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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิชาการและ

งานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และร่วมนำการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งอยู่ใน

อ ั น ด ั บท ี ่  2 0 1 - 2 50  ขอ ง  QS World University Rankings by Subject “Economics and 

Econometrics” ภายใน 3 ปี โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านบัณฑิต คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะและความรู้ที่สามารถ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับสังคม  

2. ด้านวิจัย คือ ผลิตงานวิชาการและงานวิจัยที่ช่วยในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และ

เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

3. ด้านการบริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับสังคม 

การดำเนินงานของสายงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน

ให้คณะบรรลุพันธกิจด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการโดยตรง และหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เป็นผู้

ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การรับฟังลูกค้า  การจำแนกลูกค้า การจัดบริการวิชาการ  การ

ทำการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการข้อ

ร้องเรียนของลูกค้า ดังนั้น ข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้าที่จะนำมาใช้ในดำเนินการต่างๆ ข้างต้น จึง

มีความสำคัญ และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน และความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้เรา

สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้สะดวกมากข้ึน 

  ในปัจจุบันสายงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในหลายรูปแบบ

และแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มลูกค้า

ให้เหมาะสมในอนาคต จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ข้ึน เพื่อรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า และนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการบริการวิชาการท่ี

ต้องตามต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
2. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้งานง่าย 
3. เพ่ือนำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และงาน
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.3 กลุ่มตัวอย่างและขอบเขตการดำเนินงาน 

ในการศึกษาการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื ่อความสะดวกจะศึกษาจากข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการอบรม และสัมมนาที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ

ไฟล์ .xls หรือ google sheet แล้ว ในช่วงต้ังแต่มกราคม 2563 – มีนาคม 2564  ประกอบไปด้วย  

1. โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นท่ี 37 

2. โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นท่ี 38  

3. การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 

4. ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ปี 2563 

และข้อมูลการจัดส่งวารสาร Thammasat Review of Economic and Social Policy 

(TRESP) เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์  

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล จะเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลลูกค้า ซึ่งหมายถึง ผู้เข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการในรูปแบบการอบรม และสัมมนา ด้วยความประสงค์ของตนเองโดยตรงและ

หรือได้รับมอบหมาย ส่ังการจากหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรม  

1.4 ระยะเวลาและแผนงาน ต้ังแต่ เมษายน – กรกฎาคม 2564 

รายละเอียด เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ผู้รับผิดชอบ 

สังเคราะห์รูปแบบการ

จัดเก็บข้อมูล 

    ชมภู่ นริศา 

ออกแบบแบบฟอร์ม

ออนไลน์ในการจัดเก็บ

ข้อมูล 

    ชมภู่ นริศา 

ออกแบบแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนออนไลน ์

    ชมภู่ นริศา 
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รายละเอียด เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ผู้รับผิดชอบ 

จัดเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้า

ต่างๆ ได้แก่ 

กลุ่มลูกค้าอบรม สัมมนา 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ป ี

2563 และฐานข้อมูล

วารสาร TRESP 

    สัมมนา ชมภู่ เบญญาภา 

อบรม ชมภู่ นราชล 

วิจัย ดาราวรรณ ชมภู่ นรา

ชล 

วารสาร: ดาราวรรณ  

พิชามญชุ ์

สื่อสารมวลชน: สุธี 

ระดมสมองเพื่อพิจารณา

ฐานข้อมูลและปรับ

ฐานข้อมูล 

    ดาราวรรณ ชมภู่ เบญญา

ภา พิชามญชุ์ นราชล 

นริศา สุธี 

 

 1.5  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ เช่น กลุ่มลูกค้าอบรม สัมมนา วารสาร รวมเป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน 

2. มีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้งานง่าย 
3. นำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์และงานด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ เมย - พค 64 มิย - กค 64 สัดส่วนการ

ดำเนินงานรวม 

นางนริศา เกลียวทอง 24.50 24.50 49.00 

นางสาวชมภู่ ธงชัย 16.50 16.50 33.00 

นางดาราวรรณ รักสันติกุล - - - 

นางสาวนราชล ส่งสมบูรณ์ 2.75 2.75 5.50 

นางเบญญาภา วิศาลเจริญย่ิง 2.75 2.75 5.50 

นางสาวพิชามญช์ุ ดีทน 1.75 1.75 3.50 

นายสุธี สนธิ 1.75 1.75 3.50 

รวม 50.00 50.00 100.00 
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บทที่ 2 

การสังเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

 

2.1 ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่มกราคม 2563 - 

มีนาคม 2564 และข้อมูลการจัดส่งวารสาร Thammasat Review of Economic and Social 

Policy (TRESP) เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ มีการจัดเก็บและได้รับข้อมูลท่ี

แตกต่างกันไป ดังแสดงในตาราง 

ประเด็น อบรม สัมมนา ฐานข้อมูล

วารสาร 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลจากโครงการที่เสนอขออนุมัติ  

2. ข้อมูลจากใบสมัครเข้ารับการอบรม 

(ก่อนการจัดงาน) 

3. ข้อมูลจากแบบลงทะเบียนเข้ารับ

การอบรม ณ วันจัดการอบรม 

4. ข้อมูลจากแบบประเมินผลภาพรวม

โครงการ 

1. ข้อมูลจากโครงการที่เสนอขออนุมัต ิ

2. ข้อมูลจากการสำรองที่นั่งเข้าร่วม

ฟังสัมมนา (ก่อนการจัดงาน) 

3. ข้อมูลจากแบบลงทะเบียนเข้าร่วม

การสัมมนา ณ วันจัดการสัมมนา 

4. ข้อมูลแบบประเมินผลการสัมมนา 

เลือกส่ง

วารสารเพื่อ

เผยแพร่ไปยัง

ห้องสมุดและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับ

ด้าน

เศรษฐศาสตร์ 

จำนวน 48 

หน่วยงาน 

ข้อมูลที่ได้รับ

จากโครงการ

ที่เสนอขอ

อนุมัติ 

1.ประเด็น/หัวข้อ/ขอบเขตที่สนใจ 

2.ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วม 

3.รูปแบบการบริการ  

1.ประเด็น/หัวข้อ/ขอบเขตที่สนใจ 

2.ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วม 

3.รูปแบบการบริการ  

- 

ข้อมูล

ลงทะเบียน

เข้ารับการ

อบรม (ก่อน

การจัด

กิจกรรม) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล /หน่วยงาน /ที่อยู่

หน่วยงาน / email /เบอร์โทรศัพท ์

/ที่อยู่บ้านพัก 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล /หน่วยงาน /ที่อยู่

หน่วยงาน / email /เบอร์โทรศัพท ์

/ตำแหน่งทางวิชาการ / ตำแหน่งงาน 

/ทราบข่าวจากแหล่งใด/ สถานภาพ 

ฐานข้อมูลที่ใช้

จัดส่งวารสาร 

ประกอบไป

ด้วยข้อมูล  

ผู้รับวารสาร 

(ตำแหน่ง) / 

หน่วยงาน / ที่

อยู ่
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ประเด็น อบรม สัมมนา ฐานข้อมูล

วารสาร 

ข้อมูลจาก

แบบ

ลงทะเบียน

เข้าร่วมงาน 

(ณ วันจัด

กิจกรรม) 

 

ชื่อ-นามสุกล / หน่วยงาน ชื่อ-นามสุกล / email หรือ สถานที่

ทำงาน /ประเภทของผู้เข้าร่วม : 

นศ.มธ, นศ.นอก มธ., อาจารย ์มธ.,

อาจารย์นอก มธ., ข้าราชการ,

หน่วยงานเอกชน, บุคคลทั่วไป, 

สื่อมวลชน 

- 

ข้อมูลจาก

แบบ

ประเมินผล

ภาพรวม

โครงการ 

(หลังการจัด

งานหรือ

ภายหลังจาก

รับบริการ

แล้ว) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ / อายุ/ สถานภาพ /ระดับ

การศึกษา 

 

 

ข้อมูลอื่นๆ  

การเข้าถึงองค์ความรู้/ รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร   

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรความ

คิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับความบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการอบรม 

 

การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ภายหลังจากการฝึกอบรม 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดโครงการ

อบรมในครั้งต่อไป ด้านหลักสูตร /

หัวข้อที่อยากให้จัดครั้งต่อไป /

ประเด็นอื่นๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ / อายุ/ ระดับการศึกษา /อาชีพ 

/ ท่านทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม

จากแหล่ง 

 

ข้อมูลอื่นๆ 

ความพึงพอใจของการให้บริการด้าน

ต่างๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

- 

ประเภทลูกค้า บุคคล /หน่วยงาน บุคคล /หน่วยงาน หน่วยงาน 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้จัดเก็บแล้วนั้น มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าท่ี

จัดเก็บทั้งจากลูกค้าอบรมและสัมมนา ที่ได้จากแบบลงทะเบียน คือ ชื่อ-นามสกุล /หน่วยงาน /ที่อยู่

หน่วยงาน/ email /เบอร์โทรศัพท์ และแบบประเมินภาพรวมโครงการ คือ เพศ / อายุ/ ระดับ

การศึกษา แต่ยังไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่สามารถเชื่อมโยงแบบลงทะเบียนและแบบประเมิน

ภาพรวมโครงการเข้าด้วยกัน ดังภาพ 

 

 

 

นอกจากน้ี การจัดกลุ.มประเภทของหน.วยงานในแต.ละแบบจัดเก็บข?อมูลยังมีความแตกต.างกัน 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บทที่ 3 

การออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

 

การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์น้ีมีกรอบแนวคิดในการดำเนินการคือ สะดวก รวดเร็ว 

เช่ือมโยง และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ในอนาคต โดยใช้เคร่ืองมือในการจัดเก็บท่ีใช้งานง่ายและไม่

เสียค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

 

3.1  กำหนดข้อมูลท่ีจะจัดเก็บ และการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท ประกอบไปด้วย 

 1)  แบบลงทะเบียนก่อนการอบรม สัมมนา  

 จะใช้เพ่ือให้ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม สัมมนา แจ้งความประสงค์มายังผู้จัดงาน โดยมี

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจะจัดเก็บ ดังน้ี 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

1. e-mail ข้อความ - 

2. คำนำหน้าช่ือ 

2.1 นาย 

2.2 นาง 

2.3 นางสาว 

2.4 อ่ืนๆ ระบุ 

 

เลือกตอบ ความถ่ี ร้อยละ 

แยกเพศผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

ชาย หญิง 

และนำข้อมูลคำนำหน้าช่ือมา

ประกอบการออกวุฒิบัตร (ถ้ามี) 

Google Form 

เก็บรวบรวมข้อมลู

Excel 
ฐานข้อมลู /วิเคราะห์ข้อมลู

Dashboard 

นําเสนอข้อมลู
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

3. ช่ือ-นามสกุล  

 

ข้อความ ระบุบุคคล 

4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ  

 

ข้อความ ใช้ติดต่อประสานงาน 

5. อายุ 

1. ต่ำกว่า 12 ปี 

2. ระหว่าง 12 - 20 ปี 

3. ระหว่าง 21 - 30 ปี 

4. ระหว่าง 31- 40 ปี 

5. ระหว่าง 41 - 50 ปี 

6. ระหว่าง 51 - 60 ปี 

7. 60 ปี ข้ึนไป 

 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

 

ความถ่ี ร้อยละ 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

6. ระดับการศึกษา 

1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 

3. ปริญญาโท 

4. ปริญญาเอก 

5. ไม่ระบุ 

 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

 

ความถ่ี ร้อยละ 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

7. อาชีพ 

1. นักเรียน / นักศึกษา 

2. ครู 

3. อาจารย์ / นักวิชาการ 

4. นักวิจัย / ผู้ช่วยวิจัย 

5. ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงาน

ของรัฐ 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

ความถ่ี ร้อยละ 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

6. พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงาน

เอกชน 

7. อาชีพอิสระ 

8. ส่ือมวลชน 

9. เกษียณอายุ 

10. ว่างงาน/แม่บ้าน 

11. อ่ืนๆ ระบุ 

 

8. ช่ือหน่วยงาน 

(หากอาชีพอิสระ / ว่างงาน/เกษียณ 

/แม่บ้าน ระบุ ไม่สังกัดหน่วยงาน) 

 

ข้อความ 

 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

9. ประเภทหน่วยงาน 

1. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา/

มหาวิทยาลัย ของรัฐ หรือในกำกับ

ของรัฐ 

2. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา/

มหาวิทยาลัย เอกชน 

3. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา/

มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ 

4. สถาบันวิจัย /หน่วยงานด้านการ

วิจัย /บริษัทวิจัย 

5. ส่วนราชการ 

6. รัฐวิสาหกิจ 

7. หน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 

8. องค์กรอิสระ 

9. องค์กรมหาชน 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

จัดกลุ่มหน่วยงานท่ีสนใจเข้าร่วม

กิจกรรม 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

10. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

11. องค์กรระหว่างประเทศ 

12. ธนาคาร สถาบันการเงิน 

13. บริษัทหรือหน่วยงานเอกชน 

14. หน่วยงานไม่แสวงหากำไร 

15. ส่ือสารมวลชน 

16. ไม่สังกัดหน่วยงาน 

17. อ่ืนๆ 

 

10. ตำแหน่งงาน 

 

ข้อความ - 

11. จังหวัดท่ีต้ังหน่วยงาน หรือท่ีพัก

กรณีว่างงาน ไม่สังกัดหน่วยงาน 

 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

การกระจายตัวด้านภูมิศาสตร์ของผู้

ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

12. ท่านทราบข่าวกิจกรรมน้ีจากท่ีใด 

1. เว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ 

3. Facebook 

4. หนังสือเชิญ/หนังสือจาก

หน่วยงาน 

5. หนังสือพิมพ์ 

6. เพ่ือน/คนรู้จัก 

7. อ่ืนๆ ระบุ 

 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ หรือ

การเข้าถึงส่ือต่างๆ ท่ีส่ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

13. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มธ.จัดมากน้อยเพียงใด 

เลือกตอบ ความผูกพันกับคณะ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

1. ไม่เคย 

2. เคยเข้าร่วม 1 คร้ัง 

3. เคยเข้าร่วม 2-3 คร้ัง 

4. เคยเข้าร่วม 4-5 คร้ัง 

5. เคยเข้าร่วมมากกว่า 5 คร้ัง 

6. อ่ืนๆ ระบุ 

 

 

2) แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 จะใช้สำหรับให้ผู้ท่ีมาเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ลงช่ือเข้าร่วมงาน โดยมีข้อมูลจะจัดเก็บ ดังน้ี  

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

1. e-mail ข้อความ - 

2. คำนำหน้าช่ือ 

2.1 นาย 

2.2 นาง 

2.3 นางสาว 

2.4 อ่ืนๆ ระบุ 

เลือกตอบ ความถ่ี ร้อยละ 

แยกเพศผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

ชาย หญิง 

และนำข้อมูลคำนำหน้าช่ือมา

ประกอบการออกวุฒิบัตร (ถ้ามี) 

 

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ข้อความ ใช้ติดต่อประสานงาน 

 

4. อาชีพ 

1. นักเรียน / นักศึกษา 

2. ครู 

3. อาจารย์ / นักวิชาการ 

4. นักวิจัย / ผู้ช่วยวิจัย 

ข้อความ 

เลือกตอบ 

ความถ่ี ร้อยละ 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบ

ข้อมูล 

การวิเคราะห์ /การนำไปใช้

ประโยชน์ 

5. ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานของ

รัฐ 

6. พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน 

7. อาชีพอิสระ 

8. ส่ือมวลชน 

9. เกษียณอายุ 

10. ว่างงาน/แม่บ้าน 

11. อ่ืนๆ ระบุ 

5. ช่ือหน่วยงาน 

(หากอาชีพอิสระ / ว่างงาน/เกษียณ /

แม่บ้าน ระบุ ไม่สังกัดหน่วยงาน) 

ข้อความ 

 

จัดกลุ่มผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 3) แบบประเมินภาพรวมโครงการ 

จะใช้สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประเมินภาพรวมการจัดกิจกรรม โดยมีข้อมูลท่ี

จะใช้เก็บร่วมกันในทุกๆ กิจกรรม (สำหรับข้อมูลเฉพาะ รวมถึงความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมท่ี

ต้องการเพิ่มเติมจะจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกันไป รายละเอียดดูจากโครงการประเมินความพึงพอใจ) 

ดังน้ี 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบข้อมูล การวิเคราะห์ /การ

นำไปใช้ประโยชน์ 

1. e-mail ข้อความ - 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

1. ความรู้และข้อมูลท่ีได้รับตรงกับความ

ต้องการ 

2. ความถูกต้อง / ชัดเจนของความรู้และ

ข้อมูลท่ีได้รับ 

3. ความรู้และข้อมูลท่ีได้รับสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

ความคิดเห็น 

ดีมาก (5) 

ดี (4) 

ปานกลาง (3) 

พอใช้ (2) 

ควรปรับปรุง (1) 

ความถ่ี ร้อยละ 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ รูปแบบข้อมูล การวิเคราะห์ /การ

นำไปใช้ประโยชน์ 

4. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 

5. เอกสารประกอบการบรรยาย 

6. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมโดยรวม 

7. มีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารช่วยในการ

จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความรู้ท่ีได้จากการอบรม / สัมมนา  

1. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมท่านคิดว่า ท่าน

มีความรู้ในเร่ืองท่ีจัดมากน้อยเพียงใด 

2. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมท่านคิดว่า ท่าน

มีความรู้ในเร่ืองท่ีจัดมากน้อยเพียงใด 

คะแนน 0-10 

(0 หมายถึง ไม่มี

ความรู้เลย, 10 

หมายถึง มีความรู้

มากท่ีสุด) 

ใช้ติดต่อ

ประสานงาน 

 

3.2  แบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์  

 1)  แบบลงทะเบียนก่อนการอบรม สัมมนา ปรากฏตามลิงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedk0CcgGmrNRvAZfCcTAlF539yzvs

K8oeMt-hl33XMhvYXTA/viewform 

 2)  แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปรากฏตามลิงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclJZPtN8Sf_O6ovpUERRHW87l77Fw

EMNGHzwyzu9fyfkp0VQ/viewform 

 3)  แบบประเมินภาพรวมโครงการ ปรากฏตามลิงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw8TKMFDfHA8KWnmB_Dvuw8QPg

8zB5KWK2lI4EY_-Z8rvTeg/viewform 

 

3.3  ฐานข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บข้อมูล 

 ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้จากลงทะเบียนก่อนการอบรม สัมมนา และจากการลงทะเบียนเข้า

ร่วมงานปรากฏตามลิงค์ 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/12DRPHjsk35GyWZ6nEP1sj4SaugTklrCK8GxriS

53OpQ/edit#gid=1351119722 

 จะเห็นได้ว่า จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้

รวบรวมจากข้อมูลตัวอย่างท่ีไม่ครบถ้วน ท้ังน้ี เม่ือได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedk0CcgGmrNRvAZfCcTAlF539yzvs

K8oeMt-hl33XMhvYXTA/viewform  รูปแบบฐานข้อมูลท่ีได้จะปรากฏตามตัวอย่างดังน้ี 
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ซ่ึงเราสามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 สำหรับฐานข้อมูลการประเมินภาพรวมโครงการ เป็นฐานข้อมูลที่ต้องรวบรวมการข้อมูลจาก

โครงการประเมินความพึงพอใจ ไม่ได้ในขอบเขตการศึกษาของโครงการน้ี 

 



-16- 

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บทที่ 4 

การนำเสนอข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

  จากข้อมูลในกล่มตัวอย่างท่ีนำมาทดลองเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลได้แก่  

  1. โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นท่ี 37 

  2. โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นท่ี 38  

  3. การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2563 

  4. ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ปี 2563 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง (เท่าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากที่มีอยู่จริง) 

สามารถนำมาวิเคราะห์เพ่ือตอบคำถามหลักของโครงการคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเป็นใคร มาจาก

หน่วยงานใด ได้ดังน้ี 

4.1  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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4.2  การจำแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามอาชีพ 

 

 

4.3  การจำแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเภทหน่วยงาน 
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4.4  การจำแนกผู้เข้าร่วมงานแสดงปาฐกถาป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ตามกลุ่มอาชีพ 

 

4.5  การจำแนกผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี ตามกลุ่มอาชีพ 
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4.6  การจำแนกครูผู้เข้าร่วมอบรมครูตามภาค 
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4.7  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล 

1. ข้อมูลการจัดส่งวารสาร Thammasat Review of Economic and Social Policy 

(TRESP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จัดส่งวารสารเพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้าน

เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงแตกต่างจากฐานข้อมูลลูกค้าท่ีได้จากลงทะเบียนก่อนการอบรม สัมมนา 

และจากการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จึงไม่ได้นำมารวมไว้ในฐานข้อมูลน้ี 

2. ด้วยความจำกัดของข้อมูลตัวอย่างท่ีมีไม่ครบ และผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะใช้งาน
ฐานข้อมูลท่ีจัดทำน้ีเป็นฐานข้อมูลจริงในการเร่ิมใช้งาน จึงทำให้การวิเคราะห์เท่าท่ีปรากฏ

เป็นข้อมูลจริงท่ีมีการกรอกในระบบ 
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บทที่ 5 

ตัวอย่างการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในส่วนน้ีจะนำเสนอตัวอย่างการนำฐานข้อมูลท่ีได้จัดเก็บออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการ

ทำงาน 

 

5.1  การนำเสนอข้อมูลรูปแบบ Dashboard ด้วยโปรแกรม Excel  

 ตัวอย่างเช่นเราต้องการนำเสนอ Dashboard แบบง่ายๆ ที่ประกอบไปด้วยการนำเสนอ

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามกลุ่มอาชีพ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนก

ตามประเภทหน่วยงาน และการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้

สามารถเลือกนำเสนอเป็นข้อมูลรายกิจกรรมได้ ดังภาพ 

 

 จะมีข้ันตอนสำคัญในการดำเนินการประกอบไปด้วย การจัดเตรียมข้อมูล  การสร้าง Pivot 

Table การสร้างแผนภูมินำแสนอ โดยเราจะสร้างการนำเสนอท่ีละรูป ดังน้ี 
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การนำเสนอจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1) จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปไฟล์ .xls ดังตัวอย่าง 

 

 2) สร้างตาราง Pivot Table ใน sheet 2 โดยไปท่ี sheet ท่ีเราจะสร้างตาราง 

2.1) ไปท่ีเมนู Insert  เลือก Pivot Table > คลิกเลือก From Table/Range  
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เลือกขอบเขตข้อมูลท่ีเราต้องการ กรณีน้ีเราเลือก Table/Range แล้วไปเลือกขอบเขตข้อมูลสำหรับ

ตัวอย่างน้ีคือ ข้อมูลใน sheet ช่ือ data ท้ัง sheet แล้ว กด OK 

 

จะปรากฏดังภาพ 

 

 

2.2) เลือก fields ท่ีจะนำเสนอใน PivotTable Fields   

เราต้องการให้ข้อมูลจำแนกเป็นรายโครงการให้เลือกท่ี 

โครงการ แล้วลากไปไว้ท่ี Rows   

โครงการ แล้วลากไปไว้ท่ี Values  
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จะปรากฏตารางดังรูป 

 

 3) สร้างแผนภูมิการนำเสนอ โดยเลือกท่ีตาราง Pivot Table ท่ีปรากฏ แล้วไปท่ีเมนู chart 

เลือกรูปแบบ chart ท่ีเราต้องการ ตัวอย่างเลือก Pie chart จะปรากฏตามรูป 
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Copy แผนภูมิท่ีได้ไปไว้ท่ี sheet ท่ีต้ังช่ือว่า dashboard ตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามตามต้องการ 

 

 

 

การนำเสนอผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามกลุ่มอาชีพ   

 ดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1) , 2) และ 2.1) เหมือนกับการนำเสนอจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.2) เลือก fields ท่ีจะนำเสนอใน PivotTable Fields   

เราต้องการให้ข้อมูลจำแนกเป็นรายโครงการให้เลือก 

โครงการ และ 6. กลุ่มอาชีพ แล้วลากไปไว้ท่ี Rows   

6. กลุ่มอาชีพ แล้วลากไปไว้ท่ี Values  

จะปรากฏตารางดังรูป 
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3) สร้างแผนภูมิการนำเสนอ โดยเลือกท่ีตาราง Pivot Table ท่ีปรากฏ แล้วไปท่ีเมนู chart 

เลือกรูปแบบ chart ท่ีเราต้องการ ตัวอย่างเลือก กราฟแท่ง จะปรากฏตามรูป 

 

 

3.1)  สร้าง Slicer เพ่ือกรองข้อมูลท่ีจะนำเสนอ โดยไปท่ีเมนู Insert เลือก Slicer และเลือก

ท่ีโครงการ จะปรากฏดังภาพ กด OK 
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3.2)  ไปท่ี Copy แผนภูมิท่ีได้ไปไว้ท่ี sheet ท่ีต้ังช่ือว่า dashboard 

3.3)  ตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามตามต้องการ 
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การนำเสนอผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามประเภทหน่วยงาน   

 ดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1) , 2) และ 2.1) เหมือนกับการนำเสนอจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.2) เลือก fields ท่ีจะนำเสนอใน PivotTable Fields   

เราต้องการให้ข้อมูลจำแนกเป็นรายโครงการให้เลือก 

โครงการ และ 8. ประเภทหน่วยงาน แล้วลากไปไว้ท่ี Rows   

8. ประเภทหน่วยงาน แล้วลากไปไว้ท่ี Values  

จะปรากฏตารางดังรูป 

 

 

3) สร้างแผนภูมิการนำเสนอ โดยเลือกท่ีตาราง Pivot Table ท่ีปรากฏ แล้วไปท่ีเมนู chart 

เลือกรูปแบบ chart ท่ีเราต้องการ ตัวอย่างเลือก กราฟแท่ง จะปรากฏตามรูป 
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3.1)  สร้าง Slicer เพ่ือกรองข้อมูลท่ีจะนำเสนอ โดยไปท่ีเมนู Insert เลือก Slicer และเลือก

ท่ีโครงการ จะปรากฏดังภาพ  

 

3.2)  ไปท่ี Copy แผนภูมิท่ีได้ไปไว้ท่ี sheet ท่ีต้ังช่ือว่า dashboard 

3.3)  ตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามตามต้องการ 
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การนำเสนอการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 ดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1) , 2) และ 2.1) เหมือนกับการนำเสนอจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.2) เลือก fields ท่ีจะนำเสนอใน PivotTable Fields   

เราต้องการให้ข้อมูลจำแนกเป็นรายโครงการให้เลือก 

โครงการ และ 9. ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากท่ีใด แล้วลากไปไว้ท่ี Rows   

9. ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากท่ีใด แล้วลากไปไว้ท่ี Values  

จะปรากฏตารางดังรูป 
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3) สร้างแผนภูมิการนำเสนอ โดยเลือกท่ีตาราง Pivot Table ท่ีปรากฏ แล้วไปท่ีเมนู chart 

เลือกรูปแบบ chart ท่ีเราต้องการ ตัวอย่างเลือก Pine Chart จะปรากฏตามรูป 

 

3.1)  สร้าง Slicer เพ่ือกรองข้อมูลท่ีจะนำเสนอ โดยไปท่ีเมนู Insert เลือก Slicer และเลือก

ท่ีโครงการ ดำเนินการเหมือนการนำเสนอข้อมูลก่อนหน้า 

3.2)  ไปท่ี Copy แผนภูมิท่ีได้ไปไว้ท่ี sheet ท่ีต้ังช่ือว่า dashboard  

3.3)  ตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามตามต้องการ  

เม่ือสร้างการนำเสนอครบทุกรูปแบบแล้ว ทำการตกแต่งท่ีหน้า Dashboard เราก็จะได้ 

Dashboard ง่ายๆ ดังภาพ 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

ท้ังน้ี เราสามารถกรองหรือเลือกข้อมูลท่ีนำเสนอได้จาก Slicer ท่ีเราได้สร้างไว้ท่ี Dashboard 

เช่น ต้องการให้นำเสนอข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามกลุ่มอาชีพ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตาม

ประเภทหน่วยงาน และการรับทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้เข้าร่วม

กิจกรรมปาฐกถาป๋วย จะปรากฏตามภาพ 
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โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชาสัมพันธ์  

ตัวอย่างเช่น เราต้องการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับ

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 39 โดยจะส่งหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนที่มีผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่ 38 

ที่เข้ารับการอบรมมากกว่า 4 ครั้ง เราก็สามารถประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลเหมือนกับการสร้าง Pivot 

Table ในขั ้นตอนที่ 1) , 2) และ 2.1) ได้ แต่จะแตกต่างกันในขั ้นตอนที่ 2.2) เลือก fields ที่จะ

นำเสนอใน PivotTable Fields   

สำหรับกรณีตัวอย่างข้างต้น เราสามารถสร้าง Pivot Table เพ่ือหารายช่ือโรงเรียนท่ีจะส่ง

หนังสือเชิญได้ดังภาพ 

 

 จากข้อมูล เราจึงเลือกส่งหนังสือเชิญไปยังโรงเรียนจิตรลดา  ปทุมคงคา  สารสาสน์วิเทศร่ม

เกล้า และสำนักการศึกษา  เป็นต้น 

 



 

 

 


