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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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“เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาสารสนเทศชุมชน”
COMMUNITY INFORMATION RADAR ANALYSIS
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1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย RADAR ANALYSIS

โปรแกรม Community Information Radar Analysis นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศอย่างง่าย ที่ถูกพัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล ที่สาคัญต่างๆ ของชุมชนในการจั ดทาระบบสารสนเทศชุมชน ให้ เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน
4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อต้องการให้ชุมชนได้วิเคราะห์และทราบถึงปัญหาของชุมชน จากข้อมูลที่ชุมชนมีอยู่โดยมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสารสนเทศที่
ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หรือพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน ที่
ดีขึ้นหรือ มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมขึ้นได้
การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนจึงเป็นขั้นตอนสาคัญ โดยนาข้อมูลที่จาเป็นของชุมชนมาวิเคราะห์ ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่จั ดเก็บเป็นประจาและบ่งชี้สภาพปัญหาของชุมชนเช่น ข้อมูล ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) นอกจากนี้ ข้อมูลอื่นๆที่มีในชุมชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
รวมทั้งความต้องการที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็สามารถนามาใช้ประกอบใน
การวิเคราะห์ในโปรแกรม Community Information Radar Analysis ได้

2. เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การพัฒนา 5 ด้าน

3. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Radar Analysis
3.1 คลิกที่ไอคอน Community_Information_Radar_Analysis 2018
โปรแกรมแบ่งการใช้งานเป็น 4 ส่วน
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Data: ข้อมูล
Radar Diagram: วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท
Radar Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
Logic Model: แผนบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 คลิกเลือกส่วนที่หนึ่ง Data เพื่อคีย์ข้อมูลชุมชน
3.2.1 ข้อมูล จปฐ. คีย์ข้อมูลเฉพาะร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์(เฉพาะข้อมูลที่ตกเกณฑ์) ตามแบบสรุป
คุณภาพชีวิตของครัวเรือน ทั้ง 31 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2560 – 2564)
3.2.2 ข้อมูล กชช. 2ค คีย์ค่าคะแนนระดับปัญหาตามแบบสรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านทั้ง 33
ตัวชี้วัดคือ 1=ปั ญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง, 3=ปัญหาน้อย (ตัว ชี้วัด กชช. 2ค
ปี 2560)
3.2.3 ข้อมูลอื่นๆ หากชุมชนมีข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค แล้วให้
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็น 5 ด้านตามประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนจากนั้น ให้
คีย์ข้อมูลตามช่องที่กาหนดไว้ 2 ช่องคือ
1) ช่องสีเหลือง ให้คีย์รายละเอียดชื่อข้อมูลนั้นๆ เช่น ข้อมูลภูมิปัญญา
2) ช่องสีส้ม ให้คีย์ระดับของปัญหาของข้อมูลนั้นโดย
1=ปัญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง, 3=ปัญหาน้อย

3.2.4 การคีย์ค่าคะแนนระดับปัญหาลงในช่องที่กาหนดคือ 1, 2, 3 หากมีการคีย์ข้อมูลผิดพลาด
หรือคาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่กาหนดแล้ว จะแสดง POP UP แจ้งเตือนให้ทราบเพื่อแก้ไข
ข้อมูล

3.3 คลิกเลือกส่วนที่สอง Radar Diagram เพื่อดูผังเรดาร์ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนซึ่ง
บ่งชี้ปัญหาและประเด็นของการพัฒนาสารสนเทศชุมชนให้ตรงกับปัญหาของชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต่อไป

3.4 คลิกเลือกส่วนที่สาม Radar Analysis เพื่อดูภาพรวมของผลการวิเคราะห์สารสนเทศของชุมชน

หมายเหตุ ชุมชนสามารถใช้ผลการวิเคราะห์จาก : Radar Diagram หรือ Radar Analysis อย่างใด
อย่างหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับเวทีประชาคมการมีส่วนร่วม และความต้องการของชุมชน

3.5 คลิกเลือกส่วนที่สี่ Logic Model แผนบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. เทคนิคการแปลความ
4.1 การแปลความ Radar Diagram
จากการคีย์ข้อมูล (ตามข้อ 3.2) จะเห็นได้ว่าร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อมูล จปฐ. และระดับปัญหา ของข้อมูล
กชช. 2ค มีค่าคะแนนที่ต่างกันระหว่างสองชุดข้อมูล และโปรแกรมได้ทาการแปลงข้อมูลคุณภาพเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณเรียบร้อยแล้วเพื่อการนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย ผังเรดาร์ หลายเหลี่ยมซึ่งจะสะท้อนภาพของผล
การวิเคราะห์ทั้งหมดออกมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาของชุมชน ในด้านต่างๆ ตามด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างชัดเจน
ข้อมูล กชช.2ค

ระดับ
ปัญหา

ด้านที1่ ด้านโครงสร้าง

ข้อมูล จปฐ.

ร้อยละไม่
ผ่าน
เกณฑ์

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า
21. อายุ 15-60 ปีเต็มมีอาชีพและรายได้

22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มี
อาชีพและมีรายได้
23.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
คนละ 30000 บาทต่อปี

20
10.17

1.ถนน

2

2.น้าดื่ม

3

3.น้าใช้

3

4.น้าเพื่อการเกษตร

1

5.การไฟฟ้า

2

6.การมีที่ดินทากิน

3

7.การติดต่อสื่อสาร

3

4.44

24. ครัวเรือนมีการออมสิน

4.1.1 เหลี่ยม หมายถึงหัวข้อการพัฒนาทั้ง 5
ด้าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อแสดงถึงผลการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้าน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4.1.2 ค่าคะแนนในสเกล มีตั้งแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน
4.1.3 กราฟเส้น แสดงข้อมูลแต่ละกลุ่มที่นามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน และมี คาอธิบายกากับ
ตามสี ของกราฟเส้น นั้ น เช่น สี น้าเงิน =ข้อมูล จปฐ., เส้ นสี แดง = ข้อมูล กชช. 2ค และ
เส้นสีเขียว=ข้อมูลอื่นๆ

4.1.4 การแปลค่า เพื่อง่ายในการวิเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มค่าคะแนนในสเกลได้ดังนี้ ค่าคะแนนอยู่
ในช่วง 0-1 มีปัญหามาก หรือประเด็นที่มีค่าคะแนนช่วงที่ 1-2 มีปัญหาปานกลาง และค่า
คะแนนช่วงที่ 2-3 มีปัญหาน้อย ดังนั้น ในกรณีที่ค่าคะแนนสูงสุดที่ 3 คะแนน ในแต่ละด้าน

แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผังได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย ในทางกลับกัน
ในกรณีที่คะแนนต่าสุดที่ 0 ในแต่ละด้า น แสดงถึงสถานปัญหาในสเกลของผังได้ว่า มีปัญหา
มากที่สุด

มีปัญหามาก
ที่สุด

มีปัญหาน้อย

ตัวอย่าง
การอ่านค่า การวิเคราะห์ Radar
Diagram กรณีอ่านค่าเส้นเดียวของ
ข้อมูล กชช 2ค. (เส้นแดง)
- ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทุน
ของชุมชนนี้จะมี ปัญหามากที่สุด

- ด้านด้านการจัดการความเสี่ยง
มีปัญหามากทีส่ ดุ ชุมชนจะมี ปัญหาน้อยที่สุด
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ การเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านที่ มี
ระดับปัญหามากที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1 เป็นอันดับแรก หรือประเด็นที่มีค่า
คะแนนช่วงที่ 1-2 เป็นอันดับสอง และค่าคะแนนช่วงที่ 2-3 เป็นอันดับสาม ตามลาดับจาก
ปัญหามากไปปัญหาน้อย นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถเลือกประเด็นในพัฒนาตาม
ความสาคัญของข้อมูลที่มีผลกระทบโดยตรงกับชุมชนได้อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น ข้อมูล กชช. 2ค
มีระดับปัญหาปานกลาง และมีค่าคะแนนในสเกลช่วงที่ 1-2 ในประเด็นการพัฒนาด้านทุน
ชุมชนและถือว่าเป็นปัญหามากที่สุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน จึงอาจพิจารณา
เลือกประเด็นนี้เพื่อพัฒนา

4.2 การแปลความ Radar Analysis
4.2.1 ผังเรดาห์ห้าเหลี่ยม แสดงประเด็นการพัมนาทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งบ่งบอกถึง
ผลการวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมทั้งหมดของชุมชน
4.2.2 ค่าคะแนนในสเกล มีตั้งแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน
4.2.3 ก ร า ฟ เ ส้ น แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า พ ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น โ ด ย มี ค่ า ค ะ แ น น ม า จ า ก
การนากลุ่มข้อมูล(ตามข้อ 4.1.3) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ผลที่ได้จึงเป็นเส้นกราฟเพียงเส้นเดียว
เท่านั้น
4.2.4 การแปลค่า ในกรณีที่ค่าคะแนนสูงสุดที่ 3 คะแนน ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหา ในสเกลของ
ผังได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย ในกรณีที่ค่าคะแนนอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2-1 ในแต่ละด้าน
แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผั งได้ว่ามีปัญหาระดับปานกลาง และในกรณีที่ค่าคะแนนต่าสุดอยู่
ใกล้สเกลที่ 1-0 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหา ในสเกลของผังได้ว่าชุมชนนั้นมีปัญหามาก
4.2.5 ผลการวิเ คราะห์ จากภาพรวมของชุ มชนที่ วิเคราะห์ จากข้ อมูล จานวนหลายข้อ มูล แล้ ว สามารถ
แสดงผลเป็นหนึ่งเส้นในแผนผัง Radar Diagram ในการเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น
ชุมชนควรเลือกด้านที่มีระดับปัญหามากที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1 เป็นอันดับแรก หรือ
ประเด็นที่มีค่าคะแนนช่วงที่ 1-2 เป็นอันดับสอง และค่าคะแนนช่วงที่ 2-3 เป็นอันดับสาม ตามลาดับ
จากปัญหามาก ไปน้อย
จากตัวอย่างนี้ ชุมชนสามารถ
เลือกประเด็นในพัฒนาตาม
ความสาคัญของข้อมูลทั้งหมดที
มีผลกระทบโดยตรงกับชุมชน
ตัวอย่าง Community Radar
Diagram นี้เส้น Radar มี
ระดับน้อยสุด ที่ด้านการพัฒนา
ด้านอาชีพ
(มีค่าคะแนนในสเกล ช่วงที่ 1-2) และเทียบค่าได้ระดับปัญหาปานกลาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนน
ด้านอื่นๆ ถือว่าเป็นปัญหามากที่สุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน อาจพิจารณาเลือกประเด็นสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป

5. กรณีศึกษา (ตัวอย่าง)
5.1 กรณีศึกษา บ้านขี้นาค หมู่ที่ 6 ตาบลตูม อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จากตัวอย่างการคีย์ข้อมูลอื่นๆ (ตามข้อ 3.2.3) เป็นข้อมูลที่มาจากงานวิจัยของชุ มชน และความต้องการ
ของคน ในชุมชนผ่านเวทีประชาคม ผ่านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการคัดเลือกปัญหาต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การแก้ไข ทาให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยผังเรดาร์ห้าเหลี่ยมสะท้อนภาพของปัญหาทั้งหมด
ออกมาพร้อมกันทั้งสามเส้น จากข้อมูลทั้งสามกลุ่มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ

สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน

ต้องการรับการสนับสนุนอาชีพเสริม

1

ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน

2

ต้นทุนในการผลิตสูง

1

การรักษาความสะอาดในชุมชน

2

ปรับปรุงคุณภาพดิน

2

คนในชุมชนมีโรคภัย(เบาหวาน)

1

ลดการใช้สารเคมี

2

การณรงค์กาจัดลูกน้าและยุงลาย

1

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

2

สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน

สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน

หนี้สิน

1

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

1

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนยากจน

2

การฟื้นฟูและปลูกป่า

2

ราคาสินค้าการเกษตรต่า

2

การรักษาพันธ์ในห้วย

3

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

1

กลุ่มเครือข่ายกองทุนในชุมชน

2

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

ต้องการรับการสนับสนุนเงินทุน

1

ต้องการซ่อมแซมถนน

2

มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร

1

ขาดความสามัคคีแบ่งพักพวกแบ่งสี

1

ฟื้นฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่น

1

ส่งเสริมการเรียนภาษากูย(ภาษาถิ่น)

1

5.2 การแปลความ
5.2.1 การแปลค่า จากผลการวิเคราะห์ Radar Diagram
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มาจากงานวิจัยของชุมชน และ ความต้องการของชุมชนนั้นมีค่าคะแนน
ในสเกลอยู่ที่ 1 - 2 ซึ่งหมายถึงปัญหาแต่ละด้านอยู่ระดับปานกลาง แต่ถือว่ามีค่าคะแนน
ต่าสุด เมื่อเทียบกับข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
- ข้อมูล กชช. 2ค มีค่าคะแนนในสเกลอยู่ที่ 2-3 คือ มีปัญหาน้อยถึงปานกลาง
และค่าคะแนน ในสเกลอยู่ที่ 1-2 คือมีปัญหาปากลางถึงปัญหามาก
ข้อมูล จปฐ. มีค่าคะแนนสูงสุดในสเกลถึงสามด้านด้วยกัน ซึ่งหมายถึงประเด็น
ทั้งสาม มีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลย และมีค่าคะแนนในสเกลที่ 2-3 อยู่
สองประเด็น หมายถึงมีปัญหาปานกลาง
การเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านที่มีระดับปัญหา
มากที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1, 1-2 และ 2 - 3 ตามลาดับจากปัญหามากไป
ปัญหาน้อย อีกทั้งยังสามารถเลือกประเด็นการพัฒนาที่มาจากกลุ่มของข้อมูลได้โดยตรง เช่น
ข้อมูลวิจัย ของชุมชน,ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค และยังสามารถเลือกประเด็นที่เห็น
ว่า มีปัญหามากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของชุมชน ความต้องการของชุมชนนั้นๆ

ภาพตัวอย่าง : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Radar Diagram ของ บ้านขี้นาค ตาบลตูม อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยการใช้ Radar Diagram สามารถอ่านค่า Radar Diagram ได้ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงเส้นสีน้าเงิน = ข้อมูล จปฐ. และหากหมู่บ้านต้องการ ใช้
เพียงข้อมูล จปฐ. เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลือกสารสนเทศชุมชนมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3)
ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และด้านความยากจน (จุดมีค่า =2)
อันดับที่ 2 การบริหารจัดการชุมชน การจัดการความเสี่ยงของชุมชน และการจัดการ
ทุนชุมชน (จุดมีค่า = 3)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงเส้นสีแดง= ข้อมูล กชช. 2ค และหากหมู่บ้านต้องการใช้
เพียงข้อมูล กชช. 2ค เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลือกสารสนเทศชุมชนมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตสามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3)ได้
ดังนี้
อันดับที่ 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และการจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่าใกล้ = 1.5)
อันดับที่ 2 การบริหารจัดการชุมชน และด้านความยากจน (จุดมีค่า = 2)
อันดับที่ 3 การจัดการความเสี่ยงของชุมชน (จุดมีค่า = 3)
3) การวิเคราะห์ข้อมูลที่แ สดงเส้นสีเขียว ข้อมูลอื่นๆ =และหากหมู่บ้านต้องการใช้
เพียงข้อมูลอื่นๆ เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลื อกสารสนเทศชุมชนมาพัฒ นา
คุณภาพชีวิตสามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0 ) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3 )
ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และด้านความยากจน (จุดมีค่าประมาณ 2)
อันดับที่ 2 การบริหารจัดการชุมชน,การจัดการความเสี่ยงของชุมชน และการจัดการ
ทุนชุมชน (จุดมีค่าอยู่ประมาณ 3 )
5.2.2 การแปลค่ า จากผลการวิ เ คราะห์ Radar
อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Analysis

ของบ้ า นขี้ น าค ต าบลตู ม

ภาพตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ Community Radar
analysis ของบ้านขี้นาค
ตาบลตูม อาเภอปรางค์กู่
จังหวัดศรีสะเกษ

จากภาพ คือการนาข้อมูลทั้ง 3 ด้านจากข้อ 5.2.1 (ข้อมูล จปฐ., กชช. 2 ค และด้านอื่นๆ )
มาทาการวิเคราะห์ร่วมกันโดยโปรแกรม Community Radar Analysis จะปรากฏภาพรวมของ
ชุมชนทั้งหมดซึ่งชุมชนสามารถเลื อกประเด็นการพัฒ นาตามผลวิเคราะห์ ในแต่ล ะด้านที่แสดงค่า
คะแนนของระดับปัญหาจากปัญหามากไปปัญหาน้อย จากผังเรดาร์นาเสนอผลการวิเคราะห์ ควร
พิจารณาเลือกประเด็นพัฒนา (จากมีปัญหามากไปหา มีปัญหาน้อย) ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพ (จุดมีค่า = 1.7)
อันดับที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน (จุดมีค่า = 1.9)
อันดับที่ 3 การบริหารจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 2)
อันดับที่ 4 การจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 2.2)
อันดับที่ 5 การบริหารจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า= 2.5)
ข้ อ สั ง เกต ค่ า คะแนนที่ ป รากฏในแต่ ล ะสเกลนั้ น แสดงถึ ง ระดั บ ของปั ญ หาแต่ ล ะด้ า นของชุ ม ชน
เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของปัญหา เพื่อให้ชุมชนตระหนักว่าควรแก้ไขหรือพัฒนาด้านใดก่อน ซึ่งชุมชน
เองอาจใช้ผลการวิเคราะห์ได้ทั้งจาก Radar Diagram ที่วิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้านตามข้อมูลของชุมชน หรือ
ใช้ผล การวิเคราะห์ภาพรวมของ Community Radar Analysis เพื่อสรุปปัญหาทั้งหมดให้เห็นภาพรวม
ของชุมชน และยังสามารถเพิ่มศักยภาพของชุมชนได้ด้วยการนาผลวิเคราะห์ ที่มีค่าคะแนนสู งสุดในแต่ล ะ
ประเด็นการพัฒนา เพื่อต่อยอดให้เป็นจุดแข็งให้กับชุมชน เพื่อดึงจุดด้อยที่มีระดับปัญหามากไปสู่การพัฒนา
ได้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งชุมชนสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ความต้องการของชุมชน

