้มลูตาํบลในพืน้ทีต่นเอง 
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