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กระบวนการจัดการความรู้ : การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  หรือข้อมูล จปฐ. ได้มีการบริหารกระบวนการจัดเก็บ
โดยกรมการพัฒนาชุมชน  มาเป็นเวลากว่า 23 ปี  (เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533)  และได้มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ  รูปแบบ  และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ผลการจัดเก็บมีความถูกต้อ ง  น่าเชื่อถือ  
สามารถ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข้อมูล จปฐ. เป็นฐานข้อมูลเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงไปถึงระดับครัวเรือนทุกครัวเรือน  
จัดเก็บทุกปี  ด าเนินการโดยอาสาสมัคร  และผู้น าชุมชน  
  รัฐบาลชุดปัจจุบัน  ได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นนโยบายส าคัญ    
ในการด าเนินงาน   ทั้งนี้  ตามมติทีประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555  เห็นชอบให้มีการยกระดับ
รายได้ครัวเรือน   โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน           
(ทั้งประเทศ) เพ่ิมขึ้น   ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ           
เร่งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือน จปฐ. ในเขตชนบท  และให้การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลรายได้
ครัวเรือน จปฐ. ในเขตเทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร  ครบทุกพ้ืนที่  
  จากอดีตถึงปัจจุบัน  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ซึ่งด าเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน       
จะรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขตชนบทเท่านั้น   ส าหรับในเขตเมือง กรมฯ  ได้มีการประสาน       
ขอความร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นคือ กรุงเทพมหานครและเทศบาลเขตเมือง ให้ด าเนินการจัดเก็บ
โดยท้องถิ่นเอง   ดังนั้นองค์ความรู้  เทคนิค และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
ในเขตเมือง   กรมฯไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาก่อน   จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้กรมฯ 
จะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงานในพ้ืนที่จริง   ประกอบกับศูนย์สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานจัดการความรู้เพ่ือบ่งชี้ความรู้   และพิจารณาองค์ความรู้    
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ส าหรับปี พ.ศ.2557   ดังนั้น  ศูนย์สารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน   ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการออกแบบ  คิดค้นวิธีการ  และกระบวนการ
ทั้งหมดในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้การจัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. ในเขตเมืองขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าว ส าหรับการน าไปเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง  ตลอดทั้งจะเป็นการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือที่จะ
ด าเนินการให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บในปีงบประมาณต่อไป  
 
2. การก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความหลากหลายของพ้ืนที่  คณะท างานจัดการความรู้    
ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน   ได้พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่ในเขตเมือง
ปริมณฑล  และพ้ืนที่เขตเทศบาลกึ่งเมืองก่ึงชนบท  โดยในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ครอบคลุมลักษณะพ้ืนที่
ทั้งหมด  คณะท างานจัดการความรู้ ได้ก าหนดให้มีการเข้าไปถอดบทเรียนทั้งในชุมชนแออัด บ้านจัดสรร      
ซึ่งผลการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือท าการศึกษาและถอดบทเรียน  ได้แก่ 

2.1.1 กรุงเทพมหานคร (ชุนชนในเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่) 
   2.1.2 เทศบาลต าบลหนองแซง  อ าเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  
    2.1.3 เทศบาลเมืองแก่งคอย  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 



2 
 

   2.1.4 เทศบาลนครปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
   2.1.5 เทศบาลเมืองปทุม  จังหวัดปทุมธานี 
 2.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการสัมภาษณ์  หลังจากที่คณะท างานจัดการความรู้ได้ก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ล าดับขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกกลุ่มคนเพ่ือที่จะให้ข้อมูลส าหรับการ
ถอดบทเรียน ซึ่งได้พิจารณาจากผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องและเคยมีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มา
ก่อน  รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบงาน จปฐ. ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ 
เจ้าหน้าที่เขตของ กทม. เจ้าหน้าที่เทศบาล  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่  เพ่ือรับทราบข้อมูลส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้ที่ เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล  ตลอดจนการประสานงาน  และด้านการ
อ านวยการต่างๆ   
 
3. วิธีด าเนินการ 
  3.1 คณะท างานจัดการความรู้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึง
องค์ความรู้เพ่ือการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในเขตเมือง  และเพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค  วิธีการ  และข้อพึง
ระวังต่างๆ 
  3.2 คณะท างานจัดการความรู้เลือกวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดที่หลากหลาย  และการจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างจากเวทีการสนทนา 
  3.3 คณะท างานจัดการความรู้ได้ประสานและขอความร่วมมือไปยังองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง กทม.เทศบาล รวมถึงส านักงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ.  ได้
ประสานกับผู้น าชุมชน  และนัดหมายวันเวลาที่จะให้สัมภาษณ์   
  3.3 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2556 
    3.3.1 กรุงเทพมหานคร (ชุนชนในเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตจตุจักร) 
ด าเนินการวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2556  
   3.3.2 เทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ด าเนินการวันที่           
10 กรกฎาคม 2556 
    3.3.3 เทศบาลเมืองแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด าเนินการวันที่  11 
กรกฎาคม 2556 
   3.3.4 เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
   3.3.5 เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด าเนินการวันที่ 12 
กรกฎาคม 2556 
  3.4 การอภิปรายและสรุปผล ภายหลังจากที่ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายครบทุก    
จุดแล้ว  คณะท างานจัดการความรู้จะน าองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกันและหาข้อสรุป และจัดท า
เป็นองค์ความรู้   เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองต่อไป 
  3.5 คณะท างานจัดการความรู้จะจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอต่อที่
ประชุมศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  พิจารณาเห็นชอบแล้วจะส่งมอบข้อมูลให้กับกลุ่มงานข้อมูล
พ้ืนฐานการพัฒนาชนบท  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อผู้บริหาร
ในการตัดสินใจก าหนด   แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณถัดไป 
  3.6 น าเสนอผลการด าเนินงาน  และองค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์  เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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4. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
  ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลครบทุกจุดแล้ว  คณะท างานจัดการความรู้
ได้น าบันทึกผลการสัมภาษณ์มาสรุปผลและอภิปรายข้อมูล  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556  เพ่ือถอดบทเรียน
ร่วมกันและจัดท าเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จป. ในเขตเมืองขึ้นมาชุดหนึ่ง 
  
5. การสังเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์  ท าให้คณะท างานจัดการความรู้สามารถแบ่งลักษณะของ
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง  โดยแบ่งตามลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกเป็น 3 
ลักษณะคือ เขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมือง  และเขตกึ่งเมืองก่ึงชนบท   ในการนี้ได้ผลผลิตการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ที่เกิดขึ้นเป็น 2 ส่วนด้วยกัน  ดังนี้     
 
 5.1 ผลผลิตที่ 1  เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จ าแนกตามสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัย 
     5.1.1 เขตกรุงเทพมหานคร 
  1) บ้านจัดสรร : ชุมชนเคหะสถานครูไทย  เขตดอนเมือง 

        ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นหมู่บ้านจัดสรร ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว  จ านวนประมาณ 
200 ครัวเรือน  ผู้อยู่อาศัยส่วนมากเป็นข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุ (เนื่องจากเป็นหมู่บ้านรัฐ
สวัสดิการส าหรับข้าราชการครู)  
         ผลการจัดเก็บ : ได้รับความร่วมมือน้อย  จัดเก็บข้อมูลกลับมาได้เพียง 8 ครัวเรือน 
หรือ ร้อยละ 4 
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) มีการมอบหมายให้ อสม.  หรือผู้น าซอยแจกแบบสอบถามตามบ้าน   
   (2) มีการสัมภาษณ์ตามบ้านโดยผู้น าซอย และคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ 
   (3) ผู้จัดเก็บจะต้องท าความเข้าใจกับข้อค าถาม  และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์
ของการจัดเก็บได้อย่างชัดเจน 
   (4) ผู้จัดเก็บจะต้องโน้มน้าว  ชวนพูดคุยให้เกิดความคุ้นเคยในเบื้องต้นแล้วจึงโยงเข้า
สู่การตอบค าถาม  
  ข้อควรพึงระวัง 
   - ไม่มี 
 
      2) ทาวน์เฮาส์ : ชุมชนกัญญเพชรวิลล่า  เขตดอนเมือง 

        ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง  จ านวน 200 ครัวเรือน  ลักษณะของ
บ้านเป็นแบบทาวน์เฮาส์  คือใช้ผนังบ้านร่วมกันมีรั้วกั้นเฉพาะด้านหน้าเพียงเล็กน้อย  มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก  ความ
ใกล้ชิดของคนในชุมชนมีมากกว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในแบบบ้านเดี่ยว 
         ผลการจัดเก็บ : จัดเก็บได้ประมาณประมาณ 80 ครัวเรือน หรือร้อยละ 40  
  
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) ก่อนการจัดเก็บ  ประธานและกรรมการชุมชนจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
และก าหนดการจัดเก็บให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบเบื้องต้น  โดยจะส่งหนังสือไปถึงทุกครัวเรือน  (เสียบ
หนังสือไว้หน้าบ้าน) 
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   (2) มีการประชาสัมพันธ์การใช้เสียงตามสาย 
   (3) อาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูลควรมีลักษณะ ดังนี้  มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธ์  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความเสียสละ  มีความอดทน  มีการศึกษาในระดับที่สามารถใช้
วิจารณญาณในการถามและตอบ  รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยต่างๆได้   
   (4) เจ้าหน้าที่จากส านักงานเขตเป็นฝ่ายแนะน าและชี้แจงข้อค าถามแก่ผู้จัดเก็บ      
ในเบื้องต้น 
   (5) มีการจัดท าทะเบียนคุม  เพ่ือตรวจสอบการเข้าสัมภาษณ์ตามบ้านและการจัดส่ง
แบบสอบถามกลับคืน 
   (6) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายหลังจากการจัดเก็บ  
   (7) การสร้างความเข้าใจกับอาสาสมัครผู้จัดเก็บมีความส าคัญมาก  ต้องสร้างความ
ตระหนักและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูล 
   (8) การใช้ค าว่าส ารวจส ามะโนประชากรแทนค าว่าการส ารวจข้อมูล จปฐ. เนื่องจาก
ประชาชนใน กทม. ไม่รู้จัก จปฐ.  
  ข้อควรพึงระวัง 
   - ไม่ส่งเล่มแบบสอบถามไปที่ครัวเรือนที่จัดเก็บโดยที่ไม่มีผู้รับ 
   - ควรเพิ่มข้อค าถามท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวลาเดินทางในการท างานในแต่ละวัน  
เรื่องค่าครองชีพ เป็นต้น 
 
      3) ชุมชนแออัด : ชุมชนท่าอากาศยานใต้  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

        ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นชุมชนแออัด มีทางเข้าออกชุมชนเพียงจุดเดียว  คนใน
ชุมชนมีความรู้จักกันทุกครัวเรือน  จ านวนครัวเรือน  84  ครัวเรือน         
         ผลการจัดเก็บ : จัดเก็บได้ครบทั้ง 84 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) ผู้น าชุมชนต้องใฝ่รู้  สืบเนื่องจากประธานชุมชนได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพโครงการหนึ่ง  และได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้น าชุมชนนอกอ่ืนๆ  
นอกเขต กทม.  และได้รับทราบถึงเรื่องราวการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  
ประธานชุมชนจึงได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต แล้วจัดพิมพ์เป็น
แบบจัดเก็บข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บก่อนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จะสั่งให้ด าเนินการ  โดยด าเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2551 
   (2) มีการใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพ่ือการจัดท าแผน
ชุมชน  โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บให้เป็นประโยชน์ 
   (3) การจัดเก็บด าเนินการโดยอาสาสมัคร  ซึ่งส่วนมากเป็นเครือญาติและผู้ที่ไว้ใจได้ 
   (4) มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขต  เพ่ือท าความเข้าใจกับกระบวนการจัดเก็บ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือ
และยามจ าเป็น  
   (5) ใช้เทคนิคเดินเคาะตามบ้านและการสัมภาษณ์ทุกครัวเรือนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
   (6) ข้อมูลที่ชุมชนให้ความส าคัญได้แก่ ข้อมูลประชากร  ข้อมูลด้านสุขภาวะ  และ
ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
   (7) การท างานต้องได้ใจชาวบ้าน  เข้าใจชุมชน  สร้างศรัทธา  มีความซื่อสัตย์ 
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  ข้อควรพึงระวัง 
   (1) ห้ามถามน า หรือพูดชักจูง และท าให้เกิดแรงจูงใจ เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง 
   (2) หลีกเลี่ยงเข้าไปสัมภาษณ์ในเวลาประกอบอาชีพ กิจกรรมส าคัญ  หรือติดภารกิจ
อ่ืนอยู ่
   (3) ไม่รายงานเท็จ    
 
      4) ชุมชนแออัด : ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

        ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นชุมชนแออัดตั้งอยู่บริเวณรอบๆ วัดเทวสุนทร และบริเวณ
ริมคลองเปรมประชากร  จ านวนครัวเรือน 66 ครัวเรือน 
         ผลการจัดเก็บ : จัดเก็บได้ 60 ครัวเรือน หรือประมาณ เกือบร้อยละ 90 
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ทีละครัวเรือน ทุกครัวเรือน 
   (2) คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บและสัมภาษณ์ครัวเรือนตาม
ทะเบียนรายชื่อ 
   (3) ข้อมูลจากการจัดเก็บ จปฐ. สามารถน ามาชี้เป้าหมายในการขอรับบริการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐได้ 
  ข้อควรพึงระวัง 
   - ไม่มี  
 
 5.1.2 เขตเมือง 
      1) เทศบาลเมืองปทุมธานี   

      ลักษณะโดยทั่วไป : ชุมชนเป็นเขตเมืองทั้งหมดโรงงานเอกชน  ศูนย์ราชการต่างๆ  
ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย มีแรงงานที่เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่ และ แรงงานต่างด้าว   มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 
10,000 ครัวเรือน 
       ผลการจัดเก็บ : จัดเก็บได้ประมาณร้อยละ 30  
  เทคนิค  / ข้อเสนอแนะ 
   (1) ใช้วิธีการเข้าพบครัวเรือนโดยตรง และวางเล่มให้กรอกรายละเอียด 
   (2) ด้านรายได้ ให้สอบถามด้านรายงานเพื่อค านวณรายได้ของครัวเรือน. 
   (3) 3 บ้านค่ า คือชวนพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อน  ในการสนทนาอาจแทรกข้อค าถาม   
เข้าไปในการสนทนา ท าให้ต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์ค่อนข้างนาน จนบางครั้งในหนึ่งวันท าให้สัมภาษณ์    
ได้เพียง  3 ครัวเรือน 
   (4) ผู้จัดเก็บต้องรู้จักครัวเรือนที่จะท าการส ารวจข้อมูล จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มากขึ้น 
   (5) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
   (6) สร้างทีมงานการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการท างาน 
 
  ข้อควรพึงระวัง. 
   (1) มีแบบสอบถามหลายด้านจากหลายหน่วยงาน อยากให้บูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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   (2) คนในชุมชนให้ความร่วมมือต่ า  เนื่องด้วยเป็นชุมชนเขตเมือง 
   (3) ประชากรแฝงมีจ านวนมากยังไม่ได้ให้ความส าคัญในการจัดการจัดเก็บข้อมูล 
   (4) การออกแบบรูปเล่มไม่น่าสนใจ /เนื้อหาเข้าใจยาก 
 
      2) เทศบาลนครปากเกร็ด 

      ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  มีความหลากหลายของลักษณะที่อยู่
อาศัย  ทั้งหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยว  เคหะชุมชนบ้านเอ้ืออาทร (แฟลต)  คอนโดมิเนียม  ชุมชนดั้งเดิม  
และชุมชนแออัด  รวมทั้งประชากรแฝงที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก   
       ผลการจัดเก็บ : ประมาณร้อยละ 10 
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) ใช้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล โดยประธานชุมชนและกรรมการชุมชน เทศบาลมี
การอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล มีการท าหนังสือประสานจากเทศบาลเพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
ครัวเรือน 
   (2) จัดท าบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นการแสดงตนเองเวลาที่ลงมือ
จัดเก็บข้อมูล  และยังเป็นการให้ความส าคัญแก่ผู้จัดเก็บอีกด้วย 
   (3) นายกเทศมนตรี ให้ความส าคัญกับข้อมูล 

 ข้อควรพึงระวัง 
  - ไม่มี 
 

 5.1.3 เขตก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
      1) เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
        ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นชุมชนกึ่งเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 13,000 คน 
       ผลการจัดเก็บ :  
  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) มีการประชุมประจ าเดือนภายในชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 
   (2) เข้าพบครัวเรือนโดยตรงโดยไม่วางเล่มแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอก
รายละเอียดเอง  เพราะกลัวการสูญหายของเล่ม 
   (3) แบ่งโซนในการจัดเก็บแก่ผู้จัดเก็บอย่างชัดเจน จะท าให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดเก็บได้ 
   (4) ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอย่างใกล้ชิด หากเกิดข้อสงสัยหรือปัญหา 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงท ี
   (5) เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประชุมท าความเข้าใจร่วมกันกับนักวิชาการ พช. 
  ข้อควรพึงระวัง 
   (1) ในเขตเมืองไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านรายได้ กลัวการเรียกเก็บ
ภาษ ี
      2) เทศบาลต าบลหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

      ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นชุมชนกึ่งเมือง  ที่มีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิม 
       ผลการจัดเก็บ : ครบทุกครัวเรือน หรือ ร้อยละ 100 
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  เทคนิค / ข้อเสนอแนะ 
   (1) การคัดเลือกคนจัดเก็บข้อมูล ให้เลือกคนที่มีภาวะผู้น า รู้จักชุมชนเป็นอย่างดี 
เช่น  ผญบ. ผช. อช. อสม. 
   (2) สร้างทีมงานเชิงรุกทัง้ในส่วนของชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
   (3) สร้างทีมการจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่โดยการสอนงานจากรุ่นพี่ เพ่ือท างานในปีถัดไป 
   (4) มีการประสานการท างานกันเป็นอย่างดี ระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
เทศบาล  ก านัน  และผู้ใหญ่บ้าน 
  ข้อควรพึงระวัง 
   - ไม่มี  
 
 

*** สรุปเทคนิคที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. ในเขตเมือง *** 
   1. ด้านการบริหาร  
    - ผู้น ำชุมชนต้องใฝ่รู้ เสียสละ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และสร้ำงแรงศรัทธำจำก
สมำชิกในชุมชนได้ 
    - มีกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้น ำชุมชน  หน่วยงำนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ
พ้ืนที ่ และเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่เก่ียวข้องอย่ำงใกล้ชิด 
    - มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรจัดเก็บข้อมูล 
    - ผู้น ำท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับข้อมูล  
     - สร้ำงทีมงำนในชุมชนขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล  ซึ่งมีทั้งท่ีเป็น
ทำงกำรคือคณะกรรมกำรชุมชน  และไม่เป็นทำงกำรคือเครือข่ำยญำติพ่ีน้อง   
    - สร้ำงทีมงำนรุ่นใหม่ขึ้นเพ่ือรับช่วงกำรท ำงำนในอนำคต 
   2. ด้านการคัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 
    - พิจำรณำถึง ควำมมีมนุษยสัมพันธ์   มีระดับกำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรอธิบำยข้อค ำถำม  และไว้ใจได้ 
    - ผู้จัดเก็บมีควำมคุ้นเคยกับครัวเรือนที่ให้สัมภำษณ์เพ่ือช่วยให้ง่ำยต่อกำร
เข้ำถึงข้อมูล 
   3. ด้านการสัมภาษณ์ 
    - ชวนพูดคุยเพื่อให้เกิดควำมคุ้นเคย แต่ไม่ใช่กำรชักจูงไปในลักษณะกำร
ชี้น ำค ำตอบ 
    - เดินเคำะประตูรำยครัวเรือนและสัมภำษณ์ผู้ที่พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถ
ตอบค ำถำมได้ 
    - ผู้สัมภำษณ์ต้องมีควำมเฉลียวฉลำดในกำรถำม  เพรำะบำงค ำถำมหำก
ถำมตรงๆ ผู้ให้สัมภำษณ์มักไม่ตอบ  อำทิ  กำรถำมเก่ียวกับรำยได้ 
 
   3. ด้านการประชาสัมพันธ์  
    - มีกำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ทรำบ 
    - แจกหนังสือให้ทรำบ  ออกเสียงตำมสำย และแจ้งในที่ประชุมประชำคม 
    - กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้จัดเก็บข้อมูล 
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 5.2 ผลผลิตที่  2  ความรู้และทักษะที่ใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้ : การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ในเขตเมือง 
     5.2.1 การประสานงาน (Co-operation) 
  การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานในเขตเมืองมี
ความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานและอ านวยความสะดวกในการท างานระหว่าง
คณะท างานจัดการความรู้และกลุ่มบุคคลเป้าหมาย  ซึ่งปกติแล้วจะมีหน้าที่ในการช่วยคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงาน   
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย   การประสานงานกับผู้น าชุมชน   
     5.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview)  
  คณะท างานจัดการความรู้จะต้องเริ่มจากการแนะน าตนเอง  และแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
สัมภาษณ์ให้ชัดเจน  สร้างความคุ้นเคย  และเริ่มถามตามประเด็นที่ได้เตรียมไว้  อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตาม
สถานการณ์และระดับความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์  และจดบันทึกทุกอย่างที่ได้รับฟัง     
     5.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
  ผู้สัมภาษณ์และคณะท างานจัดการความรู้จะท าหน้าที่เปรียบเสมือนผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการ
โต้ตอบและการมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเป้าหมาย  พยายามกระตุ้นให้เกิดการคิดและการตอบโต้ทาง
ความคิดอย่างกว้างขวาง  และคณะท างานจัดการความรู้จะต้องรวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้พูดคุยกัน  ทั้ง
ประเด็นทีค่ณะท างานจัดการความรู้ได้ก าหนดไว้เฉพาะเจาะจง  คือในเรื่องเทคนิคการจัดเก็บ จปฐ.ในเขตเมือง  
และประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้   ทั้งนี้  เพ่ือที่จะได้รับทราบถึงข้อมูลที่ไม่มีความรู้มาก่อน   รวมไปถึงการ
ท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้   
     5.2.4 การสังเกต (Observation)   
  ในระหว่างที่คณะท างานจัดการความรู้ได้ด าเนินการสัมภาษณ์  ได้ท าการสังเกตทั้งในส่วน
ของบริบทชุมชนโดยทั่วไป  สภาพแวดล้อมต่างๆ  ความเกี่ยวข้องของผู้น าชุมชนกับการเมือง  ความเหมาะสม
ของระยะเวลาโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้ให้การสัมภาษณ์    
     5.2.5 การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
  การฟังอย่างตั้งใจ  จะท าให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลจาก
การตอบค าถาม  และพฤติกรรมของผู้ตอบค าถาม  ตลอดจนยังเป็นการแสดงความเคารพในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ก าลังบอกกับคณะท างานจัดการความรู้ 
     5.2.6 การสรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Dicussion) 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรวบรวมสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด  มาอภิปรายและสรุปโดย
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกันในทีม   
     5.2.7 การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในคณะท างานจัดการความรู้ (Team Learning)   
  เพ่ือให้คณะท างานจัดการความรู้ เข้าใจสถานการณ์ และทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่ตรงกัน ตลอดจนมองไปถึงเป้าหมายของการด าเนินงานการจัดการความรู้  ซึ่งจะท าให้การ
สัมภาษณ์ไม่หลุดไปจากกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้  และการอภิปรายก็จะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
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