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บทสรปุส ำหรบัผ ูบ้รหิำร 
 

 
 

1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคมเพ่ือน าไปสู่สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  โดยมีพันธกิจหลัก คือ การส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องและพัฒนา มีหลักประกันในการด ารงชีวิต ตลอดจน
สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม และเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความ
สมดุลยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมควบคู่กันไป  

 เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจดังกล่าวนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ จะต้องมีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด
ไปสู่กระบวนการคุ้มครอง ปกป้อง และพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบท
เชิงพ้ืนที่ ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งแผนที่ทางสังคม (Social Map) เป็นเครื่องมือในการน าเสนอ
สารสนเทศ เพ่ือแสดงสถานการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ ตามพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมาย (Target mappings) 
และสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการกระจายตัวของปัญหา ความหนาแน่น ระดับความรุนแรง และเส้นทางการ
แพร่ขยายปัญหา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการป้องกันและการแก้ไขปัญหากับทรัพยากรหรือทุนทางสังคม
ที่มีอยู่ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ทุกระดับ ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และเชื่อมโยงกันเป็น
ภาพรวมของประเทศ 

 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคม ปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสังคมเชิงแผนที่ โดย
ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการที่ท าขึ้นในปีงบประมาณ 2556 และต่อยอดรายการข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นให้
ครอบคลุมการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ   โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆ ทางสังคมได้อย่างครบถ้วน ทั้ง
ในด้านสถานการณ์ทางสังคม (Issue mapping) ประเด็นเฝ้าระวังและเตือนภัย ทุนทางสังคม (Social 
Capital Mapping) ตลอดจนกระบวนการขับเคลื่อน/พัฒนาที่ได้ด าเนินการหรือคาดว่าจะด าเนินการ และ
ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกการน าเข้าข้อมูลให้มีความต่อเนื่อง เพ่ือความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศ
ที่น าเสนอ และการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผนและการตัดสินใจได้อย่างแม่นย า รวมทั้งการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึง/เรียกใช้ งานผ่านอุปกรณ์
พกพา (Mobile Device) และช่องทางของสื่อทางสังคม (Social Media) เพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถน าแผนที่
ทางสังคมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบในกระบวนการวางแผนการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์การจัดสรร
ทรัพยากร/ทุนทางสังคม ตลอดจนติดตามประเมินการพัฒนาสังคม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ไดป้ระสิทธิผล มีความเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็น
ธรรมต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป  
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2. วตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินงำน 
 

2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายการสารสนเทศที่ควรบรรจุในแผนที่ทางสังคมให้มีความครอบคลุม ทั้งใน
ด้านสถานการณ์ทางสังคม ประเด็นเฝ้าระวังและเตือนภัย ทุนทางสังคม (Social Capital) ตลอดจน
กระบวนการขับเคลื่อน/พัฒนาทางสังคม ครอบคลุมทั้งข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ  

2.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้แผนที่ทางสังคมมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ ให้มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในมิติต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นพลวัต เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือปรับปรุง เพ่ิมเติมและพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 ผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแผนที่ทางสังคม (Social 
Map) ปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีดังต่อไปนี้  

3.1  กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในรูปแผนที่ทำงสังคม (Social Map) ประกอบด้วย
ข้อมูลทางสังคม ซ่ึงรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 29 หน่วยงาน ดังแสดงในรูป   

 
ผังแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 
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   คณะที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบการเชื่อมโยง และจัดรูปแบบ (Format) ข้อมูลที่รวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง (Oracle Database) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของฐานข้อมูลทางสังคม ให้โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จดัแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลทางสังคมเป็นกลุ่มจ าแนกตามรายการข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล 
1 สถำนกำรณ์ส ำคัญ 

 1.1 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 - จ านวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย 
 - จ านวนทารกท่ีคลอดจากมารดาวัยรุ่นไทย จ าแนกตามอายุมารดาและบิดา 

 1.2 สถานการณ์ในท้องถิ่น 
 - เด็กขาดอุปการะ 
 - ครอบครัวหยา่ร้าง 
 - ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ  
 - คนพิการถูกทอดทิ้ง/ไมไ่ดร้ับความเอาใจใส่จากครอบครัว 
 - ครอบครัวที่กระท าความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุและคนพิการ 
 - ครัวเรือนท่ีมีที่อยู่อาศยัไมม่ั่นคงถาวร 
 - ประชาชนท่ีติดสรุา 

 1.3 ดัชนีการสูงวัย 
 1.4 อัตราการพึ่งพิง 

2 กลุ่มเป้ำหมำย 
 2.1 เด็กและเยำวชน  

 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2) เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ 
 3) การขอรับสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 

 - ประเภทบุคคล 
 - ประเภทองค์กร 

 4) เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่ประสบปัญหา 
 - เด็กขาดผู้อุปการะ 
 - เด็กถูกทอดทิง้ 
 - เด็กไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 - เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 - เยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
 - เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 - เด็กและเยาวชนเร่ร่อน ขอทาน 
 - เด็กและเยาวชนท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 
 - เด็กและเยาวชนท่ีไร้สัญชาติ 
 - เด็กและเยาวชนในชุมชนที่เลี้ยงดูบุตรตามล าพัง 
 - เด็กและเยาวชนท่ีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 - เด็กและเยาวชนต่างด้าว 
 - เด็กท่ีไม่สามารถเข้าศึกษาต่อภาคบังคับได้ 
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ล ำดับ รำยกำรข้อมูล 
 - เด็กท่ีออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ 
 - เยาวชนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วไม่มีงานท า 

 2.2 ครอบครัว – ครอบครัวในท้องถิ่น 
 - ครอบครัวหย่าร้าง 
 - ครอบครัวที่กระท าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ 
 - ครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
 - ครอบครัวที่ไม่เลี้ยงดูบุพการีตามสภาพที่เหมาะสม 
 - ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม 

 2.3 สตรี – สตรีในท้องถิ่นที่ประสบปญัหำ 
 - สตรีที่ถูกละเมิดทางเพศ 
 - สตรีที่ถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจ 
 - สตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง 

 2.4 ผู้สูงอำยุ  
 1) การขอรับสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 
 2) ผู้สูงอายุในท้องถิ่น  

 - ผู้สูงอายทุี่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบยีนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามก าหนด 
 - ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
 - ผู้สูงอายไุม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุในด้านต่าง ๆ 
 - ผู้สูงอายุท่ีถูกท าร้ายร่างกายและจติใจ 
 - ผู้สูงอายุท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบตัรประชาชน 
 - ผู้สูงอายุท่ียากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน 

 2.5 คนพิกำร  
 1) การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 - รายบุคคล 
 - รายโครงการ 

 2) การออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 - จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 - จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 3) คนพิการในท้องถิ่น  
 - คนพิการที่สามารถท างานในสถานประกอบการ 
 - คนพิการมีความต้องการกายอุปกรณ ์
 - คนพิการที่ยังไมไ่ดร้ับการจดทะเบยีน 
 - คนพิการที่ถูกทอดทิ้ง/ไมไ่ดร้ับความเอาใจใส่จากครอบครัว 

 2.6 ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม  
 1) ผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
 2) ผู้ป่วยและได้รับผลกระทบจาก HIV 
 3) ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในสถาบัน 

 - เด็กและเยาวชนในสถาบัน 
 - สตรีในสถาบัน 
 - ผู้สูงอายุในสถาบัน 
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 - คนพิการในสถาบัน 
 - คนเร่ร่อนและไร้ที่พึ่งในสถาบัน 

3 เชิงประเด็น 
 3.1 สถำนกำรณ์ในท้องถิ่น  

 1) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน 
 - อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
 - ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร 
 - อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ 
 - ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย 

 2) ด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
 - ติดสรุา 
 - ติดสารเสพติดร้ายแรง 
 - ติดเชื้อเอดส์ / ป่วยเป็นโรคเอดส ์
 - ติดโรคระบาด 
 - เสียชีวิตในรอบปีจากโรคมะเร็ง 
 - เจ็บป่วย และไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ 
 - มีอาการทางจิต / ประสาท 
 - เจ็บป่วยไม่สามารถไปรับการรักษาที่ รพ. ได ้

 3) ด้านการศึกษา 
 - เด็กท่ีไมส่ามารถเข้าศึกษาต่อภาคบังคับได ้
 - เด็กท่ีออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ 
 - เยาวชนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วไม่มีงานท า 
 - คนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา แต่ไมส่ามารถอ่านออกเขียนได้ 
 - เด็กไม่ไดร้ับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 - เยาวชนในครอบครัวยากจนไมม่ีคา่ใช้จ่ายทางการศึกษา 

 4) ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 - ถูกท าร้ายร่างกาย 
 - ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 - ถูกลักทรัพย์ ท าลายทรัพย์สิน 
 - ได้รับอุบตัิเหตุจากยานพาหนะ 
 - ประสบภัยจากการท างาน 
 - ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
 - คนสูญหาย 

 5) ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมในท้องถิ่น 
 - ร้านค้าท่ีขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ใกลส้ถานศึกษา 
 - ร้านสื่อลามก/ร้านเกมส/์ร้านอินเตอร์เน็ต 
 - กลุ่มเครือข่ายที่ยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง 

 3.2 สวัสดิกำรสังคม 
 1) การขอรับการสนับสนุนจาก  

  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
  กองทุนผู้สูงอาย ุ
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  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 - รายบุคคล 
 - รายโครงการ 

  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม  
  กองทุนคุ้มครองเด็ก 

 - ประเภทบุคคล 
 - ประเภทองค์กร 

 2) สิทธิประกันสังคม 
  ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน 
  การใช้บริการของผู้ประกันตน 

 3) สิทธิประกันสุขภาพ 
 4) ผู้ประสบปญัหาทางสังคมท่ีได้รับการจัดสวัสดิการสังคม 

  จ าแนกตามจังหวัดท่ีให้บริการ 
  จ าแนกตามจังหวัดท่ีอยู่ปจัจุบันของผู้ประสบปัญหา  

 5) การรับจ าน า 
 3.3 แรงงำน 

 1) จ านวนคนว่างงาน บรรจุงาน และสมัครงาน  
 2) จ านวนลูกจ้างและผู้ประสบอันตรายจากการท างาน 
 3) คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน 
 4) ประชาชนในวัยท างานท่ีไม่มีงานท า 
 5) คนท่ีถูกเลิกจ้างไม่มีรายได้ 

 3.4 สุขภำพ  
 1) ผู้ป่วยสุขภาพจิต 
 2) ประชาชนติดสารเสพตดิร้ายแรง 

4 ข้อมูลพ้ืนฐำน 
 4.1 ประชำกร 

 1) ประชากรรายอายุ 
 2) ประชากรรายจังหวัด 

 4.2 ชุมชน 
 1) แหล่งชุมชนแออัด 

  ประเภทชุมชน 
  การรวมกลุ่มในชุมชน 

 2) กชช.2ค  
  โครงสร้างพื้นฐาน 

 - ถนน 
 - น้ าดื่ม 
 - น้ าใช้ 
 - น้ าเพื่อการเกษตร 
 - การไฟฟ้า 
 - การมีที่ดินท ากิน 
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 - การติดต่อสื่อสาร 

  การประกอบอาชีพและมีงานท า 
 - การมีงานท า 
 - การท างานในสถานประกอบการ 
 - การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 - การได้รับประโยชน์จากการมีสถานท่ีท่องเที่ยว 

  สุขภาพและอนามัย 
 - ความปลอดภัยในการท างาน 
 - การป้องกันโรคติดต่อ 

  ความรู้และการศึกษา 
 - การได้รับการศึกษา 
 - อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
 - ระดับการศึกษาของประชาชน 

  การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 - การเรียนรู้โดยชุมชน 
 - การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
 - การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มของประชาชน 
 - การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

  ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน 
 - ความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 - ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 

 4.3 คนต่ำงด้ำว 
 - คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน 

 4.4 องค์กรเครือข่ำยและอำสำสมัคร 
 - องค์กรสวัสดิการสังคม 

 4.5 ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)  
 1) สุขภาพดี 

 - เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
 - เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 - เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
 - ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
 - คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
 - คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคฯ 
 - คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 

 2) มีบ้านอาศัย 
 - ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
 - ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
 - ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 
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 - ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 - ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
 - ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
 - ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ครอบครัวมีความอบอุ่น 

 3) ฝักใฝ่การศึกษา 
 - เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 - เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
 - เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทยีบเท่า 
 - เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ีไม่ได้เรียนต่อเลย ไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
 - คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

 4) รายได้ก้าวหน้า 
 - คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 
 - คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
 - คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 
 - ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 5) ปลูกฝังค่านิยมไทย 
 - คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) 
 - คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
 - คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 - คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
 - คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
 - คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือท้องถิ่น 
 4.6 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำยภำพ (ข้อมูลเฉพาะในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในมาตราส่วน 

1:50,000) 
 1) ขอบเขตการปกครอง 
 2) ขอบเขตต าบล 
 3) ต าแหน่งหมู่บ้าน 
 4) เขตที่อยู่อาศัย 
 5) เส้นทางคมนาคม 
 6) เส้นทางน้ า 
 7) สถานท่ีส าคัญ 
 8) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 9) พื้นที่ป่าไม้ 
 10) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม 
 11) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
 12) พื้นที่ลุ่มน้ า 
 13) ระดับความสูงของพื้นที ่
 14) ลักษณะภูมิประเทศ 
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ล ำดับ รำยกำรข้อมูล 
5 ข้อมูลในกลุม่ประเทศอำเซียน 

 5.1 ประชำกร   
 1) อัตราการเกิด แบบหยาบ (ต่อประชากร 1,000 คน) 
 2) อัตราการตายอย่างหยาบ (ต่อ 1,000 คน) 
 3) ประชากรในช่วงอายุ 65 ปี ข้ึนไป (ร้อยละของประชากรรวม) 
 4) อายุไขเฉลี่ย 
 5) จ านวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 6) จ านวนประชากรอายุต่ ากว่า 15 ปีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 7) อัตราการพึ่งพิงในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 5.2 เศรษฐกิจและแรงงำน 
 1) ดัชนีรายได้ 
 2) อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงาน (อัตราส่วนหญิงต่อชาย) 
 3) การจ้างงานช่ัวคราว, รวม (ร้อยละของการจ้างงาน) 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากร 
 5) การจ้างแรงงานเด็ก (ร้อยละของเด็กในช่วงอายุ 7-14 ปี) 
 6) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ว่างงาน 

 5.3 ด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์และควำมมั่นคง 
 1) ดัชนีการพัฒนาทางเพศ 
 2) ดัชนีความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ 
 3) ดัชนีการพัฒนามนุษย ์
 4) อัตราการถูกท าร้ายของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 5) อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 5.4 ด้ำนสุขภำพ  
 1) ดัชนีสุขภาพ 
 2) เด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์
 3) ความชุกของประชากรเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปีที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
 4) อัตราการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น (การเกดิมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงช่วงอายุ

เดียวกัน 1,000 คน) 
 5) อัตราการตายของมารดา (แบบจ าลองประมาณการต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน) 
 6) อัตราการตายของทารก (ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน) 
 7) อัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน) 
 8) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัว 
 9) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรวม (ร้อยละของ GDP) 
 10) ความชุกของ HIV (ร้อยละของประชากรอายุ 15-24 ปี) 

 5.5 ควำมยำกจน  
 1) สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ 
 2) ประชากรที่มีชีวิตด้วยเงินต่ ากว่า 1.25 เหรียญต่อวัน 
 3) ร้อยละของคนจนในชนบทที่เส้นความยากจนของประเทศต่อประชากรในชนบท 
 4) ช่องว่างความยากจนรายหัวท่ีเส้นความยากจนแห่งชาติ (ร้อยละของประชากร) 
 5) อัตราส่วนความยากจนรายหัวที่เสน้ความยากจนแห่งชาติ (ร้อยละของประชากร) 
  

http://mis.m-society.go.th/
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ล ำดับ รำยกำรข้อมูล 
 5.6 กำรศึกษำ  
 1) ดัชนีการศึกษา 
 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของภาครัฐรวม (ร้อยละของ GDP) 
 3) การเข้าเรียนในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา 

4) เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

3.2 กำรปรับปรุง ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรในกำรเชื่อมโยง 
น ำเข้ำ ปรับปรุง แก้ไข และน ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 3.1  

 คณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางสังคมที่
พัฒนาขึ้นในข้อ 3.1 ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ในแต่ละระดับ เพ่ือให้สามารถเรียกใช้งาน
ฐานข้อมูลทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น โดยผลการออกแบบ ปรับปรุง
และพัฒนา ประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ระบบสนับสนุนการใช้งานและการบริการข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
แผนที่ทางสังคม (Social Map) ในรูปของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Application)  

2. ระบบสนับสนุนการเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ทางสังคมในรูปของโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)  

3. ระบบสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 3 มิติ (Google 
Earth)  

4. ระบบสนับสนุนการน าเสนอสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
(Ministry Operation Center: MOC)  

5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของปัญหาทางสังคม
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Decision Support System)  

6. ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารฯ  ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  
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ผังแสดงกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น 

 

3.2.1 ระบบสนับสนุนกำรใช้งำนและกำรบริกำรข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงสังคมท่ีเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบ
แผนที่ทำงสังคม (Social Map) ในรูปของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS) ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet Application)  

  คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้งานและการบริการข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) ในรูปของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ (MIS) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Application) ที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน Web 
Browser ได้ โดยรองรับการเรียกใช้งานทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และ 
Tablet (ทั้งในระบบ Android และ iOS) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฐานข้อมูลทางสังคมในข้อ 3.1 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการใช้งานของระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือบุคลำกรระดับปฏิบัติ และผู้บริหำร
ระดับกลำง โดยสามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browser เช่น Chrome, Firefox, Safari  ได้ ณ URL: 
http://mis.m-society.go.th  

 โดยรูปแบบการแสดงผลข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  
1. ส่วนแสดงแผนที่ (Map) ใช้ส าหรับแสดงผลข้อมูลในรูปของแผนที่ เพื่อน าเสนอให้เห็นถึง

รูปแบบและการกระจายตัวของข้อมูลทางสังคมในภาพรวมทั้งประเทศ โดยแสดงผลใน
ระดับขอบเขตจังหวัด 

2. ส่วนแสดงกราฟ (Graph) ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลทางสังคมในรูปของกราฟ ซึ่งรูปแบบการ
น าเสนอขึ้นอยู่กับประเภทและรายการข้อมูลของแต่ละชุดข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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 กราฟ 10 ล าดับที่มีค่าข้อมูลมากที่สุด  
 กราฟ เปรียบเทียบสัดส่วน หรือแนวโน้ม   

3. ส่วนแสดงตารางข้อมูล (Table) ใช้ส าหรับการแสดงผลข้อมูลทางสังคมในรูปของตาราง 
ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถส่งออกข้อมูลจากตาราง ในรูปของไฟล์ Microsoft Excel เพ่ือ
น าไปใช้งานในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ 

 

 

 

 

 
รูปแสดงการน าเสนอโดยแผนท่ีและกราฟ 
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รูปแสดงการน าเสนอโดยตาราง และการส่งออกข้อมูลในรูปของไฟล ์Microsoft Excel (กรอบสีเ่หลีย่ม) 

 

3.2.2 กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ทำงสังคมในรูปของ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS Application)  

 

 คณะที่ปรึกษาได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ทางสังคม
ในรูปของโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application) ให้รองรับการเรียกใช้งานข้อมูล
ทางสังคมในข้อ 3.1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาในรูปของ Plug – in ที่เรียกใช้งานบนโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ MapWindow GIS ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source สามารถติดตั้งและใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Computer) ได้ภายใต้ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ไม่จ ากัดจ านวนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เพ่ิมเติม ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลทางสังคมในรูปของแผนที่ (Map) ร่วมกับข้อมูลฐาน (Base Map) อ่ืนๆ ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงรูปแบบ ความหนาแน่น การกระจายตัวและความสัมพันธ์ใน
เชิงพ้ืนที่ของข้อมูลได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียกใช้งาน และวิเคราะห์ประมวลผล
ในเชิงพ้ืนที่รองรับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาระบบในส่วนนี้ คือผู้ใช้ในระดับของนักวิเครำะห์ 
(Analyst) ที่ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึงผู้ใช้ในระดับพ้ืนที่ (พมจ.) 
ที่ต้องวางแผนจัดกิจกรรม แผนงานและโครงการ และบริหารจัดการปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ โดยระบบ
รองรับการเรียกใช้งานข้อมูลทางสังคมที่สามารถเชื่อมโยงและแสดงผลได้ถึงระดับหมู่บ้าน (Village) ร่วมกับ

 

 



บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร (ฉบับแก้ไข) 
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคม ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   14 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Base map) เช่น ถนน ทางน้ า เขตการปกครอง สถานที่ส าคัญและระดับความสูงของพ้ืนที่ 
ฯลฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลในมาตราส่วน 1:50,000 โดยผลการออกแบบและพัฒนาระบบ มีดังต่อไปนี้  
  

 
รูปแสดงหน้าจอและเมนูของโปรแกรมประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS Application)  

 
รูปแสดงตัวอย่างการเรียกใช้ข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)  
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3.2.3  กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสนับสนุนกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนระบบแผนที่ภำพถ่ำย
ดำวเทียม 3 มิติ (Google Earth)   

 คณะที่ปรึกษาได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบแผน
ที่ภาพถ่ายดาวเทียม 3 มิติ (Google Earth) โดยการน าข้อมูลทางสังคมในข้อ 3.1 ที่เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิง
พ้ืนทีใ่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาแสดงผลซ้อนทับ (Mash up) บน Google Earth ซึ่งเรียกใช้งานได้บน 
Web Browser ที่สนับสนุนการติดตั้ง Plug in ของ Google Earth เช่น Mozilla Fire Fox  (หรือ Safari ใน
ระบบปฏิบัติการ iOS) โดยคัดเลือกรายการข้อมูลที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมที่จะน าเสนอ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาระบบในส่วนนี้ คือ ประชำชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกัน ซึ่งระบบสามารถแสดงข้อมูลได้ทั้ งในรูปของแผนที่ กราฟ และ
สามารถคลิกสอบถามบนแผนที่เพ่ือเรียกดูข้อมูลในพ้ืนที่นั้นๆ ได้   โดยสามารถเรียกใช้งาน ได้ ณ URL: 
http://misge.m-society.go.th   
 

 
 

รูปตัวอย่างการแสดงการเรียกใช้ขอ้มูลพื้นฐาน เรื่อง “จ านวนประชากรรายจังหวัด” 
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3.2.4 ระบบสนับสนุนกำรน ำเสนอสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวง 
(Ministry Operation Center: MOC)   

 คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบการน าเสนอสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร จาก  
ฐานข้อมูลในข้อ 3.1 ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browser ที่ติดตั้ง Google Earth Plug - in เช่น 
Mozilla Fire Fox ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลทางสังคมซ้อนทับ (Mash up) บนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 3 มิติ 
ของ Google Earth โดยในโครงการปี  2557 คณะที่ปรึกษาได้ท าการจัดกลุ่มเมนูและปรับปรุงชุดข้อมูลใหม่ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกลุ่มข้อมูลทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญกับภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของกระทรวงฯ ที่
ผู้บริหารควรทราบ และน าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ  เพ่ือน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร ทั้งในรูปของแผนที่ ตาราง กราฟและเอกสารรายงานวิเคราะห์  ณ URL: http://eis.m-
society.go.th โดยผลการพัฒนาซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ออกแบบการน าเสนอ จัดแบ่งเมนูออกเป็น 4 เมนูหลัก 
ดังนี้   

1. ข้อมูลในกลุ่มประเทศอำเซียน  เป็นเมนูที่ใช้น าเสนอข้อมูลที่สถานการณ์ทางสังคมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร และบูรไน) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  WHO, World Bank, UNDP 
และ Asean.org   

2. สถำนกำรณ์ส ำคัญ  เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม ที่วิเคราะห์
และประมวลผลโดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Spatial Decision Support 
System) เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์และความรุนแรงซึ่งปัญหาเร่งด่วนในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น ความรุนแรงของผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ฯลฯ  

3. เชิงประเด็น เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลซึ่งจ าแนกและจัดเกลุ่มเป็นเชิงประเด็นทาง
สังคมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น ประเด็นด้าน
ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย สุขภาพ การศึกษา และแรงงาน เป็นต้น  

4. ข้อมูลพื้นฐำน เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคม ซึ่งเป็นบริบท 
(Context) ทางสังคมที่ผู้บริหารควรทราบเพื่อเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา บริบท
ของสถานการณ์ทางสังคมและสภาพสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
ประชากร และข้อมูลทางด้านกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

 

  

เมนูข้อมูลพื้นฐาน เมนูข้อมูลเชิงประเด็น 
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เมนูข้อมูลสถานการณส์ าคัญ เมนูข้อมูลทางสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 

 
ตัวอย่างหน้าจอการน าเสนอข้อมูลระบบสนับสนุนการน าเสนอสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 

(Ministry Operation Center: MOC) 
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3.2.5 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมรุนแรงของปัญหำทำงสังคม
เชิงพื้นที่ (Spatial Decision Support System)  

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของปัญหาทางสังคมเชิง
พ้ืนที่ (Spatial Decision Support System) คณะที่ปรึกษาพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application) ที่เรียกใช้งานพร้อมกันกับ Plug in ของระบบ เนื่องจากต้อง
มีการเรียกใช้งานข้อมูลทางสังคมเชิงพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ 
“กำรซ้อนทับ (Overlay Analysis)” หรือ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคในการตัดสินใจ “กำรจัดอันดับและ
น้ ำหนัก (Weight and Rate)”  

 โดยแนวคิดในการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะให้ผู้ใช้คัดเลือกข้อมูลที่เป็น
ประเด็นหรือเงื่อนไขส าคัญของประเด็นที่ต้องการตัดสินใจจากฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ในข้อ 3.1 จากนั้นให้ผู้ใช้
ท าการก าหนดค่าคะแนนของข้อมูลในแต่ละชั้นข้อมูล และท าการจัดล าดับความส าคัญหรือให้น าหนักกับ
ข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล แล้วท าการซ้อนทับข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งระบบจะค านวณค่าคะแนนที่ได้ของแต่
ละชั้นข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อหาผลรวมของค่าคะแนนในพื้นท่ีนั้นทั้งหมด โดยพ้ืนที่ที่ได้คะแนนมาก คือพ้ืนที่
ที่มีคุณลักษณะตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการวิเคราะห์มากที่สุด ซึ่งในที่นี้คือพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของปัญหา
สังคมตามเงื่อนไขและปัจจัยของข้อมูลที่ผู้ใช้ก าหนดมากท่ีสุด  
 

 
 

 
แบบจ าลองการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค (Overlay) 
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รูปแสดงหน้าต่างส าหรับการเลือกข้อมูล การก าหนดปัจจัยและการให้น้ าหนัก ซึ่งเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ไดสู้งสดุ 7 รายการ 
 
 

 
รูปแสดงข้อมลูที่วิเคราะห์และประมวลผลเสร็จ โดยระบบจะให้ค่าเฉดสีตามน้ าหนักของผลคะแนนรวมที่ได้จากการวิเคราะห์ 

โดยพื้นท่ีที่ไดค้ะแนนมาก (เฉดสเีข้ม) คือพ้ืนท่ีที่มีความรุนแรงของปัญหาสังคม ตามเงื่อนไขท่ีผู้ใช้วิเคราะห์มากท่ีสดุ  
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3.2.6 ระบบกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรฯ  ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  

 คณะที่ปรึกษาได้ท าการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบการแจ้งข้อมูล 
ข่าวสารฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ให้มีรูปแบบการใช้งานและความสามารถเพ่ิมเติมจาก
ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในปี 2556  โดยสามารถติดตั้ง และใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการได้ทั้งระบบ 
Android ของบริษัท Google Inc. และ iOS ของบริษัท Apple Inc. ได้ โดยคณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) และน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติมให้มีความสามารถดังต่อไปนี้ 

1. สามารถแจ้งสถานที่ทีม่ีการออกแบบที่เอ้ือต่อคนพิการ หรือออกแบบตามแนวทางของการ
ออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design )  

2. สามารถแจ้งสถานที่ที่ไม่มีการออกแบบที่เอ้ือต่อคนพิการ หรือออกแบบตามแนวทางของ
การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design ) 

3. สามารถแสดงค าถาม – ค าตอบ หรือค าถามที่มีมีการถามบ่อยครั้ง (Frequently Ask 
Question: FAQ) 

4. สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบที่ดี (Good Accessible Design)  
5. สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal 

Design)  
6. สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการออกแบบหรือได้รับรางวัลสถานที่ดีเด่นที่มี         

การออกแบบเพ่ือมวลชนได้  

 
หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรม ค าอธิบายส่วนประกอบของหน้าจอ 
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หน้าจอแสดงต าแหน่งทีตั้งของสถานท่ีที่เอื้อต่อคนพิการ หน้าจอป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีที่เอื้อต่อคนพิการ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลของโปรแกรม Thai Accessible Places 
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3.3  งำนพัฒนำบุคลำกร  

3.3.1 กำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ 

  คณะที่ปรึกษาด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรในพ้ืนที่ 76 จังหวัด หน่วยงานส่วนกลางของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นในโครงการใน
ดังกล่าว  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 209 คน   
 

 
 

3.3.2 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในกำรดูแลรักษำระบบ (Admin) 

 คณะที่ปรึกษาด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการใน
ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ตึกซีพี ทาวเวอร์ 3  
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3.4 กำรจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ระบบกำรแจ้ง
ข้อมูลข่ำวสำรฯ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 

   คณะที่ปรึกษาได้ท าการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 
ดังต่อไปนี้  

3.4.1 กำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 

 โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 คือ ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานกิจกรรมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน
คนพิการ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2557 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
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3.4.2 กำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 

 โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 คือ ตัวแทนจาก
ประชาชน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานวันคนพิการสากล 
ประจ าปี 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี  
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4. ผลท่ีไดร้บั (Outputs & Outcomes) 
 

ผลผลิต (Outputs) 

1. ระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางสังคม (Spatial Database) ที่รวบรวมและเชื่อมโยงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นจากโครงการปี 2556  

2. ระบบสนับสนุนการใช้งานและการบริการข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแผนที่
ทางสังคม (Social Map) ในรูปของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet Application) 

3. โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application) ส าหรับเรียกใช้ วิเคราะห์ 
ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลแผนที่ทางสังคม  

4. โปรแกรมประยุกต์ระบบการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบภาพถ่ายดาวเทียม 3 มิติ (Google 
Earth/Google Map)  

5. ระบบสนับสนุนการน าเสนอสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหารในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
(Ministry Operation Center: MOC) 

6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของปัญหาทางสังคมเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Decision Support System) 

7. โปรแกรมประยุกต์ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application: 
Android & iOS) 

8. การฝึกอบรมบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รวมถึงการสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติงาน (Planning) การติดตามงาน 
(Monitoring) การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) การจัดสรรทรัพยากร (Resources 
Allocation) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่โดยการประยุกต์ใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo – Informatics) ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลใน
เชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นพลวัต (Dynamics)  

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ในทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวง และเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และระบบสามารถรองรับความเชื่อมโยงไปสู่การใช้งานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

3. ผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถเห็นถึงสถานการณ์ทาง
สังคม ทั้งในมิติเชิงพ้ืนที่ มิติกลุ่มเป้าหมายและมิติการพัฒนาทางสังคมได้ในหลายมิติพร้อมกัน โดย
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การน าข้อมูลสารสนเทศมาสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบและช่องทางที่เข้าถึงได้
ง่าย เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในแต่ละหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด 

4. ประชาชนและทุกภาคส่วนมีช่องทางที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการรับข้อมูลข่าวสารของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 

 
 

5. ขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำน  
 

  จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแผนที่ทางสังคม (Social Map) 
ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้น าเสนอถึงผลการด าเนินงานดังแสดงข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้การใช้งานฐานข้อมูลทางสังคมต่อไปในอนาคตสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้  
5.1 การจัดหาข้อมูลทางสังคมเพ่ิมเติม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ฐานข้อมูลทางสังคม มีความ

ครบถ้วน สมบูรณ ์ครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่ต้องหน่วยงานต้องบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูล
จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม OCSC 1300 ข้อมูลการค้ามนุษย์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางสังคมจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

5.2 การออกแบบและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านอุปทาน (Supply) ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งหน่วยงาน ก าลังคน งบประมาณ แผนงาน กิจกรรม
และโครงการในความรับผิดชอบ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทางสังคม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมกับข้อมูลทางสังคมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างปัญหาและการจัดสรรทรัพยากร และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่   

5.3 การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงาน มีความหลากหลาย มี
รูปแบบในการจัดเก็บและรูปแบบในการส่งมอบให้กับทางคณะที่ปรึกษาแตกต่างกัน ท าให้การปรับปรุง
ข้อมูล (Update) ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ปรับรูปแบบและถ่ายโอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง 
(Oracle Database)  ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการน าข้อมูลทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
เผยแพร่และใช้งาน 

5.4 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการรายงานและการแจ้งข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม จาก
เครือข่ายภาคประชาชนและจิตอาสา ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone และ Tablet เพ่ือเป็น
ช่องทางในการติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมแบบทันเวลา (Real Time) เพ่ือให้การแก้ปัญหา
สังคมท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสังคมและการ            
เฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมในทุกพ้ืนที่อย่างเป็นพลวัต  

5.5 ท าการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมแนะน าการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นให้กับบุคลากรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะบุคลากรในระดับผู้บริหาร และระดับวิเคราะห์นโยบาย เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถของ
เครื่องมือและระบบที่พัฒนาขึ้นในการน าไปใช้สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการ การวางแผนและ
การตัดสินใจอย่างเป็นพลวัต 

   


