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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคณุภาพชีวติ 
 

ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
เว็บไซต์หลักในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาโดย DotNetNuke ซ่ึงเป็นระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์ท่ีเป็น open source โดยเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมทั้งข้อมูลท่ีเป็นเอกสารเผยแพร่ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ เช่น รายงาน
ภาวะสังคม ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสายงานสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลค่าสถิติในหัวข้อต่างๆ เช่น ความยากจน 
ประชากร การศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลสถิติท่ีเผยแพร่นี้ สามารถเรียกดูท้ังในรูปแบบตารางค่าสถิติ กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟ
วงกลม 

1. การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1) คลิ๊กท่ีปุ่ม  web browser Internet Explorer (IE 8) เพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ ดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แสดงหน้าเว็บบราวเซอร์ 

2) พิมพ์ url “http://social.nesdb.go.th” ดังรูปท่ี 2 แล้วกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 

 
รูปท่ี 2 แสดงการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 
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3) หรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์หลักของ สศช. “http://www.nesdb.go.th” แล้วไปท่ีเมนูข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม > ระบบ
ฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
รูปท่ี 3 แสดงการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์หลักของ สศช. 

4) เข้าสู่หน้าเว็บระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ในกรณีท่ีเกิดการซ้อนทับของเนื้อหาภายในหน้าเว็บพอร์ทัล ดู
ขั้นตอนการแก้ไขที่หน้า 46) 

 
รูปท่ี 4 แสดงหน้าเว็บระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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2. โครงสร้างระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ระบบเว็บพอร์ทัลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงสร้างระบบรายละเอียดดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 แสดงโครงสร้างของระบบเว็บพอร์ทัลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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3. หน้าแรก 

 
รูปท่ี 6 แสดงหน้าแรกระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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หน้าแรกของเว็บพอร์ทัลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยรูปขนาดใหญ่บริเวณด้านบน เมื่อคลิ๊กท่ีฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม ระบบทําการลิงค์ไปยังเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม คลิ๊กท่ี
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม ระบบทําการลิงค์ไปยังเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ยุทธศาสตร์และการ
วางแผนพัฒนาทางสังคม คลิ๊กท่ีเศรษฐกิจพอเพียง ระบบทําการลิงค์ไปยังเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > เศรษฐกิจพอเพียง 
และคลิ๊กท่ีวุฒิอาสาธนาคารสมอง ระบบทําการลิงค์ไปยังเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ค่าสถิติภาวะสังคม แสดงรูปภาพกราฟแบบ slide show โดยแสดงถึงหัวข้อที่มีความสําคัญต่อประชาชนในสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อในประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบ ข่าวประชาสัมพันธ์ สําหรับเขียนข้อความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ มีการแสดงหัวเรื่อง ข้อความ โดยเรียงลําดับจากวันที่ล่าสุดอยู่ด้านบนสุด เรื่องเด่น ทํางานคล้ายกับข่าวประชาสัมพันธ์ 
รองรับการเขียนเรื่องที่น่าสนใจหรือลิงค์ไปยังหน้าเว็บท่ีน่าสนใจ ตัวชี้วัดภาวะสังคม แสดงตารางตัวชี้วัดภาวะสังคมที่น่าสนใจ  

บริเวณด้านซ้ายของหน้าเว็บประกอบด้วย รายงานภาวะสังคม แสดงรายงานภาวะสังคม สําหรับให้ผู้ชมทั่วไปดาวน์โหลด
เอกสารได้ แบบสํารวจ สาํหรับสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อต่างๆ ท่ีน่าสนใจ โดยประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความ
คิดเห็นและเรียกดูผลการสํารวจได้ จํานวนผู้ใช้งานขณะนี้ แสดงข้อมูลผู้ใช้ท่ีมีการเข้าใช้งานอยู่ในระบบ ณ ขณะนั้น จํานวนผู้เช้า
ชมทั่วไป จํานวนสมาชิกท่ีเข้าชม และจํานวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
สําหรับผู้ใช้งานทั่วไปดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

 
รูปท่ี 7 แสดงรูปกราฟค่าสถิติภาวะสังคม แบบ Slide show 
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4. ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 

 
รูปท่ี 8 แสดงหน้าเว็บฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 

เมื่อคลิ๊กเข้าเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม แสดงรายงานภาวะสังคม สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายงานภาวะสังคมแต่ละไตรมาสและปีได้ และด้านขวา แสดงข้อมูลท่ีน่าสนใจ และด้านล่าง แสดงส่วน
สําหรับค้นหาข้อมูลสถิติท่ีมาจากการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลของหน่วยงาน โดยกรอกข้อความที่สนใจดูรายงานค่าสถิติ 
ระบบแสดงผลการค้นหา ผู้ใช้งานสามารถคลิ๊กเข้าดูเรื่องที่สนใจ เพื่อแสดงผลในรูปแบบตาราง กราฟแท่ง กราฟเส้นตรง หรือกราฟ
วงกลม พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรูปแบบ excel ได้ โดยผู้ใช้งานต้องมีการกําหนดตาราง ช่วงเวลา และชนิดข้อมูลท่ี
สนใจ แล้วกําหนดเงื่อนไขที่ต้องการจะสร้างตารางหรือกราฟ เช่น เลือกปีหรือด้านที่สนใจ 
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5. ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม 

 
รูปท่ี 9 แสดงหน้ายุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม 

เมื่อคลิ๊กเข้าเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม แสดงเอกสารเผยแพร่ของ 
สพส. โดยแบ่งเป็น 10 หัวเรื่อง คือ 1. ประชากร 2. การศึกษา 3. สุขภาพ 4. ความยากจนและการกระจายรายได้ 5. ผู้สูงอายุ 6. 
ความม่ันคงทางสังคม 7. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน 8. สิ่งแวดล้อม 9. แรงงาน 10. ตัวชี้วัด และในแต่ละหัวเรื่อง
ประกอบด้วย 4 หมวดหมู่ คือ 1. นโยบายรัฐบาล 2. นโยบายตามแผนพัฒนาฯ 3. รายงานการศึกษาและงานวิจัย 4. อื่นๆ โดยผู้ชม
ท่ัวไปสามารถคลิ๊กท่ีหัวเรื่อง และหมวดหมู่ท่ีสนใจ ระบบเว็บพอร์ทัลจะแสดงรายการของเอกสารที่อยู่ในหัวเรื่องนั้นๆ ดังรูปท่ี 10 

 
รูปท่ี 10 แสดงตัวอย่างรายการเอกสารที่อยู่ในหัวเรื่องที่ผู้ชมคลิ๊กเข้ามาชม  
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 10    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6. ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > เศรษฐกิจพอเพียง 

  
รูปท่ี 11 แสดงหน้าเศรษฐกิจพอเพียง 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      11 

เมื่อคลิ๊กเข้าเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยข้อมูลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าว/ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย องค์ความรู้ และกิจกรรม 
และสามารถคลิ๊กท่ีรูปภาพพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเรียกดูภาพขนาดใหญ่ได้ 

เมื่อคลิ๊กอ่านต่อ ท่ีข้อมูลมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเข้าสู่หน้าของ มพพ. ซ่ึง
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลไกบริหารงานของ มพพ. 
และลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
รูปท่ี 12 แสดงหน้ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 12    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

7. ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

 
รูปท่ี 13 แสดงหน้าวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

เมื่อคลิ๊กเข้าเมนูข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม > วุฒิอาสาธนาคารสมอง ประกอบด้วยข้อมูลธนาคารสมอง แสดงข้อมูล
ภาพรวม และมีลิงค์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์หลักของธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) 
แสดงลิงค์เพื่อไปยังเว็บไซต์หลักของมูลนิธิพัฒนาไท (http://pattanathai.nesdb.go.th) และด้านซ้ายแสดงลิงค์เพื่อไปยังระบบ
ฐานข้อมูลวุฒิอาสาธนาคารสมอง  



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 
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8. เอกสารเผยแพร่ 

 
รูปท่ี 14 แสดงหน้าเอกสารเผยแพร่ 

หน้าเอกสารเผยแพร่ แสดงรายการเอกสารที่ได้มีการเผยแพร่ท้ังหมดในเว็บพอร์ทัลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ แบ่งการจัดเก็บเอกสารเป็น 5 หมวดหมู่ คือ 1. นโยบายรัฐบาล 2. นโยบายตาม
แผนพัฒนาฯ 3. รายงานการศึกษาและการวิจัย 4. อื่นๆ 5. สถิติและข้อมูล 

หมวดหมู่นโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 14 หัวเรื่อง คือ 1. ประชากร 2. แรงงาน 3. สุขภาพ 4. การศึกษา 5. พฤติกรรม 6. 
ผู้สูงอายุ 7. ความยากจนและการกระจายรายได้ 8. ความม่ันคง 9. สิ่งแวดล้อม 10. อื่นๆ 11. ตัวชี้วัด 12. เศรษฐกิจพอเพียง 13. 
ชุมชน 14. ธนาคารสมอง 

หมวดหมู่นโยบายตามแผนพัฒนาฯ หมวดหมู่รายงานการศึกษาและการวิจัย และหมวดหมู่อื่นๆ ประกอบด้วย 13 หัวเรื่องคือ 
1. ประชากร 2. แรงงาน 3. สุขภาพ 4. การศึกษา 5. พฤติกรรม 6. ผู้สูงอายุ 7. ความยากจนและการกระจายรายได้ 8. ความม่ันคง 
9. สิ่งแวดล้อม 10. อื่นๆ 11. ตัวชี้วัด 12. เศรษฐกิจพอเพียง 13. ชุมชน 

หมวดหมู่สถิติและข้อมูล ประกอบด้วย 11 หัวเรื่อง คือ 1. ประชากร 2. แรงงาน 3. สุขภาพ 4. การศึกษา 5. พฤติกรรม 6. 
ผู้สูงอายุ 7. ความยากจนและการกระจายรายได้ 8. ความม่ันคง 9. สิ่งแวดล้อม 10. ตัวชี้วัด 11. ภาวะสังคมนอกจากนี้มีลิงค์มุมบน
ขวาเพื่อไปยังหน้าค้นหาเอกสารเผยแพร่ 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 14    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

9. สถิติเผยแพร่ 

 
รูปท่ี 15 แสดงหน้าสถิติเผยแพร่ 

หน้าสถิติเผยแพร่แสดงรายการของหมวดหมู่ของรายงานค่าสถิติ ปัจจุบันมีหมวดหมู่ 10 หมวดหมู่ ได้แก่ ประชากร แรงงาน 
สุขภาพ การศึกษา พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ความยากจนและการกระจายรายได้ ความม่ันคง สิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัด 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      15 

9.1 การเรียกดูรายงานค่าสถิติ 

1) สามารถเข้าดูรายงานค่าสถิติของระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ผ่านทางหน้าเว็บพอร์ทัล เมนูสถิติเผยแพร่ 
เมื่อเปิดเข้ามาระบบจะแสดงรายการของหมวดหมู่ของรายงานค่าสถิติ ปัจจุบันมีหมวดหมู่ 10 หมวดหมู่ ได้แก่ ประชากร 
แรงงาน สุขภาพ การศึกษา พฤติกรรม ผู้สูงอายุ ความยากจนและการกระจายรายได้ ความม่ันคง สิ่งแวดล้อม และ
ตัวชี้วัด 

 
รูปท่ี 16 แสดงรายการของหมวดหมู่ของรายงานค่าสถิติ 

2) ในแต่ละช่องของหมวดหมู่ค่าสถิติจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน คือ 

 
รูปท่ี 17 แสดงรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ค่าสถิติ 

1. ชื่อหมวดหมู่ เป็นลิงค์ตัวอักษรสีน้ําเงินสําหรับเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจถัดไป (หน้าหมวดหมู่ย่อย) 

2. จํานวนรายงานค่าสถิติของหมวดหมู่ แสดงจํานวนรายงานทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น 

3. คําอธิบายหมวดหมู่ เป็นคําจํากัดความสั้นๆ เพื่อทําให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจถึงเนื้อหาข้อมูลสถิติท่ีอยู่ภายใต้

หมวดหมู่นั้นได้ดีย่ิงขึ้น 

4. วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด แสดงวันที่ท่ีรายงานค่าสถิติตัวใดตัวหนึ่งในหมวดหมู่ท่ีมีค่ามากท่ีสุด (ล่าสุด) 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 16    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3) เมื่อคลิ๊กท่ีหมวดหมู่ ระบบแสดงหน้ารายการของหมวดหมู่ย่อยและรายการรายงานค่าสถิติ 

 
รูปท่ี 18 แสดงหน้ารายการของหมวดหมู่ย่อยและรายการรายงานค่าสถิติ 

4) หน้าหมวดหมู่ย่อยประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ 
1. คําอธิบายหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ แสดงบริเวณด้านบนสุดของหน้า บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่

รายงานค่าสถิติในหมวดนั้นๆ 

2. เมนูเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ ในกรณีท่ีต้องการเลือกหมวดหมู่ใหม่อีกครั้ง เมื่อคลิ๊กท่ีปุ่ม “เลือกหมวดหมู่

รายงานค่าสถิติ” ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติใหม่ 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 
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รูปท่ี 19 แสดงหน้าจอสําหรับเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติใหม่ 

3. เมนูค้นหารายงานค่าสถิติ ในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่สามารถค้นหารายงานค่าสถิติท่ีตนเองต้องการได้จากการเลือก

หมวดหมู่ต่างๆ สามารถค้นหาได้จากหน้าค้นหารายงานค่าสถิติ โดยสามารถใส่คําค้นที่สนใจแล้วกดปุ่มค้นหา

ทางด้านขวามือ ระบบทําการค้นหารายงานค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับคําค้นนั้นๆ แสดงออกมาเป็นรายการด้านล่าง 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถลิงค์ไปยังหน้ารายงานค่าสถิติเหล่านั้นได้ทันที 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 18    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
รูปท่ี 20 แสดงหน้าค้นหาข้อมูลรายงานสถิติ 

4. รายงานหมวดหมู่รายงานค่าสถิติย่อย เป็นรายการแสดงหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่ท่ีผู้ใช้เลือก โดยจะแสดง

รายละเอียด ชื่อหมวดหมู่ย่อย จํานวนรายงาน และวันที่มีการปรับปรุงข้อมูล่าสุด เมื่อผู้ใช้คลิ๊กเลือกที่หมวดหมู่

ใด ระบบจะทําการแสดงรายการของรายงานค่าสถิติท่ีอยู่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นๆ และผู้ใช้สามารถไปยังรายงานที่

สนใจผ่านทางลิงค์รายงานค่าสถิตินี้ได้ทันที 

 
รูปท่ี 21 แสดงรายการของรายงานค่าสถิติท่ีอยู่ในหมวดหมู่ย่อยนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 

                                                                    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      19 

5) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง เมื่อผู้ใช้คลิ๊กเลือกรายงานจากหน้าหมวดหมู่ย่อย จะปรากฏหน้าแสดงผล
รายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง ในหน้านี้จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 

 
รูปท่ี 22 แสดงหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 20    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1. ส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ แสดงรูปของหมวดหมู่ ชื่อของหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย หมายเลข

ตาราง ชื่อตาราง รายละเอียดรายงานค่าสถิติ วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 

 
รูปท่ี 23 แสดงหมายเลขตารางที่สามารถคลิ๊กท่ีลิงค์เพื่อแสดงหน้าต่างรายการของรายงานค่าสถิติในหมวดหมู่นั้น 

บริเวณหมายเลขตารางที่สามารถคลิ๊กท่ีลิงค์เพื่อแสดงหน้าต่างรายการของรายงานค่าสถิติท้ังหมดในหมวดหมู่นั้น 

 
รูปท่ี 24 แสดงรายการของรายงานค่าสถิติท้ังหมดในหมวดหมู่นั้น จากการคลิ๊กท่ีหมายเลขตาราง 

2. ส่วนเมนูมุมมองรายงานค่าสถิติ ประกอบด้วย เมนูเลือกหมวดหมู่รายงานค่าสถิติ เมนูค้นหาข้อมูลรายงาน

ค่าสถิติ เมนูมุมมองในรูปแบบตาราง กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลม ในกรณีท่ีข้อมูลสถิตินี้ สามารถ

สร้างกราฟในรปูแบบแผนที่ได้ จะปรากฏเมนูมุมมองในรูปแบบแผนที่ขึ้นมาในชุดเมนูนี้ด้วย 

 
รูปท่ี 25 แสดงเมนูมุมมองรายงานค่าสถิติ 
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3. ส่วนแสดงรายงาน รายงานค่าสถิติจะถูกแสดงในบริเวณนี้ 

 
รูปท่ี 26 แสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบตาราง 

ส่วนแสดงผลรายงานประกอบส่วนการทํางานที่สําคัญ 5 ส่วน คือ  

 
 

 
รูปท่ี 27 แสดงส่วนแสดงผลรายงาน 

1. ส่วนการเลือกหน้าของรายงาน ผู้ใช้สามารถกดที่เครื่องหมายถัดไปหรือย้อนกลับเพื่อไปยังหน้าของรายงานที่

ต้องการ สามารถกรอกตัวเลขของหน้าท่ีต้องการเรียกดู 

2. ส่วนมุมมองย่อขยาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกขยายรายงานหรือย่อขนาดรายงานได้ตามต้องการเพื่อดูมุมมองที่

เหมาะสม 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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3. ส่วนค้นหา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคําในรายงานที่ต้องได้โดยกรอกคําค้นลงไปในช่องนี้แล้วกดปุ่ม Find หรือ 

Next 

4. ส่วนส่งออก ผู้ใช้งานสามารถส่งออกไฟล์รายงานได้ในรูปแบบต่างๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ Microsoft Excel, PDF 

และ Microsoft Excel เพื่อนําข้อมูลรายงานค่าสถิติไปใช้ต่อไป 

5. ส่วนการพิมพ์รายงานทันที ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายงานผ่านได้หน้าเว็บได้ ในการสั่งพิมพ์ครั้งแรกผู้ใช้

จําเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมเสริมก่อนจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ได้ 

6. ส่วนแสดงผลรายงานแบบเต็มหน้าจอ ในกรณีท่ีรายงานค่าสถิติมีตารางที่ใหญ่ ผู้ใช้สามารถคลิ๊กท่ีปุ่มแสดงผล

แบบเต็มหน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ในแบบเต็มหน้าจอสําหรับการดูรายงานค่าสถิตินั้นๆ เพื่อความสะดวกใน

การเรียกดูรายงานยิ่งขึ้น 

7. ส่วนเลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติ ใช้สําหรับเลือกกรองข้อมูลค่าสถิติตามที่ผู้ใช้สนใจ โดยผู้ใช้สามารถเลือก

กรองตามปี ตามไตรมาส ตามเดือน ตามรายการทางด้านแถวและตามรายการทางด้านคอลัมน์เพื่อให้รายงาน

แสดงข้อมูลค่าสถิติจําเพาะเจาะจงตามต้องการ 

 
รูปท่ี 28 แสดงส่วนเลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถติิ 

ในตอนเริ่มหน้าต่างส่วนการกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติจะไม่ถูกแสดงให้คลิ๊กท่ีเลือกกรองข้อมูลรายงานค่าสถิติส่วน
หน้าต่างการกรองข้อมูลจึงจะเปิดขยายออกมา ผู้ใช้สามารถเลือกกรองได้ในทุกระดับชั้นทางด้านแถวและทุกระดับชั้นทางด้าน
คอลัมน์ สังเกตได้จากถ้ามีไอคอนเครื่องหมายบวกอยู่หน้ารายการใด หมายถึงรายงานนั้นสามารถแตกรายการย่อยลงไปได้อีก เมื่อ
เลือกข้อมูลท่ีต้องการทั้งหมดแล้วให้กดปุ่มอัพเดทรายงาน ส่วนแสดงผลรายงานจะอัพเดทข้อมูลใหม่ตามที่ผู้ใช้เลือกกรอง 

ข้อแนะนํา  
 ในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการเลือกรายการใดสามารถเลือกได้โดยคลิ๊กเลือกที่กล่อง checkbox 
 ผู้ใช้ต้องเลือกอย่างน้อย 1 รายการทั้งด้านแถวและคอลัมน์ระบบจึงจะทํางานได้ 
 ในกรณีท่ีต้องการเลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดสามารถกดที่ปุ่ม เลือกทั้งหมดหรือไม่เลือกทั้งหมดได้ 
 ในกรณีท่ีต้องการเลือกรายการระดับในทั้งหมดที่อยู่ในระดับนอกเดียวกัน สามารถทําได้โดยคลิ๊กเลือกที่ชื่อ

รายการ ระบบจะทําการเลือกรายการระดับในให้โดยอัตโนมัติ 
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รูปท่ี 29 แสดงการเลือกรายการระดับในทั้งหมดที่อยู่ในระดับนอกเดียวกัน 

 ในกรณีท่ีรายการในระดับในซํ้ากันหรือเป็นชุดเดียวกัน เช่น ในทุกรายการระดับนอกมีรายการระดับในเป็นชาย
และหญิงเหมือนกัน สามารถเลือกโดยคลิ๊กเลือกที่ชายหรือหญิงที่บริเวณชื่อรายการของรายงานระดับนอกอันใด
อันหนึ่ง ระบบจะทําการเลือกรายการชายหรือหญิงที่อยู่ในรายงานระดับนอกอื่นให้โดยอัตโนมัติ แต่ระบบจะ
เลือกให้เฉพาะรายการที่รายการระดับนอกถูกเลือกเท่านั้น 

 
รูปท่ี 30 แสดงการเลือกรายการในระดับในซํ้ากันหรือเป็นชุดเดียวกัน 

8. ส่วนแสดงรายงานที่เก่ียวข้อง ระบบจะทําการสุ่มเลือกรายงานที่อยู่ในหมวดย่อยเดียวกันกับรายงานที่กําลัง

แสดงอยู่ จํานวน 5 รายงาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นรายงานค่าสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องการรายงานที่กําลังดูอยู่ 

 
รูปท่ี 31 แสดงส่วนรายงานที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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6) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติ
ในรูปแบบตาราง คือ ประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วนแสดง
รายงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการแสดงผลรายงานและส่วนการเลือกกรองข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนจากหน้าการแสดงผลใน
รูปแบบตารางบางส่วนดังนี้ 

 
รูปท่ี 32 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง 
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1. ส่วนการเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแท่ง สําหรับการแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่งผู้ใช้ต้องมีการเลือก

รายการในด้านแถวและรายการในด้านคอลัมน์ก่อนแล้วจึงกดปุ่มสร้างกราฟ ในการเลือกรายการในระดับต่างๆ 

ยังใช้หลักการในการเลือกเดียวกับของรายงานในรูปแบบตาราง คือ ต้องมีการเลือกรายงานทางด้านแถวและ

รายการทางด้านคอลัมน์อย่างน้อย 1 รายการ สามารถคลิ๊กเลือกได้จากกล่อง checkbox หรือจากชื่อรายการ

ได้ โดยระบบทําการช่วยเลือกรายการที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 

 
รูปท่ี 33 แสดงส่วนเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแท่ง 

ในส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสลับแกน (สลับรายการของแกน X ไปเป็นรายงานของแกน Y 
และสลับรายการของแกน Y ไปเป็นรายงานของแกน X) ต้องการแสดงป้ายกํากับของกราฟแต่ละแท่งหรือไม่ หรือต้องการแสดงผล
เป็นกราฟในรูปแบบ 3 มิติหรือไม่ (โดยปกติกราฟถูกกําหนดค่าไว้เป็น 2 มิติ) 

2. ส่วนแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง คล้ายกับการทํางานของการแสดงผลในรูปแบบตารางคือ 

ผู้ใช้สามารถเลือกหน้ารายงานที่ต้องการได้ ในกรณีท่ีรายงานมีหลายหน้า สามารถย่อหรือขยายรายงานได้ 

สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการภายในรายงานได้ สามารถส่งออกในรูปแบบ Excel, PDF และ Word ได้ และ

สามารถสั่งพิมพ์รายงานผ่านทางหน้าเว็บได้ รายงานในรูปแบบกราฟจะต่างกับรายงานในรูปแบบตารางคือผู้ใช้

ต้องการมีการเลือกรายการทางด้านแถวและรายการทางด้านคอลัมน์ท่ีสนใจก่อนแล้วจึงกดปุ่มเพื่อสร้างกราฟ 

กราฟจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีการเรียกหน้านี้ 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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รูปท่ี 34 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง 

7) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟเส้น ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติ
ในรูปแบบกราฟแท่ง คือประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วนการเลือก
ข้อมูลสถิติสําหรับการสร้างกราฟ ส่วนของการแสดงผลรายงาน และส่วนแสดงรายงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 
รูปท่ี 35 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟเส้น 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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8) หน้าแสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟวงกลม ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คล้ายกับหน้าแสดงผลรายงาน
ค่าสถิติในรูปแบบกราฟแท่ง คือประกอบด้วยส่วนแสดงรายละเอียดรายงานค่าสถิติ ส่วนเมนูมุมมองรายงานต่างๆ ส่วน
การเลือกข้อมูลสถิติสําหรับการสร้างกราฟ ส่วนของการแสดงผลรายงาน และส่วนแสดงรายงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในรายงาน
ค่าสถิติในรูปแบบกราฟวงกลมผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกรายการข้อมูลเพื่อในมาสร้างกราฟวงกลม กล่าวคือใน
การเลือกรายการสําหรับการสร้างกราฟวงกลมสามารถสร้างได้จากตัววัดเพียง 1 ตัวเท่านั้น คือถ้ามีการเลือกรายการใน
ด้านแถวหน้ารายการ รายการทางด้านคอลัมน์ต้องเลือกเพียงรายการเดียวเท่านั้น กราฟที่ออกมาจึงจะสมเหตุสมผล 
ในทางกลับกันหากมีการเลือกรายการทางด้านคอลัมน์หลายรายการ จะต้องเลือกรายการทางด้านแถวเพียง 1 รายการ
เช่นเดียวกัน หากเลือกรายการทางด้านคอลัมน์หลายรายการและรายการทางด้านแถวหลายรายการกราฟวงกลมที่ได้จะ
ไม่สมเหตุสมผล และกราฟวงกลมนั้นจะเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ยาก 

 
รูปท่ี 36 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟวงกลม 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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9) หน้าแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่ (เฉพาะในบางรายงานค่าสถิติท่ีสามารถแสดงผลเป็นกราฟแผนที่ได้) 
ประกอบด้วยส่วนแสดงข้อมูลรายละเอียดตาราง ส่วนเมนูมุมมองรายงานแบบต่างๆ ส่วนรายงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเหมือนกับ
หน้าแสดงรายงานในรูปแบบตาราง 

 
รูปท่ี 37 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแผนที่ 

หน้าแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่มีส่วนที่แตกต่างจากรายงานในรูปแบบอื่นๆ คือ 

1. ส่วนเลือกข้อมูลสถิติสําหรับกราฟแผนที่ กราฟแผนที่รองรับการแสดงผลได้ 2 รูปแบบคือแสดงเป็นภูมิภาค

และแสดงเป็นจังหวัด ในกรณีท่ีข้อมูลสถิติสามารถสร้างกราฟเป็นภูมิภาคได้อย่างเดียว ในส่วนการเลือกรูปแบบ

แผนที่จะแสดงแค่รูปแบบภูมิภาคเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันหากข้อมูลสถิติสามารถสร้างกราฟแผนที่ได้ใน

รูปแบบจังหวัดได้เพียงอย่างเดียว ระบบจะแสดงรูปแบบท่ีให้เลือกแค่เพียงจังหวัด 

ในกรณีท่ีข้อมูลสถิติมีรายการที่อยู่ในระดับสูงกว่าหรือต่ํากว่าข้อมูลภูมิภาคหรือจังหวัด ระบบจะแสดงรายงานที่

สนใจให้ผู้ใช้เลือก และผู้ใช้ต้องเลือกรายการที่ต้องการนําค่ามาใช้ในแผนที่เพียง 1 ค่า จากรายการทางขวามือ 

นอกจากนั้น ในการสร้างแผนที่สามารถกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ คือ เลือกให้แสดงป้ายกํากับหรือไม่แสดง 

เลือกให้แสดงส่วนขยานพื้นที่ภาคกลางในกรณีท่ีข้อมูลมีความหนาแน่นมากเกินไป (มักใช้ในกรณีท่ีเป็นกราฟ

แผนที่ในรูปแบบจังหวัด) 

2. ส่วนแสดงรายงานค่าสถิติในรูปแบบกราฟแผนที่ จะต่างจากการแสดงรายงานในรูปแบบอื่นๆ ในการแสดง

กราฟแผนที่ระบบจําทําการสร้างรูปภาพแผนที่จะวาดจุดลงบนแผนที่ดังกล่าวแล้วแสดงออกทางหน้าจอใน

รูปแบบของรูปภาพ โดยบริเวณด้านซ้ายจะเป็นแผนที่ และส่วนบริเวณด้านขวาจะแสดงรายละเอียดของ

รายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่ เช่น ชื่อตาราง เงื่อนไขในการสร้างกราฟแผนที่ ท่ีมาและหมายเหตุของข้อมูล 
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และเกณฑ์ในการแบ่งช่วงของสีของข้อมูลสถิติ โดยระบบแผนที่นี้ใช้การแบ่งช่วงเป็น 10 ช่วงเพื่อแสดงจํานวน

ปริมาณของข้อมูลสถิติท่ีแตกต่างกัน 

 
รูปท่ี 38 แสดงผลรายงานค่าสถิติในรูปแบบแผนที่ 

 
 
 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 30    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

9.2 ขั้นตอนการทําให้หัวตาราง และรายการทางซ้าย ของตารางในเอกสาร Excel ให้แสดงซ้ําเมื่อขึ้นหน้าใหม่ 

1) เปิดเอกสาร Excel ท่ีประกอบด้วยตารางดังรูปท่ี 39  

 
รูปท่ี 39 แสดงหน้าต่างเอกสาร Excel 

2) เมื่อแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์จะสังเกตเห็นว่าหน้าแรกของเอกสารแสดงหัวตารางและรายการทางซ้ายดังรูปท่ี 40 

 
รูปท่ี 40 แสดงตารางหน้าแรกของเอกสารตัวอย่าง 

3) เมื่อเปิดแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หน้าถัดไป จะไม่ปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้าย ดังรูปท่ี 41 

 
รูปท่ี 41 แสดงตัวอย่างเอกสารที่ไม่ปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้ายเมื่อเปิดหน้าถัดไป 
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4) หากต้องการให้หัวตารางหรือรายการทางซ้ายแสดงซํ้าเมื่อตารางขึ้นหน้าใหม่ สามารถทําได้โดยไปท่ีเมนู Page Layout 
และเลือกเมนู Print Title ดังรูปท่ี 42 

 
รูปท่ี 42 แสดงการเลือกเมนู Print Titles เพื่อตั้งค่าการแสดงหัวตารางหรือรายการทางซ้ายให้แสดงซํ้า 

5) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Page Setup โดยจะเลือกแท็บ Sheet ให้โดยอัตโนมัติดังรูปท่ี 43  

 
รูปท่ี 43 แสดงหน้าต่าง Page Setup 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 32    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6) เลือกบริเวณท่ีต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมด โดยกดปุ่มท้ายกล่องข้อความ Print area เพื่อกําหนดบริเวณท่ีต้องการ ดังรูป
ท่ี 44 

 
รูปท่ี 44 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณกล่องข้อความ Print area 

 

7) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปท่ี 45 

 
รูปท่ี 45 แสดงหน้าต่าง Page Setup – Print area 

8) ในที่นี้บริเวณท่ีต้องการพิมพ์ท้ังหมดคือ คอลัมน์ A แถวที่ 1 จนถึงคอลัมน์ AS แถวที่ 177 สามารถกําหนดขอบเขตของ
ข้อมูลได้ 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 ลากเมาส์คลุมบริเวณท่ีต้องการให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดดังรูปท่ี 46 ให้ปรากฏเส้นประล้อมรอบ
บริเวณที่ต้องการพิมพ์เอกสาร หรือวิธีท่ี 2 กรอกช่วงของข้อมูลท่ีต้องการพิมพ์ลงในช่องกรอกของหน้าต่าง Popup Page 
Setup – Print area (รูปท่ี 7) เป็น $A$1:$AS$177 

 
รูปท่ี 46 แสดงบริเวณท่ีต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมด โดยลากเมาส์คลุมบริเวณท่ีต้องการพิมพ์ท้ังหมดให้มีเส้นประปรากฏล้อมรอบ 
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9) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปท่ี 47 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 
รูปท่ี 47 แสดงการกดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 

10) เลือกบริเวณหัวตารางที่ต้องการให้แสดงซํ้าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ โดยกดท่ีปุ่มท้ายกล่องข้อความ Rows to repeat at top ดัง
รูปท่ี 48 

 
รูปท่ี 48 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณ Rows to repeat at top 

11) โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปท่ี 49 

 
รูปท่ี 49 แสดงหน้าต่าง Page Setup – Rows to repeat at top 

12) ในที่นี้บริเวณหัวตารางต้องการให้แสดงซํ้าคือ แถวที่ 5 ถึงแถวที่ 6 และสามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลได้ 2 วิธี คือ วิธี
ท่ี 1 ลากเมาส์คลุมบริเวณท่ีต้องการให้แสดงหัวตารางซ้ําดังรูปท่ี 50 หรือวิธีท่ี 2 กรอกช่วงของข้อมูลท่ีเป็นหัวตารางใน
ช่องกรอกของหน้าต่าง Popup Page Setup – Rows to repeat at top (รูปท่ี 11) เป็น $5:$6 

 
รูปท่ี 50 แสดงบริเวณหัวตารางที่ต้องการให้แสดงซํ้าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 34    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

13) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปท่ี 51 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 
รูปท่ี 51 แสดงการกดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 

14) หากต้องการแสดงรายการทางซ้ายให้แสดงซํ้าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ สามารถทําได้โดยกดท่ีท้ายกล่องข้อความ Columns to 
repeat at left ดังรูปท่ี 52 

 
รูปท่ี 52 แสดงหน้าต่าง Page Setup บริเวณ Columns to repeat at left 

15)  โปรแกรม Excel แสดงหน้าต่าง Popup ดังรูปท่ี 53 

 
รูปท่ี 53 แสดงหน้าต่าง Page Setup – Columns to repeat at left 
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16) ในที่นี้บริเวณท่ีต้องการให้แสดงรายการทางซ้ายซํ้าคือ คอลัมน์ B ถึง คอลัมน์ G และสามารถกําหนดขอบเขตของข้อมูลได้ 
2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 ลากเมาส์คลุมบริเวณที่ต้องการแสดงรายการทางซ้ายซํ้าดังรูปท่ี 54 หรือวิธีท่ี 2 กรอกช่วงของข้อมูลท่ี
เป็นรายการทางซ้ายในช่องกรอกของหน้าต่าง Popup Page Setup – Columns to repeat at left (รูปท่ี 15) เป็น 
$B:$G 

 
รูปท่ี 54 แสดงบริเวณรายการทางด้านซ้ายให้แสดงซํ้าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ 

17) กดปุ่ม  ท้ายกล่องข้อความดังรูปท่ี 55 เพื่อกลับสู่หน้าต่าง Page Setup 

 
รูปท่ี 55 แสดงการกดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้า Page Setup 

18) กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าหน้ากระดาษดังรูปท่ี 56 

 
รูปท่ี 56 แสดงการบันทึกการตั้งค่าหน้ากระดาษ  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 36    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

19) แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเปิดตารางหน้าถัดไป จะปรากฏหัวตารางและรายการทางซ้ายซํ้า ดัง
รูปท่ี 57 

 
รูปท่ี 57 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หลังจากตั้งค่าหน้ากระดาษให้แสดงหัวตารางและรายการทางซ้ายซํ้าเมื่อเอกสารขึ้นหน้าใหม่ 
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10. ค้นหาข้อมูล > เอกสารเผยแพร่ 

 
รูปท่ี 58 แสดงหน้าค้นหาข้อมูลเอกสารสนเทศ 

เมนูค้นหาข้อมูล > เอกสารเผยแพร่ สําหรับค้นหาเอกสารสารสนเทศในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์
เอกสารรายงานภาวะสังคม โดยประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาเอกสารได้จาก ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หัวเรื่อง ปี พ.ศ. และคําสําคัญ 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 38    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

11. ค้นหาข้อมูล > ข้อมูลเชิงสถิติ   

 
รูปท่ี 59 แสดงหน้าค้นหาข้อมูลเชิงสถิติ 

การค้นหาข้อมูลเชิงสถิตินั้นคล้ายกับการค้นหาข้อมูลเชิงสถิติในหน้าของฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม คือเป็นการเชื่อง
โยงมาจากระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติท่ีมาจากการรวบรวมของสํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สามารถแสดงผลใน
รูปแบบตาราง กราฟแท่ง กราฟเส้นและกราฟวงกลม 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทํารายงานภาวะสังคม 
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12. ลิงค์ที่เก่ียวข้อง 

 
รูปท่ี 60 แสดงหน้าลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง แสดงรายการลิงค์สําหรับเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหรือเป็นสารบัญของเว็บไซต์เกี่ยวกับด้านสังคมและคุณภาพชีวิตสําหรับ
ประชาชนทั่วไป ณ ปัจจุบันลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้ คือ ไทยก็อฟด็อทเน็ต ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ศูนย์กลางความรู้
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันยาน
ยนต์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง และสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท้ังนี้สามารถเพิ่มเติมลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงแก้ไขลิงค์ท่ี
เกี่ยวข้องดังที่มีอยู่แล้วได้ 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 40    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

13. ติดต่อเรา 

 
รูปท่ี 61 แสดงผังโครงสร้างผูบ้ริหาร องค์กรสายงานสังคม 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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หน้าติดต่อเราแสดงผังโครงสร้างผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแสดงข้อมูล 
เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดสายงานสังคม ได้แก่ สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนา
ทางสังคม (สพส.) สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) และสํานักยุทธศาสตรด้์านนโยบายสาธารณะ (สนส.) 

เมื่อคลิ๊กลิงค์ของแต่ละหน่วยงาน ระบบแสดงรายการข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน โดยแสดงข้อมูล ประกอบด้วย รายชื่อ 
ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ท้ังนี้สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย 

 
รูปท่ี 62 แสดงข้อมูลบุคลากร สพส. 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 42    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
รูปท่ี 63 แสดงข้อมูลบุคลากร สขส. 



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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รูปท่ี 64 แสดงข้อมูลบุคลากร สนส. 

ผู้ชมทั่วไปที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยสามารถส่งข้อมูลไปยังอีเมลของผู้ดูแลระบบผ่านทางหน้าเว็บนี้ โดยคลิ๊กท่ีอีเมลท่ี
ต้องการ แล้วกรอกหัวเรื่อง และข้อความที่ต้องการส่ง แล้วกดปุ่ม Send เพื่อส่งอีเมล ดังรูปท่ี 65 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

 44    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
รูปท่ี 65 แสดงหน้าสําหรับส่งอีเมลไปยังหน่วยงานใน สศช. 

14. สศช. 

 
รูปท่ี 66 แสดงเมนู สศช. สําหรับลิงค์กลับไปยังหน้าเว็บหลักของ สศช. 

เมนู สศช. เป็นเมนูสําหรับผู้ใช้งานลิงค์กลับไปยังหน้าเว็บหลักของ สศช. คือ เว็บ http://www.nesdb.go.th 
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15. แผนผังเว็บไซต์ 

 
รูปท่ี 67 แสดงแผนผังเว็บไซต์ 

แผนผังเว็บไซต์แสดงโครงสร้างของหน้าเว็บเพจทั้งหมดของระบบเว็บพอร์ทัลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังรูปท่ี 67 สามารถ
คลิ๊กท่ี “แผนผังเว็บไซต์”เพื่อเรียกดูแผนผังเว็บไซต์ได้ท่ีด้านล่างของหน้าเว็บ 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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16. การแก้ไขการซ้อนทับของเนื้อหาภายในหน้าเว็บพอร์ทัล 

ในการใช้งานเว็บพอร์ทัลระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ถ้าเกิดกรณีการแสดงผลหน้าเว็บพอร์ทัลมีการซ้อนทับ
กันของเนื้อหา อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานโปรแกรม Internet Explorer 

 
รูปท่ี 68 ตัวอย่างการซ้อนทับกันของเนื้อหา 

จากรูปท่ี 68 เป็นตัวอย่างหน้าเว็บพอร์ทัลท่ีมีการซ้อนกันของเนื้อหา คือ เนื้อหาค่าสถิติภาวะสังคมซ้อนทับกับเนื้อหารายงาน
ภาวะสังคม และ เนื้อหาเรื่องเด่นซ้อนทับกับเนื้อหาจํานวนผู้ใช้งาน ซ่ึงเกิดกับการใช้งานโปรแกม Internet Explorer  
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ในกรณีท่ีเกิดการซ้อนทับกันให้สังเกตปุ่มแสดง Compatibility View  ใกล้กับช่องกรอกที่อยู่เว็บไซต์ ดังรูปท่ี 69 อาจจะ
มีการกําหนดให้โปรแกรม Internet Explorer แสดงเว็บพอร์ทัลแบบ Compatibility นั่นคือทําให้การแสดงผลหน้าเว็บพอร์ทัลเกิด
การซ้อนทับ  

 
รูปท่ี 69 ปุ่มกําหนดค่า Compatibility View 

วิธีการปรับให้โปรแกรม Internet Explorer แสดงผลแบบไม่เนื้อหาไม่ซ้อนทับ ทําได้ดังนี้  

1) สังเกตปุ่มกําหนด Compatibility View  ใกล้กับช่องกรอกที่อยู่เว็บไซต์ อาจจะมีการกําหนดให้โปรแกรม Internet 
Explorer แสดงเว็บพอร์ทัลแบบ Compatibility นั่นคือปุ่มกําหนด Compatibility View จะมีพื้นหลังป็นสีฟ้าทําให้การ
แสดงผลหน้าเว็บพอร์ทัลเกิดการซ้อนทับดังรูปท่ี 69 

2) ให้ทําการคลิ๊กปุ่ม Compatibility View ใกล้กับช่องกรอกที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อให้โปรแกรม Internet Explorer ไม่ต้องทํา
การแสดงเว็บพอร์ทัลแบบ Compatibility โดยเมื่อกําหนดให้โปรแกรม Internet Explorer ไม่ต้องทําการแสดงเว็บ
พอร์ทัลแบบ Compatibility เรียบร้อยแล้ว ปุ่มกําหนด Compatibility View จะมีพื้นหลังเป็นสีขาวดังรูปท่ี 70 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
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รูปท่ี 70 การยกเลิกการแสดงผลแบบ Compatibility 

ในกรณีใช้งานเว็บพอร์ทัลระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โดยใช้เครือข่ายภายในสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ทําการปรับให้โปรแกรม Internet Explorer แสดงผลแบบไม่เนื้อหาไม่ซ้อนทับ
ดังนี้ 

1) เลือกเมนู Tools > Compatibility View Settings ดังรูปท่ี 71 

 
รูปท่ี 71 เลือกเมนู Compatibility View Settings 
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2) ในส่วน Compatibility View Settings กําหนดค่า Display Intranet sites in Compatibility View และ Display all 
websites in Compatibility View เป็นไม่เลือก ดังรูปท่ี 72 เมื่อกําหนดค่าแล้วคลิ๊กปุ่ม “Close” เพื่อปิดหน้าต่างการ
กําหนดค่า Compatibility View Settings 

 
รูปท่ี 72 กําหนดค่า Compatibility View  

  
รูปท่ี 73 ผลจากการแก้ไขการซ้อนทับของเนื้อหา 


