คำนำ
ศูนย์สำรสนเทศเพื่ อกำรพัฒ นำชุ มชนมีภำรกิจ ในกำรศึก ษำ วิเครำะห์ พั ฒนำ และออกแบบ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน พัฒนำกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำดูแลโครงสร้ำง
พื้นฐำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมู ล
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้ระบบสำรสนเทศในงำนพัฒนำชุ มชน ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ
ชุมชน จึงได้จัดทำคู่มือ “จัดทำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ปี 2563” ประกอบด้วย แนวทำงกำร
ดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและคุณภำพชีวิต แนวทำงกำร
ดำเนินงำนกำรจัดทำสำรสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำรจัดทำ
สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรเรียนรู้โปรแกรม Power BI
คณะผู้ จั ดท ำ มี ควำมคำดหวั งว่ ำ เอกสำรคู่ มื อ “จั ดท ำสำรสนเทศเพื่ อกำรพั ฒนำคุ ณภำพชี วิ ต
ปี 2563 ” เล่มนี้จะช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนสำรสนเทศดีเด่น
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและคุณภำพชีวิต กำรจัด ทำสำรสนเทศตำบลต้น แบบเพื่อ กำรพัฒ นำคุณ ภำพ
ชีวิต กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดทำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรจัดทำระบบติดตำมผล
กำรดำเนินงำนแก่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด และสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
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แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ปี 2563
ระดับอำเภอ
 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ เป้าหมายของอาเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน
 ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับอาเภอและจังหวัด ที่ได้ดาเนินการ
มาแล้วในปี พ.ศ. 2555 – 2562
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ได้ที่
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill หัวข้อ รายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/ ตาบล
สารสนเทศ

ระดับจังหวัด
 รวบรวมรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ เป้าหมายระดับอาเภอ
 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ เป้าหมายของจังหวัด ๆ ละ 1 หมู่บ้าน
- ไม่เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ มาก่อน หรือ
- เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับอาเภอมาแล้ว และต้อง
ไม่เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจังหวัดตั้งแต่ปี 2555 – 2562
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ได้ที่
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill หัวข้อรายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/ ตาบลสารสนเทศฯ
 แจ้งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ให้กรมฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

ตามแบบทีก่ รมฯ กาหนด
 จังหวัด/อาเภอ เตรียมความพร้อม และขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจังหวัด
 ดาเนินการไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563)
 งบประมาณ 11,200 บาท ดาเนินการ 1 วัน
 จัดส่งเอกสารรูปเล่มถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจังหวัดให้
กรมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จานวน 1 เล่ม
 จัดส่งไฟล์ข้อมูล (PDF) ถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจังหวัด
และอาเภอ ให้กรมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ
หมายเหตุ : การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2562
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2. คุณสมบัติของหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ เป้ำหมำย
1) ผู้นา และคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ค วามสาคัญ กับ การจัด การข้อ มูล เพื่อ นาไปใช้
ประโยชน์
2) เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน และมีการประสานงาน/บูร ณาการงาน งบประมาณร่ว มกัน
กับส่วนราชการ เช่น อบต. เทศบาล ฯลฯ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3) ไม่เป็น หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ระดับจัง หวัดและอาเภอ ที่ไ ด้ดาเนินการแล้ว
ในปี พ.ศ. 2555 - 2562

3. ขับเคลื่อนกำรทำงำนหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ มีกระบวนกำรทำงำน 5 กระบวนกำร ดังนี้
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4. Frame work กำรจัดทำหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและคุณภำพชีวิต
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5. องค์ประกอบของกำรถอดบทเรียนหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ปี 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้ำน (สภำพทั่วไป สภำพสังคม สภำพทำงเศรษฐกิจ)
- ประวัติความเป็นมา
- ประชากร
- ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้/สภาพเศรษฐกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
- แผนที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ
2.1 กำรบริหำรจัดกำร
- สถานที่ดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ คณะทางาน
2.2 กำรจัดทำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
- การวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน และการปักหมุดสถานที่สาคัญของการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA การนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งใส่วาง
สัญลักษณ์ สถานที่สาคัญ
2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำแผน
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA การนาเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน
- การลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดทาแผน
2.4 กำรดำเนินโครงกำรเชิงบูรณำกำรและกำรแสวงหำงบประมำณ
- การนาเสนอผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดทาแผนงานบูรณาการ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง
2.5 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดีทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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ส่วนที่ 3 ภำคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
หมำยเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ดาเนินการเห็นว่ามีความสาคัญและ
ต้องการที่จะนาเสนอให้เห็นถึงความสาคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่
น้อยกว่าตามที่กาหนดในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
แบบทะเบียนรำยชื่อหมู่บำ้ นสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ
เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จังหวัด.............................
ที่

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

หมู่ที่

หมายเหตุ
ระดับจังหวัด

หมำยเหตุ : ไม่เ ป็น หมู่ บ้านสารสนเทศชุม ชนดีเ ด่ นฯ ระดั บจั ง หวัด และอ าเภอที่ ไ ด้ ดาเนิ นการแล้ ว
ในปี พ.ศ. 2555 - 2562
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ตัวอย่ำงรูปเล่มหมู่บำ้ นสำรสนเทศชุมชนดีเด่นฯ
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6. เกณฑ์กำรประกวดหมู่บ้ำนสำรสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและคุณภำพชีวิต
ที่
เกณฑ์กำรคัดเลือก
กำรบริหำรจัดกำร
1. มีสถานที่ดาเนินการ มีบุคลากรหมู่บ้านรับผิดชอบ และ
มีคณะทางานขับเคลื่อน

คำอธิบำย
1. มีสถานที่ทางาน หมายถึงมีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/สื่อ
สาหรับการดาเนินงาน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสารสนเทศฯ
2. มีบุคลากรของหมู่บ้านรับผิดชอบ หมายถึง มีคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลรับผิดชอบประจาสถานที่
ดาเนินการ
3. มีคณะทางานขับเคลื่อน หมายถึง มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ระดับหมู่บ้านหรืออาเภอ

กำรจัดทำสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิต
2. จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์หมู่บ้าน การปักหมุดกิจกรรม หมายถึง การปักหมุด หรือกาหนดสัญลักษณ์ (ICON) สถานที่
หรือสถานที่สาคัญพร้อมรายละเอียด
สาคัญของหมู่บ้าน หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เช่น
ครัวเรือนสัมมาชีพ, กลุ่มออมทรัพย์ฯ, OTOP, ครัวเรือนยากจน
ฯลฯ พร้อมรายละเอียด และภาพประกอบในแผนที่ Google
Map และให้เผยแพร่หรือแชร์ผ่านทาง Social media ต่าง ๆ
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ที่
เกณฑ์กำรคัดเลือก
คำอธิบำย
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรจัดทำแผน
3. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และนาเสนอต่อที่ประชุม ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่สาคัญของคนในหมู่บ้าน
(ข้อมูล จปฐ. และกชช. 2ค ปี 2562)
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทาแผน
หมายถึ ง คณะท างานขับ เคลื่ อ นฯ พร้ อ มด้ ว ยคนในหมู่ บ้ า น
บูรณาการ
สามารถใช้ ง าน CIA Program เพื่ อวิเ คราะห์ข้อมู ลชุ มชน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค การวิเคราะห์
สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) และการวิเคราะห์
ระดับคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) ได้

3.2 ลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดทาแผนฯ และนาเสนอ หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ และคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ในการลงมติคัดเลือกกิจกรรม การขับเคลื่อนฯ การจัดทาแผน
บูรณาการ/โครงการ ตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้งลาดับ
ความสาคัญของโครงการ และนาเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน
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ที่
เกณฑ์กำรคัดเลือก
คำอธิบำย
กำรดำเนินโครงกำรเชิงบูรณำกำร และกำรแสวงหำงบประมำณ
4. การดาเนินโครงการตามแผน
หมายถึง หมู่บ้านสามารถนาเสนอผลความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดทาแผนฯ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง ให้ได้มากที่สุด

5. การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดาเนินการ

หมายถึง หมู่บ้านสามารถแสวงหางบประมาณจากภาคี
การพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนฯ ที่ได้
จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น อบต., ทต., อบจ., สนจ., องค์กรเอกชน
(NGO), บริษัท ฯลฯ
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ที่
เกณฑ์กำรคัดเลือก
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรนำเสนอ
6. การสรุปผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน
ดีเด่นฯ

7 การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

คำอธิบำย
หมายถึง มีเอกสารสรุปผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชนดีเด่นฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ/สังคม)
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาฯ
- การบริหารจัดการ
- การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และการจัดทาแผน
- การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหา
งบประมาณ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมายถึง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน
และผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ผ่าน
ทาง Facebook ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
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ที่
เกณฑ์กำรคัดเลือก
กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำน
8. 8.1 การจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงาน

8.2 การจัดทาวีดิทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน

คำอธิบำย
หมายถึง มีการจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงานหมู่บ้าน
สารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน
และเวลาที่เหมาะสม

หมายถึง จัดทาวีดิทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน
5 – 7 นาที
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แนวทางการดาเนินงานการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ปี 2563

ระดับอาเภอ
 คัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมายของอาเภอ ๆ ละ 1 ตาบล
 ต้อ งไม่ เ คยเป็ น สารสนเทศต าบลต้น แบบฯ ระดับ จัง หวั ด ที่ไ ด้ดาเนิน การมาแล้ ว

ปี 2561 – 2562
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ได้ที่
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill หัวข้อ รายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/
ตาบลสารสนเทศฯ

ระดับจังหวัด
 รวบรวมรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมายระดับอาเภอ
 จังหวัดคัดเลือกสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมาย จังหวัด ๆ ละ 1 ตาบล

- ไม่เคยเป็นเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2561 – 2562
 ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ได้ที่
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill หัวข้อ รายงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ/
ตาบลสารสนเทศฯ
 จั ง หวั ด แจ้ ง ทะเบี ย นรายชื่ อ สารสนเทศต าบลต้ น แบบฯ ให้ ก รมฯ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามแบบที่กรมฯ กาหนด
 จั ง หวั ด /อ าเภอ เตรี ย มความพร้ อ มและขั บ เคลื่ อ นสารสนเทศต าบลต้ น แบบฯ
ระดับจังหวัด
 ดาเนินการไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563)
 งบประมาณ 11,200 บาท ดาเนินการ 1 วัน
 จัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลถอดบทเรียนสารสนเทศตาบลต้น แบบฯ (PDF) และ
ไฟล์ VDO ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 ประกวดการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2562
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2. คุณสมบัติของสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ เป้าหมาย
1. ไม่เคยเป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2561-2562
2. อปท. ผู้นาและคนในตาบลมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสาคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์
3. เป็ น ต าบลที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น และมี ก ารประสานงาน/บู ร ณาการงาน งบประมาณร่ ว มกั น
กับส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ฯลฯ ในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ขั บเคลื่อ นการทางานสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต มี กระบวนการทางาน
5 กระบวนการ ดังนี้
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4. Frame work การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
INPUT
1. DATA
- ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค,
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน, ข้อมูลทุนชุมชน, ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม,ข้อมูล
ด้านสุขภาพ ฯลฯ
2. TEAM
- คณะทางาน บูรณาการร่วมกันทุกระดับ
ตาบล และ หมู่บ้าน
3. TOOL
- เครื่องมือ ได้แก่ แผนชีวิต IT เว็บไชต์ เวที
เรียนรู้ ฯลฯ
4. ISSUES
ประเด็นทางเลือกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาทิ เช่น
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน
4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

PROCESS

OUT PUT

- การวิเคราะห์สารสนเทศชุมชน - การใช้สารสนเทศตาบลในการ
- การประชาคมคัดเลือก
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สารสนเทศชุมชนและใช้พัฒนา สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
คุณภาพชีวิตตามกระบวน
ตาบลอื่น
การขับเคลื่อน 5 กระบวนการ 5 ด้าน ได้แก่
- การจัดทา GIS
1) อาชีพ
- จัดทาชุดความรู้ KM
2) ทุนชุมชน
(File PDF)
3) การจัดการความเสี่ยง
ของชุมชน
4) แก้ปัญหาความยากจน
5) การบริหารจัดการชุมชน
หรือด้านอื่นๆ ตามบริบทของ
ชุมชน
- การเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชน
- ชุดความรู้ KM เพื่อจัดเก็บ/
เผยแพร่ และส่งรายงานกรมฯ
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5. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)
- ประวัติความเป็นมา
- ประชากร
- ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์
- ผลิตภัณฑ์ตาบลรายได้/สภาพเศรษฐกิจ
- แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
- แผนที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาตาบลสารสนเทศต้นแบบฯ
2.1 การบริหารจัดการ
- มีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มี ภ าพโครงสร้า งการดาเนินงาน ที่ ป ระกอบตัว แทนของแต่ ล ะหมู่บ้ า น อย่ า งน้อ ย 1 คน
และต้องมีรายงานการประชุมการดาเนินงาน
2.2 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับตาบล การปักหมุดกิจกรรมหรือสถานที่สาคัญพร้อม
รายละเอียด
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล
- การวิเคราะห์ข้อมูลระดับตาบล
- การสรุปผลการวิเคราะห์ระดับตาบล
- การจัดทาแผนฯ ระดับตาบล
2.4 การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และแสวงหางบประมาณ
- การด าเนิ น โครงการเชิ ง บู ร ณาการ หมายถึ ง คณะท างานขั บ เคลื่ อ นฯ สามารถด าเนิ น
โครงการ/กิ จ กรรม จากการจั ด ทาแผนงานบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ระดับตาบลได้จริง
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2.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนาเสนอ
- เอกสารสรุปผลการดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
2.6 การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอน และผลการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชนดีเด่นฯ ผ่าน Facebook ของตาบล อย่างต่อเนื่อง
2.7 นาเสนอผลการดาเนินงาน
- การจัด PPT นาเสนอผลการดาเนินงาน
- จัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผู้ดาเนินการเห็นว่ามีความสาคัญและต้องการ
ที่ จ ะน าเสนอให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ /ความแตกต่ า ง/ความโดดเด่ น ของชุ ม ชน แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ย
กว่าตามที่กาหนดในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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แบบทะเบียนรายชื่อสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด.............................
ที่

อาเภอ

ตาบล

หมายเหตุ
ระดับจังหวัด

หมายเหตุ : ไม่เป็นสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ที่ได้ดาเนินการแล้ว ในปี พ.ศ. 2561 - 2562
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ตัวอย่างรูปเล่มสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
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6. เกณฑ์การประกวดการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563
ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การบริหารจัดการ
1.
มีสถานที่ดาเนินการ อุปกรณ์/เทคโนโลยี/สื่อ สาหรับ
การดาเนินงาน มีคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบล
และมีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 คน

คาอธิบาย
1. มีสภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานระดับตาบล
3. มีภาพโครงสร้างการดาเนินงานที่ประกอบด้วย
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อย 1 คน และ
ต้องมีรายงานการประชุมการดาเนินงาน

การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.
จัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ตาบล การปักหมุดกิจกรรม หมายถึง การปักหมุด หรือกาหนดสัญลักษณ์
หรือสถานที่สาคัญพร้อมรายละเอียด
(ICON) สถานที่สาคัญของตาบล หรือกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน เช่น ครัวเรือนสัมมาชีพ, กลุ่มออม
ทรัพย์ฯ, OTOP, ครัวเรือนยากจน ฯลฯ พร้อม
รายละเอียด และภาพประกอบในแผนที่ Google
Map และให้เผยแพร่หรือแชร์ผ่านทาง Social
media ต่าง ๆ
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล
3.
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับตาบล

คาอธิบาย
หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน ด้วยโปรแกรม
CIA เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อ
นาไปกาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ตาบล

3.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ระดับตาบล

หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
สามารถดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
1. คานวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพ
ปัญหาของแต่ละด้านว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด พร้อม
ทั้งจัดลาดับปัญหาทั้ง 5 ด้าน จากมากไปหาน้อย
2. นาสัญลักษณ์ (ICON) วางแสดงบนแผนที่
เพื่อให้เห็นปัญหาอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน

3.3 การจัดทาแผนฯ ระดับตาบล

หมายถึง คณะทางานขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ร่วม
จัดทาแผนฯ ระดับตาบล ที่สอดคล้องกับปัญหาที่
ได้จากการวิเคราะห์ ระดับตาบล และมีเอกสาร
ดังนี้
1. แผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
2. แผนพัฒนาตาบล
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ
4.
การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ

5.

การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดาเนินการ

คาอธิบาย
หมายถึง ตาบลสามารถนาเสนอผลความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดทาแผนฯ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลได้
จริง ให้ได้มากที่สุด

หมายถึง ตาบลสามารถแสวงหางบประมาณจาก
ภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
ตามแผนฯ ที่ได้จัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น
อบจ., สนจ., องค์กรเอกชน (NGO), บริษัท ฯลฯ
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนาเสนอ
6.
เอกสารสรุปผลการดาเนินงานสารสนเทศตาบล
ต้นแบบฯ

7.

การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
สารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล (สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ/สังคม)
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาฯ
- การบริหารจัดการ
- การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับตาบล
- การดาเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการ
แสวงหางบประมาณ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมายถึง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการดาเนินงาน
การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ ผ่านทาง
Facebook ของตาบล อย่างต่อเนื่อง
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ที่
เกณฑ์การคัดเลือก
การนาเสนอผลการดาเนินงาน
8.
8.1 การจัดทา PPT นาเสนอผลการดาเนินงาน

8.2 การจัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน

คาอธิบาย
หมายถึง มีการจัดทา PPT นาเสนอผล
การดาเนินงานสารสนเทศตาบลต้นแบบฯ
ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และเวลาที่
เหมาะสม

หมายถึง จัดทาวีดีทัศน์นาเสนอผลการดาเนินงาน
5 – 7 นาที
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตาบล
การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตระดับตาบล

การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่
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การใส่สัญลักษณ์แสดงสภาพปัญหาระดับตาบล
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Information Radar Analysis: CIA)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย Radar Analysis
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย Radar Analysis
โปรแกรม Community Information Radar Analysis: CIA นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศอย่างง่าย ที่ถูกพัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยมุ่ง เน้นให้ผู้ใช้สามารถ
วิเคราะห์ ข้อมู ลที่ สาคัญต่ าง ๆ ของชุ มชน ในการจัดท าระบบสารสนเทศชุ มชน เพื่อ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ (Information For Occupation Development)
2) สารสนเทศเพือ่ การจัดการทุนของชุมชน (Information For Fund Management)
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (Information For Risk Management)
4) สารสนเทศเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน (Information For Solve Poverty)
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน (Information For Community Management)
เพื่ อ ต้ อ งการให้ ชุ ม ชนได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และทราบถึ ง ปั ญ หาของชุ ม ชน จากข้ อ มู ล ที่ ชุ ม ชนมี อ ยู่
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
สารสนเทศที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน
ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนจึงเป็นขั้นตอนสาคัญ โดยนาข้อมูลที่จาเป็นของชุมชนมาวิเคราะห์ ไม่ว่า
จะเป็นข้ อมูลที่จัด เก็บเป็ นประจาที่ บ่งชี้ถึง สภาพของชุมชนเช่น ข้ อมูลความจาเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมู ล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) นอกจากนี้ยัง มี ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีในชุมชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
รวมทั้ ง ความต้ อ งการต่ า ง ๆ ของคนในชุ ม ชนที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาและการพั ฒ นา คุ ณ ภาพชี วิ ต
ก็สามารถนามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ในโปรแกรม CIA
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1. เกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด 5 ด้าน

จปฐ.

กชช. 2ค

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ
ยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและ
รายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและ
มีรายได้

4. น้าเพื่อการเกษตร
6. การมีที่ดินทากิน
8. การมีงานทา
9. การทางานในสถานประกอบการ
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
23. การเข้าถึงแหล่งทุน
26. คุณภาพดิน
27. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
28. คุณภาพน้า

จปฐ.
23. ครัวเรือนมีการออมเงิน

1
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ด้านอาชีพ

1. อาชีพไม่มั่นคงและต้องการอาชีพ
เสริม
2. ไม่มีที่ดินทากิน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอ
3. ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผัน
ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
4. การปรับตัวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
5. การเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

2

กชช. 2ค

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

1. ถนน
2. น้าดื่ม
3. น้าใช้
5. ไฟฟ้า
7. การติดต่อสื่อสาร
14. การได้รับผลประโยชน์จากการมี
สถานที่ท่องเที่ยว
23. การเข้าถึงแหล่งทุน

1. โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รับการดูแล
ปรับปรุง
2. แหล่งน้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อ
การรองรับน้า
3. การวางแผนการออม
4. การคอรัปชั่นในกลุ่มองค์กร
เครือข่าย ชุมชน
5. เงินทุนไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ

ทุนชุมชน
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จปฐ.
1. เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีคป้องกันโรค
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดอาการป่วย
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกาย
11. ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบ
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดู
16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 /เทียบเท่า
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา,
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

กชช. 2ค
15. ความปลอดภัยในการทางาน
16. การป้องกันโรคติดต่อ
17. การกีฬา
30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
32. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงใน
ชุมชน
33. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

3
a ่อจัดการ
สารสนเทศเพื

ความเสี่ยงชุมชน
1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุ,
น้าท่วม, ไฟป่า
2. มลพิษทางอากาศ เช่น หมอกควัน,
ฝุ่น PM 2.5
3. การปรับตัวเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ เช่น
ขาดแคลนคนวัยทางานในชุมชน
4. ภัยคุกคามออนไลน์ เช่น ข่าวสร้าง
ความขัดแย้ง, ข่าวปลอมสุขภาพ, แชร์
ลูกโซ่
5. ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด,
โรคซึมเศร้า

4

จปฐ.

กชช. 2ค

สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและ
มีรายได้
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและ
มีรายได้
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ต่อปี

6. การมีที่ดินทีทากิน
10. ผลผลิตจากการทานา
11. ผลผลิตจากการทาไร่
12. ผลผลิตจากการทาเกษตรอื่น ๆ
18. ระกับการศึกษาของประชาชน
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
20. การได้รับการศึกษา
23. การเข้าถึงแหล่งทุน

1. ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
3. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4. ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม, ฝน
แล้ง
5. ว่างงาน หรือ ไม่มีอาชีพ

ความยากจน
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5

จปฐ.

กชช. 2ค

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดดื่มและ
บริโภคเพียงพอ
10. ครัวเรือนมีน้าใช้ตลอดปี
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลฯ
28. ผู้พิการได้รับการดูแลฯ
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลฯ
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะ

14. การได้รับผลประโยชน์จากการมี
สถานที่ท่องเที่ยว
21. การมีส่วนร่วมของชุมชน
22. การรวมกลุ่มของชุมชน
24. การเรียนรู้โดยชุมชน
25. การได้รับความคุ้มครองทาง
สังคม
27. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
29.การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น

1. การรับมือสังคมผูส้ ูงอายุ เช่น
ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ, การ
ดูแลสุขภาพ, การป้องกันโรคเรื้อรัง
2. การมั่วสุม สุรา ยาเสพติด
3. ให้ความรู้เรื่องการกินที่สง่ ผลต่อ
โรค เช่น มะเร็ง, เบาหวาน, ความดัน
4. การใช้ความรุนแรงในสังคม เช่น
ครอบครัว, โรงเรียน
5. การรับมือสังคมผูส้ ูงอายุกับโลก
ดิจิทัล

จัดการชุมชน

2. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA
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โปรแกรมแบ่งการใช้งานเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. Input Data : ส่วนของการนาเข้าข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค และข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งข้อมูลอื่น ๆ อาจเป็นข้อมูลความต้องการโดยตรงของคนในชุมชนจากเวที
ประชาคม ข้อมูลของหน่วยงานภาคีพัฒนาที่มีการจัดเก็บในชุมชนนั้น ๆ
2. Radar Diagram : ผังแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัญ หาของชุมชน โดยจะแสดงผล
สภาพปัญหาต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ตามชุดข้อมูลที่นาเข้า
3. Radar Analysis : ผังแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิต ในภาพรวมหมู่บ้านที่จะบอกให้
รู้ถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนว่าอยู่ในระดับใด และเพื่อให้ทราบถึงทิศทางและประเด็นของ
การพัฒนา เพื่อนาไปสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4. Logic Model : การจัดทาโมเดลแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เป็น เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโครงการและประเมินผลโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน
ที่กาหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Comparative : การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นการนาเอาสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ชีวิตของชุมชน (Radar Analysis) มาทาการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ เพื่อหาร้อยละของปัญหาและ
จัดล าดับ ความสาคัญเพื่อ น าไปสู่การกาหนดแผนโครงการ กิจกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชี วิ ต
ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด กรม และระดับประเทศ
3.1 การนาเข้าข้อมูล (Input Data)
- คีย์ข้อมูล ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามแบบสรุปคุณภาพ
ชีวิตของครัวเรือน (จปฐ. ปี 2562)
- จะมี ข้ อ ความแจ้ ง เตื อ นหากมี ก ารคี ย์ ตั ว อั ก ษรหรื อ
อักขระอื่น ๆ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิก
และคีย์ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
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- คีย์ข้อมู ล ระดั บการพั ฒนา 1, 2, 3 ตามสรุปผลสภาพ
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค ปี 2562 )
- จะ มี ข้ อ ค ว า มแ จ้ ง เตื อ น หา ก มี ก า ร คี ย์ ข้ อ มู ลอื่ น
นอกเหนือจากที่กาหนด จากนั้นให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อ
ยกเลิกและคีย์ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง

- คีย์ข้อมูล ระดับปัญหา 1, 2, 3 ตามระดับของปัญหา
ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหามาก
ระดับ 2 หมายถึง มึปัญหาปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลย
- จะ มี ข้ อ ค ว า มแ จ้ ง เตื อ น หา ก มี ก า ร คี ย์ ข้ อ มู ลอื่ น
นอกเหนือจากที่กาหนด จากนั้นให้คลิกปุ่ม Cancel เพื่อ
ยกเลิกและคีย์ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง
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3.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน (Radar Diagram) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ที่แสดงถึงสภาพปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็น ซึ่งขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่นาเข้า

3.2.1 Radar Diagram : ผังแมงมุมวิเคราะห์สภาพปัญหา ประกอบด้วย 3 เส้นข้อมูล ได้แก่
สีชมพู หมายถึงเส้นใยแมงมุมแสดงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของข้อมูล จปฐ.
สีม่วง หมายถึงเส้นใยแมงมุมแสดงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของข้อมูล กชช. 2ค
สีเขียว หมายถึงเส้นใยแมงมุมแสดงการวิเคราะห์สภาพปัญหาของข้อมูล อื่น ๆ
3.2.2 Priority : การจั ดลาดั บความสาคัญ ของปัญ หา เป็นการเรียงลาดับ จากปัญ หามาก
ไปยังปัญหาน้อย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ และแสดงผลปัญหาเป็นอันดับ 1 ที่สามารถ
นาไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ประกอบด้วย
1) ลาดับ เรียงจากปัญหาอันดับที่ 1 ถึง 5
2) คะแนน แสดงค่าคะแนนจากการผลการวิเคราะห์ Radar Diagram
3) ประเด็นการพัฒนา แสดงข้อมูลสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชุมชน (Radar Analysis) เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวม
ของชุมชน เป็นผลค่าเฉลี่ยจากชุดข้อมูลที่นาเข้าทั้ง 3 ข้อมูล ที่บ่งชี้ถึง ระดับปัญหาในแต่ละด้านและ
การจัดลาดับของประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในลาดับ
ต่อไป

3.3.1 Radar Analysis : ผังแมงมุมวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชุมชน มีเพียง 1 เส้นข้อมูล
ได้แก่ สีฟ้า หมายถึงเส้นใยแมงมุมแสดงการวิเคราะห์ภาพรวมคุณภาพชีวิตของชุมชน
3.3.2 Priority : การจัดลาดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นการเรียงลาดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเรียงจากน้อยไปหามาก หรือเมื่อเทียบกับปัญหาก็แปลความหมายได้ว่า คุณภาพชีวิต
ยิ่ง น้ อ ยเท่ า ไหร่ ก็ ยิ่ ง มีปั ญ หามากเท่ า นั้ น โดยใช้ ค่ า คะแนนจากการวิ เ คราะห์ เ ป็ น หลั ก
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา (Radar Diagram)
การจัดลาดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ประกอบด้วย
1) ลาดับ เรียงจากคุณภาพชีวิตน้อยไปหามาก หรือมีปัญหามากไปน้อย
2) คะแนน แสดงค่าคะแนนจากการผลการวิเคราะห์ Radar Analysis
3) ประเด็นการพัฒนา แสดงข้อมูลสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน
4) ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Factor
Analysis) เพื่อให้ง่ายต่อการนาข้อมูลไปพิจารณาเพิ่มเติม
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ลาดับ คะแนน
ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง
เด็
ก
แรกเกิ
ด
มี
น
้
าหนั
ก
2,500
กรั
ม
ขึ
้
น
ไป,
เด็
ก
แรกเกิ
ดได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน, เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีค ,
1
1.66 การจัดการความเสี่ยงชุมชน
2

1.68

การพัฒนาด้านอาชีพ

3

1.91

การแก้ปัญหาความยากจน

4

2.07

การจัดการทุนชุมชน

5

2.13

การบริหารจัดการชุมชน

ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ, ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสม, คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจาปี, คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน, ครัวเรือนมีการจัดการ
คนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนและไม่มีงานทา, คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ , คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มี
อาชีพและมีรายได้, น้าเพื่อการเกษตร, การมีที่ดินทากิน, การมีงานทา, การทางานในสถานประกอบการ, ผลผลิตจากการทานา
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย, คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้, คนอายุ 15 - 59 ปี มี
อาชีพและมีรายได้, คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้, รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี, การมีที่ดินทีทากิน,
ครัวเรือนมีการออมเงิน, ถนน, น้าดื่ม, น้าใช้, ไฟฟ้า, การติดต่อสื่อสาร, การได้ประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว, การเข้าถึงแหล่ง
ทุน
ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค, ครัวเรือนมีน้าใช้ตลอดปี, คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา, ผู้สูงอายุ
ได้รับการดู, ผู้พิการ ได้รับการดู, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดู, ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ,

3.4 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ (Logic Model) แนวทางการออกแบบโครงการ
และประเมินผลโครงการแบบบูรณาการ

ในรูปแบบของ Logic Model ยังมีส่วนประกอบอื่นที่ช่วยในการวิเคราะห์การบูรณาการแผนดังนี้
กลุ่มโครงการ หมายถึง ชื่อแผนงานโครงการ กิจกรรม
ประเด็นปัญหา หมายถึง ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชุมชน มีปัญหาลาดับที่ 1 พร้อมค่าคะแนน
ประเด็นควรพิจารณา หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (Factor Analysis) สาหรับพิจารณาเพิ่มเติม
รูปแบบโมเดลตรรกะ (Systematic Program) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้
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3.4.1 Input: ปัจจัยดาเนินการ คือสิ่งที่เป็นทุนในการดาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) Staff : ทรัพยากรมนุ ษย์ที่มี ส่ วนร่ว มในการดาเนิ นโครง เช่น ผู้ดาเนินโครงการ,
กลุ่มเป้าหมาย, อาสาสมัคร หรือที่ปรึกษา
2) Money : งบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่ผลสาเร็จของเป้าหมาย เช่น
งบประมาณประจาปี ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กร มูลนิธิ หรือเงินบริจาค
3) Partner : กลุ่มองค์กร, เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน หรือภาคประชาชนที่ร่วม
เป็นภาคีพัฒนาในการดาเนินโครงการ กิจกรรม
4) Technology : เทคโนโยลีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, สื่อเรียนรู้, วัสดุ
อุป กรณ์ ส านั ก งาน, เครื่อ งจัก ร หรื อ เครื่ องมื อการเกษตรอื่น ๆ ที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ น
โครงการ กิจกรรม
3.4.2 Output : ผลผลิต หมายถึงผลที่เกิดขึ้นทันที โดยตรงจากการดาเนินโครงการกิจกรรม
เสร็จสิ้น เช่น ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน
3.4.3 Outcome-Impact : ผลลัพท์และผลกระทบ เป้าหมายที่คิดว่าจะได้รับจากการดาเนิน
โครงการ โดยระบุทั้งที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทีม่ ีการระบุสิ่งที่ต้องการทาได้อย่าง
ชัดเจน และระบุเวลาที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว
การจัดทาโมเดลแผนงานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เป็นเพียงหนึ่ง ใน
อีกหลายเครื่องมือ ที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้ใช้เอง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Comparative) เป็นการนาผลสรุปการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน (Radar Analysis) มาทาการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในภาพรวมของระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
และระดับประเทศ เพื่อหาร้อยละของปัญ หา เพื่อให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของชุมชนอย่า ง
แท้จริง และนาไปจัดลาดับความสาคัญเพื่อให้ได้ผลสรุปของประเด็นปัญหาไปสู่การกาหนดแผนพัฒนา
ในลาดับต่อไป
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3.5.1 เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นที่

- ข้อมูลพื้นที่ คีย์รายชื่อจัง หวัด อาเภอ ตาบล หมู่ที่ และหมู่บ้าน ที่ไ ด้ทาการวิเคราะห์
Radar Analysis มาแล้ว จากลาดับ 1 ถึง 5
- ประเด็นการพัฒนา คลิกเลือกที่ช่องประเด็นการพัฒนา จะปรากฎ Dropdown list
ให้เลือกจากนั้นก็คลิกข้อมูลทั้ง 5 ด้าน ตามลาดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
- ร้อยละ แสดงผลการเปรียบเทียบหมู่บ้านทั้งหมด ทั้งจานวนหมู่บ้านและจานวนร้อยละ
ของประเด็นในการพัฒนาด้านนั้น ๆ
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3.5.2 การจัดลาดับผลการวิเคราะเชิงพื้นที่
- จากผลสรุปของตัวอย่างข้อ 3.5.1 จะเห็นว่ามี การคีย์ข้อมูลประเด็นการพัฒนาอันดับที่
1 - 5 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์จาก Radar Analysis แต่โดยหลักการแล้วการหาร้อยละ
ของปัญหา นิยมใช้กับประเด็นการพัฒนาที่มีปัญหามากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น จึง
เห็น ควรเอาผลสรุ ปของประเด็ นการพัฒ นาอั นดั บ 1 มาจัด ลาดับและได้ ผลดัง ตาราง
ดังต่อไปนี้
- การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และหาจ านวนร้ อ ยละ ของประเด็ น การพั ฒ นาทั้ ง 5 ด้ า น
จากตัวอย่างสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านของตาบลแสนสุข อาเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่ง มีจานวนทั้ง หมด 18 หมู่ บ้าน เมื่อท าการเปรี ยบเทียบข้อมูล เชิง พื้นที่แล้ ว
ปัญหาลาดั บที่ 1 คื อการพัฒ นาด้ านอาชีพ จานวน 8 หมู่บ้ าน คิดเป็นร้ อยละ 44.44
ลาดั บที่ 2 คื อการจั ดการความเสี่ย งชุ มชน จ านวน 5 หมู่ บ้า น คิดเป็น ร้อ ยละ 27.78
ลาดับที่ 3 คือการจัดการทุนชุมชน จานวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ลาดับที่ 4
คือ การแก้ปัญหาความยากจน จานวน 2 หมู่บ้าน คิดเป็น ร้อยละ 11.11 และสุดท้าย
ลาดับที่ 5 คือการบริหารจัดการชุมชน จานวน 0 หมู่บ้าน ซึ่งหมายถึ งความว่า ในตาบล
แสนสุข ทั้งหมด 18 บ้าน ไม่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ระดับตาบล
จานวนหมู่บ้าน
ร้อยละ
ประเด็นการพัฒนา
8
44.44
การพัฒนาด้านอาชีพ
5
27.78
การจัดการความเสี่ยงชุมชน
3
16.67
การจัดการทุนของชุมชน
2
11.11
การแก้ปัญหาความยากจน
0
0.00
การบริหารจัดการชุมชน
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การใช้งานโปรแกรม Power BI

บทนำ
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล มากมาย ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางด้ า นต่ า ง ๆ
และจะต้ อ งทั น กั บ เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก วั น ดั ง นั้ น การจั ด ท ารายงาน จึ ง ต้ อ งมี
การปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่บ่อยครั้งและมีความยุ่ง ยาก แต่ปัจจุบันมีซอฟแวร์ (Software) ที่ช่วยให้การจัดทา
รายงานมี ค วามสะดวก รวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง ซอฟแวร์ แ บบฟรี แ ละซอฟแวร์ ที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนขอแนะน าการใช้ ง านซอฟแวร์
(Software) แบบ “Freeware” ชื่อว่า Microsoft Power Bi desktop

เทคโนโลยีและคำศัพท์ต่ำง ๆ เกี่ยวข้อง
ลำดับที่ 1 Business Intelligence (BI)
Business Intelligence คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นาข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อจัดทารายงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยทาหน้าที่ในการดึงข้อมูลจาก Database โดยตรงแล้วนาเสนอในรูปแบบของรายงาน ( Report)
ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูล
จะอยู่ในรูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Model) ซึ่งจะทาให้สามารถดูข้อมูลแบบเจาะลึก (Drill-down)
เพื่อใช้ในการวางแผนการทางานด้านต่าง ๆ
องค์ประกอบของ Business Intelligence
1. ดาต้ า แว ร์ เ ฮ าส์ (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกหน่ ว ยงาน โดยมี รู ป แบบและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต้ อ งมี ก ารออกแบบฐานข้ อ มู ล
ให้สอดคล้องกับการนาข้อมูลที่ต้องการนามาใช้งาน
2. ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ ค ลั ง ข้ อ มู ล ขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
เช่น ข้อมูล OTOP ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค. เป็นต้น ซึ่ง ทาให้การจัดการข้อมูล การนาเอาข้อมูลไปสร้าง
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์ต่อง่ายขึ้น
3. การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การนาคลังข้อมูลหลัก มาประมวลผลใหม่ ให้แสดงผลเฉพาะ
สิ่งที่สนใจ โดยการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล จะมีสูตร (Formula) และเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและ
ผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แผนภูมิในการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูลในหลายมิติ (OLAP) คือการสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือก
ผลลั พ ธ์ อ อกมาในรู ป แบบของตารางหรื อ กราฟ โดยสามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในมุ ม มองหลากหลายมิ ติ
(Multi Dimensional) โดยที่ผู้ใช้ สามารถที่ จะดู ข้อมู ลแบบเจาะลึก ( Drill Down) ไ ด้ ต า ม ต้ อ ง ก า ร
5. ระบบสืบค้นและออกรายงานต่าง ๆ (Search, Report)
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Business Intelligence มีจุดเด่นคือ
1) สามารถแปลงข้อมูลขนาดใหญ่และเชื่อมต่อจากหลายๆ ที่ ให้อยู่ในรูปแบบรายงานที่เข้าใจง่าย
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจให้กับหน่วยงาน
3) สามารถดูข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมา แนวโน้มของอนาคต และพยากรณ์อนาคตข้างหน้า
4) สามารถ Drill-down เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกได้
วัตถุประสงค์หลักของ Business Intelligence (BI)
1) สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยา ช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทางานของหน่วยงาน
3) ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย Business Intelligence ได้แก่
1) มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน
2) มีขีดความสามารถในการใช้งาน ระหว่างโปรแกรมฟรีแวร์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างกัน
3) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
4) ค่าใช้จ่ายสูง
ลำดับที่ 2 Data Analytics
- Data Analytics นั้นเป็น Business Intelligence อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ
จากที่ต่ าง ๆ มาร่วมวิเ คราะห์ รวมกัน ซึ่ง Data Analytics นั้ นเป็ น Business Analytics อย่ างหนึ่ ง
โดย Business Analytics เป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อช่วยในการดาเนินงาน Business Analytics แบ่งเป็น 3 แบบคือ
- Descriptive Analytics เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดยเน้นการอธิบายว่ากาลังเกิดขึ้น
หรือ อาจจะเกิด อะไรขึ้น สามารถอธิบ ายถึง สาเหตุก ารเกิ ดต่ าง ๆ ได้ว่ าท าไม ซึ่ง ตัว อย่ างของ Descriptive
Analytics ตัวอย่างคือรายงานธุรกิจ รายงานด้านการทา Campaign หรือโฆษณา หรือรายงานผลดาเนินงาน
ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงผลในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เราได้รับทราบ
- Predictive Analytics เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นมา โดยจะเป็นการ “พยากรณ์”
หรือ “ทานาย” สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลในอดีต ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ หรือ
ร่วมกับการทา Data Mining นอกจากนี้ Predictive Analytics ยังทาให้เราสามารถวิเคราะห์หาโอกาสและ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
- Prescriptive Analytics เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะ
ไม่เพียงพยากรณ์หรือทานายว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังให้คาแนะนาในทางเลือกต่าง ๆ และผลแต่ละทางเลือกว่า
จะมี Pros & Cons อย่างไร โมเดลของ Prescriptive Analytics นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูล
ที่เพิ่มเติมเข้ามามากขึ้น และ Prescriptive Analytics นี้ยังเป็นการใช้ข้อมูลที่มากที่สุด และเกี่ยวพันกับเรื่อง
Big Data เป็นอย่างมาก
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ลำดับที่ 3 Dashboard
Dashboard คือหน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ดูได้ง่าย ๆ ใช้เวลาในการตีความสั้น ๆ และสามารถตอบโจทย์การบริหารงานได้ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ
เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา Dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. Strategic dashboard จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์
2. Analytical dashboard จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวิเคราะห์
3. Operational dashboards จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการปฏิบัติติงาน
ข้อแตกต่ำงระหว่ำง Report VS Dashboard
- Report เป็นเพียงรายงานทั่วไป ใช้แสดงผลเพียง Data ที่ถูกรวบรวมมาเพื่อสรุปเป็นรายงานในรูปแบบ
กราฟหรือตาราง
- Dashboard จะแสดง Report ในหลายรู ปแบบ และมี Report หลาย ๆ มุม มอง แสดงไว้ใ น
หน้าเดียวกัน
โครงสร้ำงกำรทำงำนของ Business Intelligence
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ส่วนที่ 1
ทำควำมรู้จักเกี่ยวกับ Power BI Desktop
1.1 Power BI Desktop คืออะไร
Power BI เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกผ่านระบบคลาวด์ ของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่ช่วยให้
มองเห็น ภาพข้อ มูลได้ชัด เจนขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลได้อย่า งรวดเร็วและมีประสิท ธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงและบริหารข้อมูลผ่าน Deshboard Realtime เพื่อการประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานได้อย่างคล่องตัว
Power BI Desktop คือโปรแกรมที่ใช้ช่วย วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจานวนไม่จากัด จากหลาย ๆ
แหล่งข้อมูล เช่น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น ได้อย่างรวดเร็ว
โดยผู้ ใ ช้ ไ ม่ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ ชิ ง เทคนิ ค เพราะโปรแกรมสามารถแสดงผลได้ ทั้ ง รู ป แบบตาราง สรุ ป ผลด้ ว ย
Visualization แสดง ก ร าฟ ใน รู ป แบบต่ า ง ๆ และยังติดตั้งเพิ่มเติมได้จาก Marketplace และจุดเด่นคือ
แสดงผลแบบเป็นแผนที่ โดยสามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ และอุปกรณ์ Mobile และ Tablet จึงทาให้เราได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมในการกาหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
1.2 ทำไมต้องใช้ Microsoft Power BI Desktop
1. Microsoft เป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก
2. ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้จากทุกแหล่งข้อมูล
3. สามารถมองภาพได้แบบ 360 องศา ในทันที
4. มีรูปแบบการใช้งานที่น่าประทับใจ
5. สามารถผสานรวมกับ App และบริการต่าง ๆ ได้ตามที่ผู้ใช้เลือกใช้งาน
1.3 ควำมต้องกำรของระบบ
1. ระบบปฏิบัติการ Windows 10, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server 2008 R2,
2. Windows Server 2012/2012 R2
3. ใช้ Browser Internet Explorer 9+ .Firefox , Chorme
4. ใช้ได้กับแพลตฟอร์ม 32-bit (x86) และ 64-bit (x64)
5. รองรับ Mobile ทั้ง iOS, Android, Windows
1.4 กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ของ Power BI Desktop
ข้อมูลที่เราสามารถนาเข้ามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายแหล่งดังนี้
1. นาเข้าจากไฟล์ข้อมูล ได้แก่ Excel, CSV, XML, Text เป็นต้น
2. นาเข้าจากฐานข้อมูล ได้แก่ SQL Server, Access Database, SQL Server Analysis Services
Database, Oracle, MySQL, DB2, Sybase, PostgreSQL
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3. Azure (ข้อมูลบนระบบคลาวด์) ได้แก่ Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Data
Warehouse, Azure Marketplace, Azure Blob Storage, Azure Table Storage เป็นต้น

ภำพตัวอย่ำงกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ Power BI
1.5 ข้อแตกต่ำงของซอฟแวร์แบบฟรีและซอฟแวร์ที่มีค่ำใช้จ่ำย
ทั้งตัวซอฟแวร์แบบ Free และ Pro สามารถดาวน์โหลดและใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop ได้
ใน publish Website แต่ต่างกันที่
Power BI (Free)
Power BI Pro
- ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน dataset แบบ Free
- ปริมาณข้อมูลทั้งหมดใน dataset แบบ Pro จะได้สูงถึง
จะจากัดที่ 1 GB
10 GB
- การ Refresh ข้อมูล ตั้ง Refresh อัตโนมัติได้แค่ - การ Refresh ข้อมูล ตั้งค่า Refresh อัตโนมัติได้สูงสุด
วันละ1 ครั้ง/วัน
8 ครั้ง/วัน
- ปริมาณการสตรีมข้อมูลผ่าน Power BI REST
- ปริมาณการสตรีมข้อมูลผ่าน Power BI REST API ทาได้
API ทาได้ด้วยอัตรา 10,000 Recordต่อชั่วโมง
ด้วยอัตรา 1,000,000 Recordต่อชั่วโมง
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล on-premise - เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลผ่าน data connectivity gateway
ได้ คือ การวางฐานข้อมูลแบบการแชร์ข้อมูลผ่าน สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งภายใน และ
ตัวกลางของ Server
ภายนอกองค์กร
- ผู้ใช้งานแบบ Pro หลายคนในองค์กรเดียวกัน สามารถสร้าง
Group ได้ โดยแต่ละกลุ่มมีข้อมูลได้สูงสุด 10 GB และข้อมูล
รวมทั้งองค์กรต้องไม่เกิน 10 GB
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ส่วนที่ 2
กำรดำวน์โหลด กำรติดตั้ง และกำรลงทะเบียน
กำรใช้งำน โปรแกรม Power BI
2.1 กำรดำวน์โหลด กำรติดตั้ง โปรแกรม Power BI
1. ไปที่หน้าเว็บสาหรับการดาวน์โหลด
https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=58494

2. เลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบปฏิบัติการ
ที่ใช้เปิดไฟล์เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรม
PBIDesktop = แบบ 32 bit ,
PBIDesktop _x64 = แบบ 64 bit

เลือกภาษาที่ต้องการ
คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด

3. ติดตั้งโปรแกรมคลิกปุ่มถัดไป

4. คลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไข และคลิกปุ่มถัดไป

Power BI I 47

5.คลิกปุ่มถัดไป

6. คลิกปุ่มติดตั้ง

7. สถานะ รอสักครู่... จนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ

8. ขั้นตอนสุดท้ายของการลงโปรแกรม กดปุ่ม
เสร็จสิ้น

2.2 กำรลงทะเบียนหรือกำรเริ่มต้นใช้งำน Power BI Desktop
1. คลิกเลือกโปรแกรม Power BI
2. การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop ครั้ง
โปรแกรมขึ้นสถานะ “กาลังเตรียมใช้งานในรูปแบบ” แรก **จำเป็นจะต้องลงทะเบียนเป็นสมำชิกก่อน
ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก จะมีข้อความให้เลือกใน
การลงชื่อเข้าใช้งาน
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3.คลิกข้อความ ต้องการบัญชี Power BI

4. ป้อนที่อยู่E-mail ของคุณ **ต้องเป็น E-mail
ของกรมกำรพัฒนำชุมชนเท่ำนั้น** ซึ่งเป็น
ข้อกาหนดของโปรแกรม Power BI จะไม่อนุญาต
ให้ใช้อีเมล์ส่วนตัวในการลงทะเบียน จากนั้นคลิก

ลงทะเบียน
5.เปิด E–mail เพื่อเปิดดูรหัสการตรวจสอบจาก
Microsoft เพื่อนาไปใช้ลงทะเบียนใหม่ในข้อ

6. กรอกชื่อ-นามสกุล และกาหนดรหัสผ่านที่ต้องการ
และใส่รหัสการตรวจสอบที่ได้จาก E-mail ตรวจทาน
นโยบายที่เชื่อมโยงจากหน้าจอนี้ แล้วคลิกเริ่ม

7. หน้าจอ ที่เราต้องการที่แชร์เรื่องราวให้คนอื่นทราบ 8.จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียน และสามารถเริ่มใช้
คลิกข้าม
งาน Power BI ได้
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2.3 ส่วนประกอบของ Power BI Desktop
1
3
4

2

พื้นที่ทางาน

1

1. เมนูคาสั่งต่าง ๆ

2

3

3. ส่วนแสดงรายละเอียดของข้อมูล

4

2. ชุดเครื่องมือในการสร้างรายงานแบบต่าง ๆ
4. ตัวเลือกมุมมองของข้อมูล

2.4 Power BI Desktop จะมีมุมมองหลักๆ ด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
Report View : เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงผลรายงาน ในรูปแบบต่างๆ Column Chart, Bar
Chart, Pie Chart, Line Chart, Donut Chart, Treemap, Map, Fill Map เป็นต้น
Datasheet View : เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลที่ได้ Get Data เข้ามา โดยจะแสดงผลใน
รูปแบบตาราง (Table) ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่อ่านได้อย่างเดียว
Relationships View : เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เมื่อเรา Get Data มาเรียบร้อย สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้
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ตัวอย่ำงมุมมอง Power BI Desktop ในด้ำนต่ำง ๆ
2.4.1 Report View
เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงผลรายงาน โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Column Chart, Bar
Chart, Pie Chart, Line Chart, Donut Chart, Treemap, Map, Fill Map, Guage, Card, MultiRow Card
เป็นต้น เราสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดังรูป

โปรแกรม Power BI Desktop สามารถสร้างรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยกราฟที่แสดงจะเป็นใน
รูปแบบ Interactive สามารถคลิกเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เลือกได้ เช่น เลือกดูเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
2.4.2 Datasheet View
เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลที่ได้ Get Data เข้ามา โดยจะแสดงผลในรูปแบบตาราง (Table)
ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่อ่านได้อย่างเดียว
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2.4.3 Relationships View
เป็นมุมมองที่จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยหลังจากเรารับ
ข้อมูล ( Get Data) มาเรียบร้อย สามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ได้เลยทาให้เราสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมในหน้าจอเดียว

สามารถสร้างข้อมูลในหลายรูปแบบระหว่าง ตาราง กราฟ แผนที่ โดยผู้ใช้เลือก Sort หรือ Filter เงื่อนไข
ต่าง ๆ ได้อย่างทันที (interactive) ตามที่เราต้องการ
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ส่วนที่ 3
กำรนำเข้ำข้อมูลหรือเชื่อมต่อฐำนข้อมูล

ภำพตัวอย่ำงกำรนำเข้ำและกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูลใน Power BI
เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูล/นาเข้าข้อมูล ให้เลือกรับข้อมูลจากปุ่มเมนูรับข้อมูล (Get Data) ซึ่งจะมี
รายการข้อมูลให้เลือกเป็นกลุ่ม ดังนี้

- ผลลัพธ์ (ALL) = แสดงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเชื่อมต่อได้
- ไฟล์ (File) = นาเข้าไฟล์จากเครื่องคอมฯ เช่น Excel Text/CSV XML JSON PDF เป็นต้น
- ฐำนข้อมูล (Database) = สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดังนี้ SQL Server, Access,Oracle, MySQL เป็นต้น
- Power BI (Power BI Platform) = เป็นบริการเสริมของโปรแกรม Power bi
- Azure = เป็นการเชื่อมต่อกับข้อมูลบนระบบคลาวด์ ที่มีให้บริการของ Microsoft เข่นเดียวกัน
- บริกำรออนไลน์ (online Service) = เป็นการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่บนอินเตอร์เน็ต
- อื่นๆ (Other) = เป็นการเชื่อมต่อกับระบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา
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ในคู่มือจะสอนวิธีนาเข้า ข้อมูล 3 แบบ และแบบที่นิยมใช้กันบ่อยๆ คือ
3.1 การนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel จากเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2 การนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ PFD จากเครื่องคอมพิวเตอร์
3.3 การนาเข้าข้อมูลจากเว็บไซด์
3.1 ตัวอย่ำงกำรนำเข้ำข้อมูล Excel จำกเครื่องคอมพิวเตอร์
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม Open
>> เลือกไฟล์ Execl

3. เข้าสู่ตัวนาทาง >>คลิกเลือกตาราง >>คลิกปุ่ม
โหลด

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เมื่อนาเข้าข้อมูลแล้วจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลในส่วนของเขตข้อมูล(Fields) เพื่อให้เราสามารถเลือก
เงื่อนไขไปสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ

* ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูล ประเภท ไฟล์ CSV, XML,JSONจะมีขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลคล้ายกับแบบ Excel*
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3.2 ตัวอย่ำงกำรนำเข้ำไฟล์ PDF จำกเครื่องคอมพิวเตอร์
การแปลงไฟล์ PDF มีข้อจากัด คือ Font ต้นฉบับที่แปลงไฟล์มาต้องสนับสนุนโปรแกรม Power BI ถ้า
Font ของไฟล์ต้นฉบับ ใช้แบบอักษรที่แตกต่าง จะทาให้อ่านข้อความไม่ได้ มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหน้าหลัก
>> เลือกไฟล์ PDF

2. เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ >> คลิกปุ่ม Open

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการ >> คลิกปุ่มโหลดเพื่อนาเข้า
ข้อมูล

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เมื่อนาเข้าข้อมูลแล้วจะปรากฏรายละเอียดของ
ข้อมูลในส่วนของเขตข้อมูล (Field) ข้อมูลส่วนนี้
สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลรายงานในแบบ
ต่าง ๆ ได้

6. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลที่นาเข้ามา ให้คลิกปุ่ม>>
แก้ไขคิวรี (Edit Queries) จากเมนูด้านบน เพื่อแก้ไข
ข้อมูลบางส่วนให้ถูกต้องโดยไม่ต้องนาเข้าข้อมูลใหม่
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3.3 ตัวอย่ำงกำรนำเข้ำไฟล์จำกเว็บไซต์
Power BI สามารถน าข้อ มูลที่ป รากฏบนเว็บไซด์ที่เ ผยแพร่ จากภายในและภายนอกประเทศได้
โดยสามารถคัดลอก URL มาใส่ในโปรแกรม Power BI เพื่อนาเข้าข้อมูลจากเว็บไซด์
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหน้าหลัก
>> เลือกเว็บ

2. เข้าไปยังเว็บไซด์ที่เราต้องการนาข้อมูล >> Copy
URL จาก Browser ในช่อง Address ยกตัวอย่าง
เช่น เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลกลาง

3. วาง URL ที่ต้องการ >> คลิกปุ่มตกลง

4. เลือก ตาราง (Table) ที่ต้องการ >> คลิกปุ่มโหลด

สรุปขั้นตอนกำรนำเข้ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ทำได้ 4 วิธีดังนี้
1. เลือกคลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหน้าหลัก >> เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการนาเข้า
2. เลือกตาแหน่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะนาเข้าในรูปแบบต่าง ๆ
3. เลือกโหลดไฟล์ที่จะนาเข้าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์โปรแกรม Power BI
4. รอโหลดข้อมูลที่จะนาเข้ามาให้สาเร็จ
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ส่วนที่ 4
กำรปรับแต่งข้อมูล
Data Visualization การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลที่หลากหลายที่พร้อมใช้งาน เป็นการใช้ภาพ
เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบ ตัวเลข แผนภูมิ กราฟ วงกลม กรวย มาตราวัด และแผนที่

Data Visualization

รูปแบบการแสดงข้อมูลของ Power BI นอกจากจะมีส่วนที่โปรแกรมกาหนดไว้ให้แล้ว ยังมีรูปแบบ
ที่ผู้ใช้สามารถกาหนดเองได้ โดยให้เข้าไปดาวน์โหลดหรือติดตั้งเพิ่มเข้าไปจาก Market Place ของโปรแกรม
Market Place คือ แหล่ งรวมระบบการแสดงผลข้ อมู ล ต่ าง ๆ ที่ มีผู้พั ฒนาโปรแกรมเสริ ม หรื อ
Plug in ของโปรแกรม Power BI สามารถใช้ได้ทั้งแบบทั้งฟรีและที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
โดยคลิกที่เมนู จาก Martket Place หรือถ้าหากมีไฟล์ที่ใช้ติดตั้งอยู่แล้วให้เลือก >> จากแฟ้ม
ดำวน์โหลดโปรแกรมเสริม
รูปแบบการใช้งานการแสดงข้อมูล แต่ละประเภท จะขอแนะนาเฉพาะการแสดงผลข้อมูลที่สาคัญ
หรือมีการใช้งานบ่อยเท่านั้น ซึ่งมีการสร้างรายงานหรือ การแสดงผลข้อมูลจะคล้ายกันหรือมีวิธีการที่ไม่ต่างกัน
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ส่วนที่ 5
กำรสร้ำงและปรับแต่งรำยงำน
5.1 กำรแก้ไขรูปแบบรำยงำนประเภทตำรำง (Table)
จากการสร้างตารางในบทที่ 3 การนาเข้าและการเชื่อมข้อมูลในข้อ 3.1 เป็นการนาเข้าข้อมูล Excel
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ บทนี้จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขรูปแบบรายงานประเภทตาราง (Table) มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก >>
เลือก Excel

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการแก้ไข >> คลิก Open

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>คลิกเลือกตาราง 4.จะเข้าสู่หน้าตาของเมนูแก้ไขข้อมูล >>แก้ไขข้อมูล
ที่ต้องการแก้ไข >>คลิกปุ่มแก้ไข (Tranfrom Data) ตามความต้องการของผู้ใช้ >> คลิกปุ่มปิด& กาหนด
ผู้ใช้งาน ( Close & Apply ) >> โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

**เนื่ อ งจากถ้ า คลิ ก ค าสั่ ง โหลด (Load) หากมี
ปริมาณข้อมูลเป็นจานวนมากหรือจานวนแถวของ
ข้อมูลมาก จะไม่สามารถนาเข้าข้อมูลได้ครบ
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5. เลือกไอคอนตาราง (Table) >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลแบบตาราง (Table) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

8
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7

จากการสร้างตาราง (Table) และการแก้ไ ขรูปแบบรายงานประเภทตาราง (Table) ในหัวข้อ 5.1
โปรแกรม Power BI สามารถเลือกรูปแบบรายงานที่สร้างไว้แล้วให้ Active ได้ทันที ตามความต้องการของผู้ใช้
เช่น ต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากตารางในข้อ 5.1 ให้เป็นรูปแบบข้อมูลแบบกราฟ สามารถทาได้โดยไป
คลิกเลือก >> รูปแบบการแสดงข้อมูล (Data Visualization) >> เลือกกราฟที่ต้องการแสดง >> ข้อมูลในข้อ
5.1 จะแสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบกราฟทันที

เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงในข้อ5.1

ผลลัพธ์จากการเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ
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5.2 กำรสร้ำงรำยงำนประเภทกรำฟแบบกรวย (funnel)
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก >>
2. เลือกไฟล์ Excel ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม
เลือกไฟล์ Execl
Open

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>เลือกตารางที่
ต้องการนาเข้าข้อมูล >>คลิกปุ่ม โหลด

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เลือกไอคอนกรวย (Funnel) >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลแบบกรวย (Funel) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว
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5.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรแสดงผลข้อมูลหรือรำยงำนประเภท แผนที่ต้นไม้ (Treemap)
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก >>
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม Open
เลือกไฟล์ Execl

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>เลือกตารางที่
ต้องการนาเข้าข้อมูล >>คลิกปุ่ม โหลด

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เลือกไอคอนต้นไม้ (Treemap) >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลแผนที่ต้นไม้ (Treemap) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว
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5.4 กำรสร้ำงรำยงำนประเภทแผนที่ (MAP)
Power BI จะมีรูปแบบรายงานประเภทแผนที่ (MAP) ให้เลือกตามมาตรฐานอยู่ 3 แบบ คือ (อ้างอิงกับ
Version Feb 2019) คือ
1) แผนที่ (Map)
2) แผนที่แถบสีหรือขอบเขต (Filled Map)
3) แผนที่จาก ArcGIS (ArgGIS Map)
5.4.1 กำรสร้ำงรำยงำนแผนที่ (Map)
1.คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก >>
2.เลือกไฟล์ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม Open
เลือกไฟล์ Execl

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>เลือกตารางที่
ต้องการนาเข้าข้อมูล >>คลิกปุ่ม โหลด

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เลือกไอคอนแผนที่ (map) >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลแผนที่ (map) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว
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5

7

6

Power BI I 62

5.4.2 กำรสร้ำงรำยงำนแผนที่แบบรูปร่ำง (Shape Map)
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (Get Data) จากเมนูหลัก >> 2.เลือกไฟล์ Excel ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม
เลือกไฟล์ Execl
Open

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>เลือกตารางที่
ต้องการนาเข้าข้อมูล >>คลิกปุ่ม โหลด

4. รอโหลดข้อมูล....

5. เลือกไอคอนแผนที่แบบรูปร่าง (Filled map) >> ในแท็บเมนูการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล
(Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลไอคอนแผนที่แบบรูปร่าง (Filled map) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

6

8

5
7
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ตัวอย่ำง รายงานรูปแบบ แผนที่รูปร่าง (Filled map)

จากแผนที่รูปร่าง (Filled map) จะมีขอบเขตของพื้นทีแสดงไม่ครบ บางพื้นที่ขาดหายไป จาเป็นต้อง
ปรับปรุง ข้อมูลให้โปรแกรมสามารถอ่านค่าได้ ถูกต้อง คือ ให้เพิ่มฟิวด์ (Field) ของข้อมูลขี้ นมาอีกหนึ่ง ฟิว ด์
(Field) โดยนาชื่อพื้นที่จากหลายฟิวด์ (Field) หรือหลายคอลัมน์มารวมกันไว้ในที่เดียวกัน เช่น นาชื่อจังหวัด
อาเภอ ตาบล มาไว้ในคอลัมน์เดียวกัน สามารถทาได้ดังนี้
1. คลิกที่เมนูแก้ไขคิวรี (Edit Queries)
2. คลิกที่เมนูเพิ่มคอลัมน์ (Add Column)>>คอลัมน์
ในแถบเมนูบาร์ (Menu Bar) ของโปรแกรม
แบบกาหนดเอง (CustomColumn)
Power BI

3. ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ในชื่อ “ช่องคอลัมภ์ใหม่”(New
Column Name) >>ในสูตรคอลัมภ์แบบกาหนดเอง
พิมพ์ข้อความว่า “จังหวัด” ตามด้วยสัญลักษณ์ &
หรือเลือกคอลัมน์ทางด้านขวาตามด้วยสัญลักษณ์ &
“ “ &”อาเภอ” & แล้วเลือกคอลัมน์ทางด้านขวา
>> คลิกตกลง

4. จะแสดงผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้น ในหน้าจอการคิวรี่
ของข้อมูล
5. คลิกเลือกเมนูหน้าแรก (Home) >> เลือกปิด &
กาหนดใช้งาน (Close&Apply)
6. จะเป็นการ Save การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขคิวรี่
5
4
6
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5.5 กำรสร้ำงรำยงำนประเภทกำร์ด (Card)
รูปแบบรายงานประเภทการ์ด (Card) เหมาะกับการสรุปข้อมูลที่สาคัญที่สุด หรือต้องการให้เห็นภาพ
ชัดเจน เช่น จานวน ยอดขาย OTOP ในรอบเดือนที่ผ่านมา ประเภทของสินค้า OTOP ทีม่ ียอดขายสูงสุดในรอบ
เดือนที่ผ่านมา จะมีอยู่ 2 แบบคือ
1) การ์ดเดี่ยว (Card) แสดงข้อมูลได้เพียงหนึ่งเดียว
2) การ์ดแบบหลายแถว (Multi Card) สามารถแสดงข้อมูลได้หลายแถวหลายคอลัมน์
ถ้ามีการนาเข้าข้อมูลแล้ว สามารถใช้งานได้ดังนี้
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล(Get Data) จากเมนูหลัก
>> เลือกไฟล์ Execl

2.เลือกไฟล์ที่ต้องการนาเข้า >> คลิกปุ่ม Open

2

1

3. เข้าสู่ตัวนาทาง (Navigator) >>เลือกตารางที่ 4. รอโหลดข้อมูล....
ต้องการนาเข้าข้อมูล >>คลิกปุ่ม โหลด
4

3
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5. เลือกไอคอนการ์ด (Card) >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
6. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
7. ปรับแต่งขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร เพื่อให้ข้อมูลแสดงตามความต้องการ
8. ตัวอย่าง การแสดงผลการ์ด (Card) ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

8

5

6

7

สาหรับการสร้างการ์ดแบบหลายแถว แถว (Multi Card) ก็มีวิธีการเหมือนกันเพียงแต่สามารถลาก
ข้อมูลมาแสดงผลได้หลายรายการเท่านั้นเอง

5.6 กำรสร้ำงรำยงำนประเภท KPI (Key Performance Indicator)
KPI (Key Performance Indicator) คือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสาเร็จของงาน โดยจะแสดง
ให้เห็นรายละเอียดในความสาเร็จหรือล้มเหลวของงาน รายงานประเภท KPI เป็นเทคนิควิธีการหนึ่ง ที่นิยม
นามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งรายงานประเภทนี้เหมาะกับ
- เมื่อต้องวัดความคืบหน้า (ฉันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังสิ่งใด)
- เมื่อวัดระยะห่างจากเป้าหมาย (ฉันอยู่ห่างจากเป้าหมายหรือห่างจากจุดเริ่มเท่าใด)
5.6.1 KPI ประเภทตำรำง
ตัวอย่าง การสร้างตารางแบบ KPI โดยใช้ข้อมูล กชช. 2ค กาหนดให้แสดงตัวชี้วัดที่มีปัญหา
มากที่สุด 5 ลาดับแรก เมื่อมีการนาเข้าข้อมูลแล้ว (ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลในบทที่ 3) ให้ดาเนินการดังนี้
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1. เมื่อนาเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คลิกที่ตารางประเภทเมทริกซ์
ในส่วนการ
จัดรูปแบบ การแสดงข้อมูล (Visualization)
- คลิกลาก รายการข้อมูลชื่อตัวชี้วัดไปวางในส่วนของแถว
- คลิกลาก รายการข้อมูลที่เป็นระดับของปัญหาไปวางใน
ส่วนของมูลค่า

2. ปรับแต่งตารางให้เหมาะสม โดยคลิกที่
Format >>ปรับขนาดตัวอักษรในส่วนของหัว
คอลัมน์ >> หัวของแถว >> มูลค่าและเลือกสไตล์
ที่ต้องการ

3. การปรับแต่งแถบข้อมูลในช่องมูลค่า เลือกแบบปัญหา 4. จะปรากฏหน้าแถบข้อมูล >> ปรับแต่งค่า
น้อย โดยไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลง >> จัดรูปแบบตาม ต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ >> คลิกปุ่มตกลง
เงื่อนไข >> แถบข้อมูล

5. จะได้ผลลัพธ์รูปแบบที่ต้องการในช่องแถบปัญหาน้อย
ในหน้าพื้นที่การทางานของ Power BI

6. การปรับแต่งแถบสีในช่องมูลค่า เลือกแบบ
ปัญหาปานกลาง โดยไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลง
>> จัดรูปแบบตามเงื่อนไข>> สีพื้นหลัง

Power BI I 67

7.จะปรากฏหน้าสีพื้นหลัง >> ปรับแต่งสีพื้นหลัง >>
คลิกข้อความแยกออกจากกัน >> ปรับแต่งสีค่าต่าสุด
ค่ากลาง ค่าสูงสุด >> คลิกปุ่มตกลง

8. จะได้ผลลัพธ์รูปแบบที่ต้องการในช่องแถบ
ปัญหาปานกลาง ในหน้าพื้นที่การทางานของ
Power BI

2
1
1

1

3

1

9. การปรับแต่งแถบสีในช่องมูลค่า เลือกแบบปัญหามาก
โดยไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลง >> จัดรูปแบบตาม
เงื่อนไข>> สีแบบตัวอักษร

10. จะได้ผลลัพธ์รูปแบบที่ต้องการในช่องแถบ
ปัญหาปานมาก ในหน้าพื้นที่การทางานของ
Power BI
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ในกรณีที่ต้องการให้แสดงข้อมูลในตารางเฉพาะในส่วนที่สาคัญ หรือต้องการให้แสดงเฉพาะบางส่วน
เช่น ให้เรียงลาดับข้อมูลที่มีปัญหามากหรือปัญหาเร่งด่วนมาก ๆ เท่านั้น ก็สามารถกาหนดได้จากการสร้างตาราง
แบบเมทริกซ์ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ไปที่ส่วนตัวกรอง >> เลือกรายการข้อมูลที่ 5. ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลเฉพาะบางส่วนโดยเรียงลาดับ
ต้องการให้จัดลาดับ เลือกไปที่ ข้างบน N
จากปัญหามากไปสู่ปัญหาน้อย
2. ใส่จานวนแถวที่ต้องการให้แสดงในช่อง
แสดงรายการ
3. ลากฟิวด์ (Field) ที่ต้องการให้จัด
เรียงลาดับในช่องแถบตามค่า
4. เลือกใช้งานตัวกรอง

1
2
3
4
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5.6.2 KPI ประเภทมำตรวัดหรือหน้ำปัดควำมเร็ว (Gauge charts)
รายงานประเภทมาตรวัด ใช้ในการเปรียบเทียบตัวเลข โดยระบุเรื่องของเป้าหมาย (Target)
สามารถนาเสนอในรูปแบบของเกจ (Gauge) เช่น แสดงผลจานวนข้อมูล แสดงผลงานหรือกิจกรรม เป็นต้น
เมื่อมีการนาเข้าข้อมูลแล้ว (ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลในบทที่ 3) ให้ดาเนินการดังนี้
1. เลือกไอคอน Gauge >> ในแท็บเมนู การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล (Visualization)
2. เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) เพื่อให้ข้อมูลปรากฏในตารางที่ต้องการแสดง
3. ปรับแต่งค่าตามความต้องการ
4. ตัวอย่าง การแสดงผลแบบ Gauge ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

1

4

2
3

5.7 รูปแบบกำรแสดงผลประเภทมำตรวัด (Gauge charts) แบบกำหนดเอง
นอกจากการใช้รูปแบบการแสดงผลที่ Power BI จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่เราสามารถ
ไปเรียกใช้ได้อีกมากมาย จาก Market Place โดยจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งจาก Market Place ก่อน
การใช้รูปแบบมาตรวัด Tachometer มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกไอคอน
จากMarket Place จาก
2. จะปรากฏหน้าจอนาเข้าภาพที่กาหนดเอง >>
เมนูด้านบน จะปรากฏหน้าจอการแสดงผลด้วยภาพ คลิกปุ่มตกลง
ของ Power BI >> คลิกมาตรวัด >> คลิกปุ่มเพิ่ม

1

2

Power BI I 70

3. จากปรากฏไอคอนมาตรวัดของ Tachometer
ขึ้นมาอยู่ในส่วนการจัดรูปแบบการแสดงผล
ให้คลิกที่ไอคอนนี้
สาหรับการใช้ Gauge ของ Tachometer นี้
จาเป็นจะต้องมีข้อมู ลหรือกาหนดข้อมูลให้เป็นช่ว ง
เพื่อใช้ในการกาหนดค่าของสี เช่น ถ้าข้อมูลมีค่าเป็น
ร้อยละ(คือคะแนนเต็มเท่ากับ 100) จะต้องกาหนด
ช่วงของข้อมูลไว้ สมมุติว่ากาหนดช่วงให้เป็น 3 ช่วง
ดังนั้นต้องแบ่งช่วงข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 100
หารด้ ว ย 3 จะเป็ น ช่ ว งละ 33 ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ
จะต้องสร้างตารางขึ้นมา ดังนี้

4. คลิกไอคอนป้อนข้อมูล
>>ตั้งชื่อคอลัมภ์
>>ป้อนค่าตัวเลข >> ตั้งชื่อตารางที่ต้องการ >>
คลิกปุ่มโหลด
3
1

2

4

คำอธิบำยกำรสร้ำงตำรำง
- คอลัมน์ที่ 1 (ค่าที่เปลี่ยนแปลง) คือ ค่าแสดง
เข็มของมาตรวัด หรือค่าผลการดาเนินงาน
- คอลัมน์ที่ 2 (ช่วงที่ 1) ค่าตัวเลขได้จากการ
แบ่งช่วงออกเป็น 3 ส่วน (3/100) เท่ากับ 33

5. ลากข้อมูลจากเขตข้อมูล ไปวางในส่วนการ
จัดรูปแบบดังนี้
1. ค่าที่เปลี่ยนแปลง วางที่ Value
2. ช่วงที่ 1 วางที่ Range 2 Start Value
3. ช่วงที่ 2 วางที่ Range 3 Start Value
4. ช่วงที่ 3 วางที่ End Value

- คอลัมน์ที่ 3 (ช่วงที่ 2) ค่าตัวเลขได้จากค่า
ของช่วงที่ 1 บวกกับ 33
- คอลัมน์ที่ 4 (ช่วงที่ 3) ค่าตัวเลขได้จากค่า
คะแนนเต็ม
6.ขั้นตอนต่อไปต้องปรับค่าหรือตกแต่ง Gauge
charts ตามที่ต้องการ
- Range 1 ปรับเป็นสีแดง (โซนอันตราย)
- Range 2 ปรับเป็นสีเหลือง (โซนเฝ้าระวัง)
- Range 3 ปรับเป็นสีเขียว (โซนปลอดภัย)
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7. ปรับองศาหรือการแสดงผลให้อยู่ในแนวระนาบ
Start Angle = -90 End Angle = 90

8. ปรับขนาดตัวอักษร ให้ปรับที่ Axiz Labels

9. ปรับแต่งเข็มวัด
10. ปรับค่าตัวเลขที่อยู่ด้านใน
Needle Color = สีของเข็ม
Needle Size = ขนาดของเข็ม
Base Color = สีของครึ่งวงกลมด้านใน
Base Thickness = ความหนาของครึ่งวงกลมด้านใน

11. ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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5.8 กำรสร้ำงตัวแบ่งส่วนข้อมูลหรือ Slicer
ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเป็นอีกวิธีหนึ่งของการกรอง ที่จากัดการแสดงผลของชุดข้อมูลให้แสดงแคบลงหรือ
แสดงเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล Power BI มีข้อจากัดดังต่อไปนี้:
- ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไม่สนับสนุนเขตข้อมูลจากค่าที่ป้อน
- ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไม่สามารถปักหมุดไปยังแดชบอร์ด
- ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไม่สนับสนุนการดูรายละเอียดแนวลึก
- ตัวแบ่งส่วนข้อมูลไม่สนับสนุนตัวกรองระดับการแสดงภาพ
ตัวแบ่งส่วนข้อมูล (Slicer) มี 2 รูปแบบ คือ
1. แบบ Drop Down
จากรูปภาพเป็นตัวอย่างการสร้าง Slicer ให้แบ่งส่วนข้อมูล
เป็นอาเภอ
โดยคลิกเลือก ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่อยู่ในส่วนของการ
จั ด รู ป แ บ บ ( Slicer) แ ล้ ว ล า ก ฟิ ว ด์ ( Field)
ที่ จั ด เก็ บ ชื่ อ อ าเภอไปวางที่ เ ขตข้ อ มู ล ก็ จ ะได้ ร ายงาน
ตามภาพ

ถ้าต้องการให้ตัว Slicer ไม่แสดงข้อมูลให้คลิกที่เครื่องหมาย
ลูกศรชี้ลง เลือกไปที่ รายการแบบทอนลง
จะได้ Slicer เป็นแบบ Drop Down

เมื่อทาการสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ใช้เลือกรายการจากตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตัวกราฟ
หรือตาราง ที่สร้างไว้ จะแสดงผลเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้เลือกเท่านั้น
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2. แบบ Slice หรือ ปุ่มเลื่อน

ตัว slicer แบบปุ่มเลื่อน นี้ เหมาะกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข
หรื อ ประเภทวั น ที่ เดื อ น ปี วิ ธี ก ารท าเหมื อ นกั บ แบบ
Drop Down เพียงแต่ต้องเลือกข้อมู ลหรือฟิวด์ที่เป็ น
ตัวเลขเท่านั้น
เช่น ต้องการให้มีการกรองข้อมูลเฉพาะบางตัวชี้วัด ให้เลือกข้อมูลตัวชี้วัดไปวางที่เขตข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ได้
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ส่วนที่ 6
กำรสร้ำง Dashboard
Dashboard คือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวมหรือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จาก การประมวลผล
ร่วมกันทั้งระบบ โดยนาเสนอในรูปแบบแผนภาพ และสถานะของ KPI ต่างๆ โดยใน Dashboard นี้ ใช้ใน
การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญเพื่อให้ ผู้บริหารหรือผู้ปฎิบัติงาน ได้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ไม่ ใช่รายละเอียด
ที่ลึกเกินไป ทาให้ทราบถึงสถานภาพในเวลานั้นว่าผลงานหรือค่าตัววัดสาคัญ ๆ อยู่ในระดับใด
Dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) Strategic dashboard จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวางแผนด้านกลยุทธ์
2) Analytical dashboard จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการวิเคราะห์
3) Operational dashboard จะเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับประกอบการปฏิบัติงาน
ข้อดีของทำ Dashboard จำก Power BI
1) สามารถค้นหาคาตอบ และดูข้อมูลที่สาคัญได้อย่างรวดเร็ว
2) แดชบอร์ดสามารถนาข้อมูลจากหนึ่งหรือหลายชุดข้อมูล หรือหลายรายงาน มาแสดงได้
3) แดชบอร์ดสามารถรวมข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลที่เกิดจากระบบคลาวด์ โดยไม่คานึงถึงตาแหน่ง
ที่ข้อมูลอยู่

เคล็ดลับการออกแบบแดชบอร์ด Power BI ที่ดี
1) พิจารณาจากผู้ใช้รายงานว่าอะไรคือตัววัดหลักที่จะช่วยให้ทาการตัดสินใจ
2) มีกราฟน้อยลงสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น
3) บอกเล่าเรื่องราวและอยู่ในหน้าจอเดียวกัน
4) รูปแบบรายงานควรแปลความหมายให้เข้าใจง่าย
5) ใช้โหมดเต็มหน้าจอแสดงแดชบอร์ดของคุณแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีสิ่งรบกวน
6) ทาให้ข้อมูลที่สาคัญที่สุดใหญ่ที่สุด และใส่ข้อมูลที่สาคัญที่สุดที่มุมด้านบน
7) ใช้การแสดงภาพที่เหมาะสมสาหรับข้อมูล และจัดรูปแบบให้อ่านได้ง่าย
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การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI สามารถทาได้ 2 แนวทาง คือ
1. สร้างบนเครื่อง PC แล้วนาขึ้น Dashboard บน Power BI Service
2. สร้างบน Power BI Service
ในที่นี้จะขอแนะนาเฉพาะในส่วนของการสร้างบนเครื่อง PC แล้วนาเข้า Dashboard บน Power BI
Service ซึ่งวิธีการสร้างไม่แตกต่างกัน แต่การสร้างบนเครื่อง PC จะสะดวก รวดเร็วกว่า โดยไม่ต้องใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา วิธีการมีขั้นตอนดังนี้ (เมื่อสร้างรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
1. คลิกปุ่มเผยแพร่ (Publish)
จากเมนู
ด้านบนซ้าย ในแท็บเมนูบาร์
>> จะปรากฎ
หน้าจอการเผยแพร่ข้อมูล >> คลิกปุ่มเลือก

2. คลิกเปิดรายงานที่เผยแพร่

3. จะเข้าสู่หน้าเว็บไซด์ http://app.powerbi.com 4. ใส่รหัสผ่าน >> คลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้
ให้ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ username และ Password
เดียวกับ Power BI desktop ใส่อีเมล์ (ชื่อเดียวกับที่
ใช้ Power BI) >> คลิกปุ่มถัดไป (Next)
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5. จะปรากฎหน้าจอของ Power BI Service

6. คลิกเลือกพื้นที่ทางานของฉัน >> คลิกเปิดรายงานที่เผยแพร่ไว้ / หรือเลือกรายงานจากหน้าจอการค้นหา
ของพื้นที่ทางานของฉัน
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7. คลิกไอคอนหมุด หรือ PIN

8. ตั้งชื่อ Dashboard >> คลิกปักหมุดหน้านี้

9. คลิกไปที่ Dashboard
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ส่วนที่ 7
กำรสร้ำงรำยงำนและนำเข้ำข้อมูลประเภท Big data
Big data กลายเป็นกระแสในปัจจุบัน กระแสนี้เป็นผลที่จากเกิดหลาย ๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น
Demand for better data เกิดกระแสกดดันภายใต้บริบทของการปฏิรูป สภาวะทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ Supply of relevant data at scale มี ก ารแพร่ ห ลายและไหลเวี ยนของข้ อ มูล ทั้ ง ข้ อ มู ล
ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไป Technical capability มีการพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากที่ทันสมัย
ทางานง่ายขึ้นและเข้าถึงได้แพร่หลาย Government catalyzing market change มีแรงส่งจากภาครัฐที่ถูก
กดดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจนกระจายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ
7.1 Big Data คืออะไร
คาว่า Big Data คือการที่มีข้อมูลปริมาณมากๆ มากแค่ไหน อย่างน้อย ก็จะอยู่ในระดับ Tera Byte
(TB) หรือ ระดับ Peta Byte (PB) ซึ่งก็คือ 1000 TB นั่นเอง โดยในระบบ Internet ในยุคที่ Social Media
ที่เฟื่องฟู มีสารสนเทศเกิดขึ้นจานวนมาก ทุกๆ คนสามารถที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย
พร้อมทั้ง อุปกรณ์ (Device) ที่มีจานวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง Smart Device ที่รองรับ
การเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจานวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
7.2 ทำไมต้องเป็น Big Data
ปัจจุบัน มี Mobile Device มากกว่า 7.4 Billion ที่ใช้ง านบนโลก Facebook มีข้อมูลมากกว่า
500 TB ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีคนกด Like ใน Facebook มากกว่า 2.7 Billion ในแต่ละวันข้อมูลมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น ๆ กว่า 10 เท่าในทุกๆ 5 ปีแนวโน้มของข้อมูลมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น คือเป็นรูปภาพ และ วีดีโอมากขึ้น
Big data คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 อย่ำง
1. Volume size - ของข้ อ มู ล มี ข นาดใหญ่ มี ป ริ ม าณข้ อ มู ล มาก ซึ่ ง สามารถเป็ น ได้ ทั้ ง ข้ อ มู ล
แบบ offline หรือ online
2. Variety - ข้ อ มู ล มี ค วามหลากหลาย สามารถเป็ น ได้ ทั้ ง ที่ มี โ ครงสร้ า งและข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถ
จับ pattern ได้
3. Velocity -ข้ อ มูลมีก ารเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาอย่า งรวดเร็ว มีก ารส่ ง ผ่ านข้อ มู ลอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ในลักษณะ streaming ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ manual มีข้อจากัด
4. Veracity -ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน (untrusted, uncleaned)

Power BI I 79

รูปแบบของข้อมูลของ big data ก็สำมำรถเป็นไปได้หลำกหลำย ตั้งแต่
1) Behavioral data: ข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆเช่น server log, พฤติกรรมการคลิกดูข้อมูล,
ข้อมูลการใช้ ATM เป็นต้น
2) Image & sounds: ภาพถ่าย, วีดีโอ, รูปจาก google street view, ภาพถ่ายทางการแพทย์, ลายมือ
ข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้ เป็นต้น
3) Languages: text message, ข้อความที่ถูก tweet, เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ เป็นต้น
4) Records: ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลสารวจที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น
5) Sensors: ข้อมูลอุณหภูม,ิ accelerometer, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล Big data ทาให้มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ โดยระดับของการวิเคราะห์ก็เป็นได้หลากหลาย แล้วแต่รูปแบบการนาไปใช้งาน
(1) Descriptive analyticsเป็นการวิเคราะห์ในระดับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น จานวนเท่าไหร่ ถี่แค่ไหน
เกิดเหตุการณ์สาคัญ ๆ ตอนไหน ตรงไหนบ้าง เป็นต้น โดยสามารถทาในรูปแบบของ
- Standard report: “เกิดอะไรขึ้น”
- Ad hoc report: “จานวนเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน ที่ไหน”
- Query: “อะไรคือปัญหาที่แท้จริง”
- Alerts: “ต้องเกิด action อะไร”
(2) Predictive analytics เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึง่ คือ เป็นการประเมิน
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มีการให้ข้อมูลตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าแนวโน้มยังเป็นอย่างนี้ตอ่ ไป โดยผล
การวิเคราะห์อาจออกมาในรูปแบบของ
- Statistical analysis: “ทาไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้”
- Randomized testing: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทดลองทาวิธีการนี้”
- Predictive modeling: “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”
- Optimization: “อะไรคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น”
(3) Prescriptive analytics เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอทางเลือกในการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐานของข้อมูล
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Big Data แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- Storage คือ การจัดเก็บข้อมูล นั่นคือเรื่อง Volume และ Variety
- Processing คือ การประมวลผล นั่นคือเรื่อง Volume และ Velocity
- Analytic คือ การวิเคราะห์ นั่นคือกระบวนการวิธสี าหรับเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
ในที่นี้จะแนะนาเฉพาะข้อมูลที่เป็น Social Network ที่จัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง หรือเรียกว่า
Unstructure ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ เช่น Facebook YouTube เป็นต้น
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7.3 กำรสร้ำงรำยงำนและวิเครำะห์ข้อมูล จำก Facebook
7.3.1. การนาเข้าข้อมูลจาก Facebook
1. คลิกปุ่มรับข้อมูล (GetData) >> จากเมนูหลัก >> 2.เลือกบริการออนไลน์ >> คลิก Facebook >>
คลิกเลือกเพิ่มเติม
เชื่อมต่อ

3. คลิกดาเนินการต่อ

4.พิมพ์ ID ของ Facebook >> คลิกตกลง

5. คลิก Record

6. คลิก Table แถวของ posts

Power BI I 81

7. คลิกเครื่องหมาย ขยายคอลัมน์

8. คลิกเลือกตามภาพ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

9. คลิกหัวคอลัมน์ created_time

10. คลิกไอคอน
แบ่งคอลัมน์จากเมนู
ด้านบน เพื่อแยกคอลัมน์ วันที่ กับ เวลา ออกจากกัน
เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน คลิก ตามตัวคั่น

11.พิมพ์ตัว T (ตัวใหญ่) >> คลิก ตกลง

12. คอลัมน์จะแยกออกเป็น 2 คอลัมน์
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13. คลิกปุ่มขยายคอลัมน์ ในช่อง object_link >>
คลิก ตกลง

14. คลิกเลือก comment >> คลิก ตกลง

15.คลิกปุ่มขยายคอลัมน์ในช่อง connections_
comments >> คลิกรวม >> เลือกจานวนของ id
>> คลิก ตกลง

16.จะได้จานวนของผู้ที่เข้ามา comments >> คลิก
ปุ่มปิด&กาหนดใช้ จากเมนูด้านบน
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7.3.2 การสร้างรายงาน นับจานวนผู้เข้ามา comment ในแต่ละปี
1. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นกราฟ
>> คลิกลาก create_time1 วางในส่วนของ แกน
>>คลิกลาก จานวนนับของ comments

2. ผลลัพธ์ที่ได้

3. คลิกไอคอนลูกกลิ้งทาสีเพื่อปรับแต่งรายละเอียด
ต่าง ๆ
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7.3.3 การสร้างรายงาน วิเคราะห์ข้อความจาก comment ของ Facebook
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลประเภทข้อความ เมื่อก่อนจะต้องใช้วิธีแจงนับด้วยมือ ซึ่งเสียเวลามาก
แต่เครื่องมือของ power bi จะสามารถทาได้ง่าย โดยใช้ตัวสร้างรูปแบบรายงานชื่อว่า Word cloud แต่จะ ต้อง
เรียกใช้จาก Market Place มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกไอคอนจาก
Market Place จากเมนู 2. จะปรากฏ ไอคอน ของ word cloud ในส่วน
หน้ าแรก จะปรากฏหน้ าจอการแสดงผลด้ว ยภาพ ของการจัดรูปแบบการแสดงรายงาน >> คลิกลาก
ของ Power BI >> พิมพ์คาว่า word ในช่องค้นหา ข้อมูล object_link.message ไปวางในช่อง ประเภท
>> คลิกปุ่มเพิ่ม

3. จะแสดงตัวอย่าง

จากรายงานประเภทนี้ จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความว่ามีข้อความใดที่ซ้ากันมาก
ที่สุดและแสดงขนาดของข้อความตามจานวนที่ซ้ากัน เมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังข้อความก็จะแสดงจานวนข้อมูล
ที่ซ้ากันปรากฏขี้นมา ประโยชน์รายงาน Word Cloud นี้ก็คือ จะแสดงให้เห็นว่า facebook ที่ทาการ
วิเคราะห์นี้ มีผู้เข้ามาComments เกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
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7.4 กำรสร้ำงรำยงำนและวิเครำะห์ข้อมูลจำก YouTube
การวิเคราะห์ข้อมูลจาก YouTube นี้ จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งอาจจะซับซ้อนอยู่พอสมควร
เนื่องจากไม่ใช่เครื่องมือที่มาพร้อมกับโปรแกรม Power bi desktop ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) ขอ API จาก Google
2) ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก GutHub
3) กาหนดค่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ให้เป็น API ของเรา
4) ตั้งค่าโปรแกรม Power BI ให้สามารถเรียกใช้ YouTube ได้
5) นาเข้าข้อมูล
6) วิเคราะห์ข้อมูลจาก YouTube
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ขอ API จาก Google
1. ไปที่เว็บไซด์ Google API คือ https://console.developers.google.com/apis/ >> คลิกสร้าง
โปรเจ็กต์

2. จะปรากฏหน้าจอ API >> คลิกสร้าง

3. ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ >> คลิกสร้าง

1

2
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4. จะปรากฏหน้าจอ API >> คลิกข้อมูลรับรอง

5. คลิกสร้างข้อมูลรับรอง >> เลือกรหัสไคลเอ็นต์
OAuth

6. ตั้งชื่อ Application >>คลิกเลือกปุ่มบันทึก

7. คลิกเลือกเว็บแอปพลิเคชั่น >> ตั้งชื่อรหัส>> คลิก
ปุ่มสร้าง

8. หน้าจอไคลเอ็น OAuth >> คลิกตกลง

9. คลิกดาวน์โหลด
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10. คลิกเลือกบันทึกไฟล์ >> คลิกตกลง

11. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ youtube >> เปลี่ยนชื่อไฟล์
แล้วคลิก Save

1

2

2. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก GutHub และการกาหนดค่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาเป็น API
1. ไปที่เว็บไซด์
2. คลิก Download
https://github.com/migueesc123/YoutubeAnalytics

3. คลิกตกลง

4. เลือกตาแหน่งไฟล์ที่ต้องการ Save ข้อมูล
โดยคลิก Save
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5. เปลี่ยนนามสกุลของ YoutubeAnalytics.mez เป็น
YoutubeAnalytics.zip

6. จะปรากฏหน้าจอให้ Rename >>คลิก Yes

7. คลิกขวาที่ไฟล์ YoutubeAnalytics.zip เลือกคาสั่ง
Extract All…

8. แตกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ YouTube โดยลบคา
ว่า YoutubeAnalytics ออก แล้วคลิกปุ่ม
Extract

9. ลบไฟล์ YoutubeAnalytics.zip และไฟล์
WebApp.json ทิ้ง เปลี่ยนชื่อไฟล์ client_secret.json
เป็นWebApp.json

10. กดคีย์บอร์ด ctr + a เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด
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11. คลิกที่เมนู Share with >> ส่วนที่เป็น
Homegroup (Read/Write)

12. ทาการ zip ไฟล์จะได้ไฟล์ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในไฟล์
เดียว จะมีชื่อตามโฟลเดอร์ที่สร้าง คือ Youtube.zip

13. ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์และนามสกุล Youtube.zip เป็น YoutubeAnalytics.mez

4.ตั้งค่าโปรแกรม Power BI ให้สามารถเรียกใช้ YouTube ได้ และการนาเข้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
จาก YouTube
1. สร้างโฟลเดอร์ไว้ใน Documents\ ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น
Microsoft Power BI Desktop และโฟลเดอร์ย่อยข้างใน
เป็น Custom Connectors
2. Copy ไฟล์ YoutubeAnalytics.mez จากโฟลเดอร์
YouTube ไปวางไว้ทDี่ ocuments\Microsoft Power BI
Desktop\Custom Connectors

3. เปิดโปรแกรม Power Bi Desktop
ขี้นมา ไปที่ เมนูรับข้อมูลเลือกไปที่อื่น ๆ จะ
ปรากฏส่วนการเชื่อมต่อ YouTube >>
เลือก YouTube Analytics >>คลิก
เชื่อมต่อ
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4. คลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้

6. ใส่รหัสผ่าน >> คลิก Next

5. กรอกอีเมล์ที่ลงทะเบียนกับ Google

7. จะปรากฏหน้าจอการเข้าถึง Powerbi
>> คลิกอนุญาต
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8. คลิกเชื่อมต่อ

9. คลิกเลือกตาราง >> คลิกโหลดหรือแก้ไข

10. จะเข้าสู่หน้าจอการทางานของ PowerBI จากนั้น 11. จะแสดงตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ก็จะสามารถสร้างรูปแบบการแสดงผลข้อมูลได้ตาม YouTube ที่กาหนดไว้ข้างต้น
ความต้องการโดยกาหนดค่าในเขตข้อมูล
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ส่วนที่ 8
กำรสร้ำงระบบติดตำมผลกำรดำเนินงำน ด้วย Power BI
การติดตามผลการดาเนินงานเป็นเรื่องสาคัญ และเป็นปัญหาของแต่ละจัง หวัด เนื่องจากเป็นหน่วย
รวบรวมข้อมูล รวมทั้งเป็นหน่วยกาหนดตัวชี้วัดให้กับทุกอาเภอ ซึ่งการติดตามผลการดาเนินงานยังใช้เป็นข้อมูล
ในการสนับสนุน แก้ไขปัญหา แก่หน่วยงานระดับอาเภอ ให้สามารถดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
โดยเฉพาะในยุคปัจจุ บันมีระบบอินเตอร์เน็ตใช้อย่างกว้างขวาง การจัดทาระบบติดตามจึงจาเป็นต้อง
เป็นแบบ Real time ซึ่งจะช่วยให้จังหวัดทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
การสร้างระบบการติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้ทุกจัง หวัดสามารถนาไปจัดทาหรือประยุกต์ใช้
ในงานดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถทาได้ด้วยตนเอง
การใช้โปรแกรม Google Sheets ในการบันทึกข้อมูล ร่วมกับ โปรแกรม Power BI สร้างเป็นรายงาน
ซึ่ง ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเนื้อหาที่ใช้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านั้น ผู้ใช้สามารถนาไปออกแบบหรือสร้างระบบตาม
แนวทางของแต่ละจังหวัดเองได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือความสาคัญเร่งด่วนของแต่ละจังหวัดขั้นตอนโดยสรุปมี
ดังนี้
1. สมัครเป็นสมาชิกของ Google
2. เข้าสู่ระบบ ไปยัง Google Drive เรียกใช้ Google Sheets
3. สร้างรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละอาเภอรายงาน ใน Google Sheets แยกเป็นรายอาเภอ
4. สร้างตัวสรุปรายงานของจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับรายงานของแต่ละอาเภอ
5.สร้างรายงานเป็นกราฟ KPI หรือรูปแบบรายงานต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Power BI
6.เรียกดูรายงานจากอินเตอร์เน็ตผ่าน PC หรือ Smart Phone
1. สมัครเป็นสมาชิกของ Google
กรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถเข้ารหัสได้เลย แต่ถ้ายังจะต้องสมัครสมาชิกใหม่ โดยกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ทาง Google กาหนดไว้ให้ครบ
2. เข้าสู่ระบบ ไปยัง Google Drive เรียกใช้ Google Sheets และสร้างรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละ
อาเภอรายงาน ใน Google Sheets แยกเป็นรายอาเภอ
1. ใส่อีเมล์หรือเบอร์โทรที่สมัครอีเมลไว้ของ G-mail 2. ใส่รหัสผ่าน >> คลิกปุ่มถัดไป
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3. คลิกไอคอน App ของเมล์ >> คลิกไอคอน Drive

4. จะปรากฏหน้าจอของ Google Drive

5. คลิก New >> Google Sheets

6. จะปรากฏหน้าจอ Google Sheet ตั้งชื่อ Sheet
เป็นชื่ออาเภอที่ 1

7. เลือกไฟล์ที่ต้องการจะนาเข้าข้อมูล >> เลือก
นาเข้า

8. จะปรากฏหน้าจอนาเข้าข้อมูล >> เลือกอัพโหลด
ไฟล์ที่จะนาเข้า >> เลือกตาแหน่งไฟล์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์
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9. จะปรากฏหน้าจอ Open >> เลือกตาแหน่งไฟล์ที่ 10. แสดงหน้าจอโหลดไฟล์ข้อมูลที่กาลังนาเข้าไฟล์
ต้องการจะนาเข้าข้อมูล >> เลือกปุ่ม Open

11. ปรากฏหน้าจอนาเข้าไฟล์ >> เลือกสร้างสเปรตชีตใหม่ >>คลิกปุ่มนาเข้าข้อมูล

12. จะแสดงผลหน้าจอตัวอย่างที่นาเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
ตัวอย่ำงกำรสร้ำงแบบบันทึกรำยงำนของอำเภอ
ให้กรอกตัวเลข 1 กับ 0 1 = ส่งตามกาหนด 0 = ยังไม่จัดส่งหรือส่งไม่ทันตามกาหนด

จานวนกิจกรรมที่ส่งตามกาหนด
=COUNTIF(C2:C6,1)

ค่าร้อยละ(แนวนอน) = COUNTIF(C2:C6,1)*100/5

(,1 = ค่าที่สง่ ทันกาหนด : 0 = จานวนกิจกรรม)
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13. ให้สร้างตารางเหมือนข้างต้นให้ครบทุกอาเภอ หรือ ใช้วิธีการทาตารางซ้า (Duplicate Sheet) โดยทา
ตามขั้นตอนดังนี้ คลิกขวาที่Sheet ที่ต้องการทาสาเนา >> เลือก Duplicate

14. การสร้างรายงานประมวลผลการดาเนิน รายอาเภอ
สูตรนับค่าคะแนนแต่ละเดือน=SUM(C2:C6)

สูตรคิดร้อยละของทุกเดือน
=SUM(C2:N2)*100/60

สูตรคานวณค่าร้อยละแต่ละเดือน =C7*100/25

15. การสร้างรายงานประมวลผลการดาเนิน รายเดือน

สูตรคานวณร้อยละทุกตัวชี้วัด
=SUM(C2:G2)*100/25

สูตรคานวณค่าร้อยละแต่ละตัวชี ้วัด
=SUM(C2:C13)*100/(12*5)

สูตรรวมคะแนนแต่ละตัวชี้วัด
=SUM(D2:D13)
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16. การสร้างรายงานสรุปเพื่อนาไปสร้างรายงาน บน Power BI
1. รายงานสรุป แบบที่ 1 (รายอาเภอ รวมทุกตัวชี้วัด ทุกเดือน)

สูตรคานวณค่าร้อยละของแต่ละอาเภอ
=summary1!P2

สูตรรวมคะแนนของแต่ละอาเภอ
=summary1!O2

หมายเหตุ : ค่าคะแนนนามาจาก Sheet summary1

2. รายงานสรุป แบบที่ 2 (รายตัวชี้วัด ทุกเดือน)

สูตรรวมคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด
=summary2!G15

สูตรคานวณค่าร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด
=summary2!C14
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3.รายงานสรุปแบบที่ 3 (รายเดือน แยกเป็นรายอาเภอ รวมทุกตัวชี้วัด)

3. รายงานสรุป แบบที่ 3 (รายเดือน แยกเป็นรายอาเภอ รวมทุกตัวชี้วัด)

สูตรคานวณค่าร้ อยละของแต่ละเดือน
='อาเภอที่1'!C7
4. รายงานสรุป แบบที่ 4 (แยกรายอาเภอ รายตัวชี้วัด)

สูตรคานวณค่าร้อยละของแต่ละอาเภอ
='อาเภอที่1'!P2
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4. สร้างตัวสรุปรายงานของจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับรายงานของแต่ละอาเภอ
การสร้างรายงานระบบติดตามผลการดาเนินงานด้วย Power BI
1. เปิดโปรแกรม Power BI >> เลือกคาสั่ง รับข้อมูล 3. หน้าต่าง Google Sheet เลือกคาสั่งไฟล์ (File)
(Get Data) >> เว็บ
>> เผยแพร่ข้อมูลไปยังเว็บ (Publish on the web)

2. จะปรากฏหน้าจอนาเข้าจากเว็บ>>กลับไปที่หน้า
Google Sheet >> เลือก Sheet ที่จะนามาสร้าง
รายงาน

4. จะปรากฎการเผยแพร่ไปยังเว็บ >> เลือกรายงาน
ที่ต้องการเผยแพร่ >> เลือกเผยแพร่

5. Copy ลิงค์ ในกล่องข้อความโดยกด Ctrl+C

6. นาลิงค์ที่ Copy ไว้มาวางในช่อง URL ของ
โปรแกรม Power BI โดยกด Ctrl+V >> คลิกตกลง
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7.จะปรากฏตารางตามภาพ >> เลือกตารางที่
ต้องการ >>คลิกโหลด

8. จะขึ้นหน้าจอ “กาลังประมวลผลคิวรี่”

9. การปรับแต่งตารางให้เหมาะสมกับการนาไปสร้าง
รายงาน >> เมนูหน้าแรก >> คลิกแก้ไขคิวรี่ >>
แก้ไขคิวรี่

10. จะขึ้นหน้าจอการแก้ไขคิวรี่ เมนูหน้าแรก >>
เลือกแถวแรกเป็นส่วนหัว >> เมื่อข้อมูลตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ >> เลือกปิด&ผู้ใช้งาน >> จะขึ้น
หน้าจอ “ใช้การเปลี่ยนแปลงคิวรี่”
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5. สร้างรายงานเป็นกราฟ KPI หรือรูปแบบรายงานต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Power BI
จากการสร้างตารางสรุปรายงานของจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับรายงานของแต่ละอาเภอในข้อ 4 เราจะสร้ าง
สร้างรายงานในรูปแบบของการใช้มาตรวัด (KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการติดตามผลการดาเนินงาน
ที่กาหนดเป็นตัวชี้วัด โดยสร้างรายงานรายเดือนของแต่ละอาเภอ
1) เลือกรายงานเครื่องมือการสร้าง KPI >> เลือกไอคอนมาตรวัด (Gauge) >> ในแท็บเมนูการจัดรูปแบบ
การแสดงข้อมูล (Visualization)
2) เลือกส่วนเขตข้อมูล (Fields) >> อาเภอที่ 1
3) ในหัวข้อค่า คลิกเลือกฟิวด์อาเภอที่ 1 >> เลือกลูกศร V กาหนดให้เป็นค่าเฉลี่ย
ปรับแต่งสี ค่าต่าง ๆ ตามความต้องการ
4) ตัวอย่าง การแสดงผลแบบ Gauge ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

4
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3

5) สร้างตามแบบข้อ 1-3 จนครบตามจานวนอาเภอ จะได้ตัวอย่างดังนี้
5.1 ตัวอย่ำงรำยงำนเป็นรำยเดือนของแต่ละอำเภอ
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5.2 ตัวอย่ำงรำยงำนรำยกิจกรรมแยกเป็นรำยอำเภอ

5.3 ตัวอย่ำงรำยงำนรำยกิจกรรมแยกเป็นรำยอำเภอ
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7. การเรียกดูรายงาน Power BI ผ่านมือถือ (Smart Phone)
Microsoft Power BI สามารถทางานบนอุปกรณ์ Android ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 ขึ้นไป
รวมทั้ง ระบบ iOS บน iPhone บน iPad หรือบน iPod Touch สามารถดูและโต้ตอบกับแดชบอร์ดของ
หน่วยงานและรูปแบบคลาวด์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่รองรับระบบสัมผัสและดูข้อมูลได้ สามารถดาวน์โหลดได้
ที่ Play Store และ App Store
ตัวอย่างการใช้งานผ่านมือถือระบบ Android การดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI
1. คลิกไอคอน Play Store
พิมพ์ค้นหา
2. คลิก INSTALL
Power BI >> คลิกเลือก Microsoft Power BI

3. คลิกปุ่ม OPEN

4. คลิก SKIP >> Start exploring

5. คลิก Get Started >> คลิก Power BI

6. ใส่ email address ตัวเดียวกับที่สมัครไว้บน PC
คลิกปุ่ม Sign in
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7.ใส่รหัสผ่าน คลิกปุ่ม Sign in

8. จะเข้าสู่หน้าจอหลัก (Home) ของ Application
Power Bi ประกอบด้วย 2 แท็บ คือ Quick
Access และ Activity
ตัวอย่างหน้าจอ Quick Access

9. ตัวอย่างหน้าจอ Quick Access

10. แสดงตัวอย่างกราฟที่สร้างจากโปรแกรม
Power Bi ที่พร้อมใช้งาน
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คู่มือปฏิบัติงาน
พิมพ์ครั้งที่ 1
จัดทาโดย

คณะผู้จัดทา
ผู้เขียน
1. นำงกำญจนวรรณ
2. นำยเสนำะ
3. นำยเสกสรร
4. นำงสำวจันทรำ
4. นำงสำวณัฐรภัทร์
5. นำงสำวปริศนำ

“คู่มือจัดทำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ปี 2563 ”
มีนำคม 2563
ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550
อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 6263 โทรสำร. 0 2143 8920-1
E-mail : cddcenter.info@gmail.com

ช่วยมั่นคง
แสงมณี
ประวิเศษ
เฮงสมบูรณ์
สิริพัชรทิตำธร
ช่วยมหำศักดิ์

ที่ปรึกษา
นำยชัยยำ ขำสะอำด

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนระบบสำรสนเทศชุมชน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำชุมชน

พิมพ์และพิสูจน์อักษร
1. นำงสำวจันทรำ
เฮงสมบูรณ์
2. นำงสำวปริศนำ
ช่วยมหำศักดิ์

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ออกแบบปก
นำงสำวธิดำภรณ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

อำวรณ์

