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บททีไ แ 

การสร้างจดหมายเวียน 

             ฿นการสรຌางจดหมาย หรือบันทึกขຌอความพืไอสงเปยังผูຌรับหลายโคน นัๅน รียกจดหมายนีๅวาจดหมาย
วียน  อันดับรกราสรຌางจดหมายทีไมีขຌอความจะ฿ชຌ รวมกัน เวຌกอน จากนัๅนกใก าหนด฿หຌ Word ฿สขຌอความทีไ
ตกตางกันนัๅนดยอัตนมัติ วิธีดังกลาวมีขัๅนตอนดังนีๅริไมรกดຌวยการสรຌางนืๅอความ฿นจดหมาย 

       ขัๅนตอนรกของการท าจดหมายวียน กใคือ การจัดท าตัวจดหมายทีไมีขຌอความทีไจะ฿ชຌรวมกัน รารียก
จดหมายนีๅวา อกสารหลัก ดย฿หຌวຌนทีไวางเวຌส าหรับ฿สชืไอ ทีไอยู หรือขຌอมูลอืไนโ ทีไจ าป็นของผูຌรับ ตอจากนัๅนกใ฿หຌ 
Save จดหมายนีๅกใบเวຌพืไอเวຌ฿ชຌ฿น คราวตอโ เป    

 

 

จากตัวอยางจะวຌนพืๅนทีไวางหลังค าวา รียน พืไอ฿ชຌวาง ฟิลด์ขຌอมูลชืไอ ทีไตຌองการสงบันทึก (ซึไงราตຌองการ฿หຌ
ชืไอทัๅงหมด  ปรากฏมาผสานขຌากับจดหมายหลัก วิธีการนีๅจึงรียกวา การสรຌางจดหมายวียนนัไนอง 
จากนัๅน ราสามารถน ารายชืไอมาวางเดຌ ดยมีทีไมา โ วิธี คือ 

 

 

วຌนทีไเวຌพืไอวางขຌอความอัตนมตั ิ
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แ. ถຌามีรายชืไออยูลຌว ป็นฐานขຌอมูล เมครซอฟต์อกซลล์ หรือ เมครซอฟต์อกซส กใเดຌ    คลิกลือก ฿ชຌรายชืไอ
ทีไมีอยู 

ข้ันตอน  
ลือกมนู การสงจดหมาย >> ลือกผูຌรับ >> คลิก ฿ชຌรายชืไอทีไมีอยู >> ลือกหลงขຌอมูล ิชีๅหลงฐานขຌอมูล฿หຌ
ปรกรมทราบี ฿นทีไนีๅกใบเวຌทีไ D:\kai\KM-โ55็ 
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คลิกลือก    หลงฐานขຌอมูล ฿นทีไนีๅสรຌาง฿นชืไอ address.mdb ป็นฐานขຌอมูล Access 

มืไอคลิกลือกหลงขຌอมูลลຌว   มนู ชองทีไอยูุบรรทัดสดงค าทักทายละทรกขຌอมูลผสานจะปรากฏขึๅน ฿ชຌงาน
มนูเดຌ ฿นทีไนีๅราจะลือก ทรกขຌอมูลผสาน  
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ขຌอมูลทีไตຌองการทรกผสาน คือ ชืไอผูຌบริหารสถานศึกษา ตอจาก รียน ฿นตัวจดหมายหลัก ท าเดຌดย 

คลิกลือก ทรกขຌอมูลผสาน >> คลิกลือก ชืไอุ  ชืไอ ิตรงนีๅทานตຌองพิจารณาวา ชืไอทีไกใบเวຌ฿นฐานขຌอมูลนัๅน฿ชຌ
ชองหรือฟຂลด์กใบขຌอมูลวาชืไออะเร ฿นทีไนีๅฟຂลด์ มี ชืไอ วา ชืไอ ส าหรับกใบรายชืไอผูຌบริหารสถานศึกษาี   

จะเดຌรูปบบสัญลักษณ์  ชืไอ  ตามหลังค าวารียน   
ละมนู สดงตัวอยางผลลัพธ์ุสรใจสิๅนละผสาน ฿ชຌงานเดຌ 

ตอนนีๅ ขัๅนตอนการชืไอมยงหลงขຌอมูล ซึไงคือทีไอยูรายชืไอสรใจลຌว ขัๅนตอนตอเป สามารถพิมพ์ จดหมายบันทึก
วียน ออกครืไองพิมพ์ตอเป 

โ. ส าหรับกรณียังเมมีรายชืไอ ราสามารถสรຌางฐานขຌอมูลรายชืไอทีไอยู ผานเมครซอฟต์วิร์ดเดຌลย   
ขณะทีไก าลังสรຌางจดหมายวียนอกสารหลักอยู จะพิไมฐานขຌอมูลรายชืไอทีไอยูเดຌดย 

 

 

 

แ. คลิกลือกมนูค าสัไง ลือกผูຌรับ >> พิมพ์รายชืไอ฿หม  

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

โ. จะปรากฏหนຌาตาง ตรียมรับขຌอมูลดังรูป 

 

จากรูปจะป็นรายการฐานขຌอมูลทีไระบบตรียมเวຌ฿หຌรา สามารถพิไม ละลบรายการหัวขຌอ ตางโเดຌ หรือกຌเข 

ปลีไยนปลงหัวขຌอ฿หຌกับงานทีไราตຌองการเดຌ 
฿นทีไนีๅจะปลอย฿หຌหมือนดิม ลຌวพิจารณาปງอนขຌอมูลชืไอทีไอยู฿หຌหมาะสมกับตารางขຌอมูล 

มืไอปງอนขຌอมูลสรใจ แ รายชืไอ จะมีหนຌาตาดังรูป 

 

 

 

 



7 

 

 

฿นตอนนีๅราสามารถพิไมหัวขຌอของฐานขຌอมูลเดຌ ฿นทีไนีๅตຌองการพิไมชองขຌอมูล ทรสาร วิธีการ คลิกทีไปุຆม สรຌาง
รายการ 

 

คลิกตกลง 

 

ลຌวลืไอนต าหนงชองกใบขຌอมูล  ทรสาร ดยคลิกลือกปุຆม ยຌายขึๅนุยຌาย 

 

 

 

 

 

ทรสาร 
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มืไอจัดการปรับตงฐานขຌอมูลรียบรຌอย กใคลิกปุຆม ตกลง จะปรากฏ หนຌาตาง฿หຌตัๅงชืไอฐานขຌอมูลละลือกทีไทีไจะ
กใบฐานขຌอมูล

 

฿นทีไนีๅตัๅงชืไอฐานขຌอมูลวา address ละลือกกใบฐานขຌอมูลเวຌทีไ D:\kai\KM-โ55็  คลิกลือกปุຆม บันทึก พืไอ฿หຌ
ค าสัไงท างาน 

ข้ันตอนการผสานจดหมาย  
จากหนຌาอกสารจดหมายหลัก   ก าหนดต าหนงทีไจะ฿สขຌอมูล฿นจดหมาย 

1 คลิกมาส์ ฿นต าหนงทีไจะ฿สขຌอมูล฿นจดหมาย 

2 คลิกมาส์ ทีไปุຆม ทรกขตขຌอมูลผสาน จะปรากฏหัวขຌอทีไก าหนดเดຌ฿นตารางฐานขຌอมูล 

3 คลิกมาส์ ลือกหัวขຌอ คือ จะป็นการทรกชืไอ หรือขຌอมูลตางโทีไราจะลือก฿ส จะปรากฏหัวขຌอทีไรา
ลือก฿นจดหมาย 

4 ท าขຌอ 2 ละ 3 ซๅ าเปรืไอยโ จนกวาราจะก าหนดหัวขຌอ ทีไตຌองการรียบรຌอย 
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 มืไอผลลัพธ์ทีไเดຌถูกตຌองป็นทีไนาพอ฿จ ลຌว กใถึงวลาทีไจะก าหนดสิไงตางโ ลง฿นจดหมายวียนของรา ดยรา
สามารถลือกวา จะ฿หຌกใบผลลัพธ์ทีไเดຌนัๅน฿สลง฿นอกสารฉบับ฿หม หรือก าหนด฿หຌพิมพ์ออกทางครืไองพิมพ์ลย
ทันที สวนตัวลຌวมักจะ฿ชຌวิธีรก มากกวา คือ จะกใบผลลัพธ์เวຌ พราะสามารถกຌเข฿นรายละอียดบางจุดของ
จดหมาย฿นตละฉบับเดຌ 

      การสร้างจดหมายเวยีนท าได้ดงันี ้

1.คลิกลือก มนู การสงจดหมาย >> สรใจสิๅนละผสาน ลຌวลือก มนูพิไมติม ตามทีไตຌองการ มี ใ ลักษณะ฿หຌ
ลือกคือ กຌเขตละอกสารุพิมพ์อกสาร ละ สงขຌอความอีมล์ ฿นทีไนีๅลือก พิมพ์อกสารจะปรากฏหนຌาตาง  

 

ราจะลือกพิมพ์ออกทัๅงหมด มืไอคลิกลือกตัวลือกนีๅ จะป็นการผสาน ป็นจดหมาย฿หมทีไป็นรายชืไอทัๅงหมดเดຌ
ป็น แ เฟล์ สามารถ฿ชຌเฟล์นีๅพิมพ์ออกครืไองพิมพ์ ละกใบป็นเฟล์ขຌอมูลตางหากเดຌ พืไอ฿ชຌงาน฿นอกาสตอเป 
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การพมิพ์หน้าซองจดหมาย 

ขัๅนตอน 

1. ริไมจดหมายวียน คลิกลือก ซองจดหมาย  

 
จะปรากฏ หนຌากระดาษ ท าหนຌาซองจดหมาย ฿หຌพิมพ์ขຌอมูลผูຌสง฿หຌครบ สวนทางดຌานผูຌรับจะ฿ชຌฐานขຌอมูล
ทีไสรຌางขึๅน มาป็นหลงขຌอมูล พิไมท าซองจดหมายอัตนมัติ กรอบขຌอความของชืไอผูຌรับ จะป็น อาณาขต
สีไหลีไยมทีไระบบตรียมมา฿หຌ  กรอบสีไหลีไยมนีๅ สามารถลืไอน จัด฿หຌหมาะสมเดຌ 

โ.ท าการผสานขຌอมูลของรายชืไอผูຌรับ ดน ค าวา สง. ราตຌองพิมพ์อง สวนขตขຌอมูลทีไหลือคือ ชืไอทีไอยู นัๅนราจะ
วางสัญลักษณ์ การติมขຌอมูลอัตนมัติ ดย฿ชຌมนู ค าสัไง 
การสงจดหมาย >> ทรกขตขຌอมูลผสาน จะปรากฏ
รายการขตขຌอมูลอัตนมัติ฿หຌลือกมาวาง ฿นทีไนีๅลือก
ขตขຌอมูล <<ชืไอ>>ุ<<ทีไอยูบรรทัดทีไ แ>>ุ<<ทีไอยู
บรรทัดทีไ โ>>ุ<<มือง>>ุ<<จังหวัด>> ุ 
<<รหัสเปรษณีย์>> 
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ใ.ตรวจสอบผลลัพธ์ทีไเดຌ ดย ดย฿ชຌมนู ค าสัไง การสงจดหมาย >> สดงตัวอยางผลลัพธ์  มืไอตรวจสอบลຌว   ฿ชຌ
มนูค าสัไง >> สรใจสิๅนละผสาน  

>> พิมพ์
อกสาร 
ลือกการ
พิมพ์เดຌ ใ บบ คือ ทัๅงหมดุระบียนปัจจุบัน ละ
ลือกเดຌจากชวงเหนเปชวงเหน จากนัๅน คลิก ตกลง 
ลຌวลือกครืไองพิมพ์       ิ ฿สซองจดหมายทีไ

ครืไองพิมพ์ดຌวย ี กใจะเดຌจดหมายละซองจดหมายวียนตามตຌองการ 
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บททีไ โ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย Excel 

การหาค่าเฉลีย่แบบประเมินความพงึพอใจ 

การหาคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง 
              ฿นการวิจัย หรือการท าครงงาน การวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม  บบส ารวจ  ดยการวิคราะห์  
คาฉลีไยค าตอบของกลุมตัวอยาง 
            การหาคาฉลีไยของกลุมตัวอยางตละขຌอ หาเดຌดยการฉลีไยจากคานๅ าหนักของขຌอมูลทีไเดຌ 
  พราะขຌอมูลทีไเดຌมีคานๅ าหนักตางกัน  จึงตຌอง฿ชຌสูตรจากการค านวณทางสถิติ คือ  
           

                                mean x       =     (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

 

           ชน ฿นการตอบบบสอบถามความคิดหใน มีผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด 91 คน มีขຌอ฿หຌสดงความ 

คิดหใน ตามระดับคาคะนน 1 ถึง 5 

 
 

 ความคิดหใน หในดຌวย 

ิล าดับคะนน แ-5ี 
มากทีไสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นຌอย 

(2) 

นຌอยทีไสุด 

(1) 

ขຌอ 1 15 22 18 21 15 

ขຌอ 2 16 21 19 19 16 

ขຌอ 3 21 20 18 16 16 

ขຌอ 4 16 25 20 12 18 

ขຌอ 5 22 20 21 13 15 

ขຌอ 6 22 25 14 14 16 

ขຌอ 7 15 20 16 24 16 

ขຌอ 8 16 26 16 21 12 

ขຌอ 9 15 25 19 14 18 

ขຌอ 10 24 16 13 16 22 
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     คาระดับความคิดหใน             มากทีไสุด           มีคาป็น         5  

                                             มาก               มีคาป็น         4 

                                            ปานกลาง         มีคาป็น         3 

                                             นຌอย               มีคาป็น         2 

                                             นຌอยทีไสุด         มีคาป็น         1 

     หาค่าเฉลีย่ของแต่ละข้อ     ฿นทีไนีๅ จ านวนผูຌตอบบบสอบถาม    91  คน  จึงเดຌ   n  =  91 

   

  A B C D E F G 

1 
 ความคิดหใน หใน

ดຌวย 
5 4 3 2 1   

2 ขຌอ 1 15 22 18 21 15  G2  

3 ขຌอ 2 16 21 19 19 16   

4 ขຌอ 3 21 20 18 16 16   

5 ขຌอ 4 16 25 20 12 18   

6 ขຌอ 5 22 20 21 13 15   

7 ขຌอ 6 22 25 14 14 16   

8 ขຌอ 7 15 20 16 24 16   

9 ขຌอ 8 16 26 16 21 12   

10 ขຌอ 9 15 25 19 14 18   

11 ขຌอ 10 24 16 13 16 22   
 

    

สูตร        

ทีไ  G2    จึงตຌอง฿ชຌสูตร                    

mean x            =     (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 

นัไน  คือ   สูตร       =     ((B2*5)+(C2*4)+(D2*3)+(E2*2)+(F2*1))/91 
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ตัวอยางการค านวณระดับความพึงพอ฿จของขຌอทีไ แ  
คาระดับความพึงพอ฿จ = ((15 x5) +  (22 x4)+  (18 x3)+  (21 x2)+  (15 x1))/91 

                            = 3.0109 ปัดลขจุดทศนิยมทีไ ไ  เ้ เปป็น 10 07 จึงป็น = 3.0110 

น าสูตรนีๅเปค านวณ ระดับคะนนความพึงพอ฿จ ขຌอทีไหลือ ิโ-แแี เดຌผล ดังตาราง 
  
 

  A B C D E F G 

1 
 ความคิดหใน หใน

ดຌวย 
5 4 3 2 1 ฉลีไย 

2 ขຌอ 1 15 22 18 21 15 3.0110 

3 ขຌอ 2 16 21 19 19 16 3.0220 

4 ขຌอ 3 21 20 18 16 16 3.1538 

5 ขຌอ 4 16 25 20 12 18 3.0989 

6 ขຌอ 5 22 20 21 13 15 3.2308 

7 ขຌอ 6 22 25 14 14 16 3.2527 

8 ขຌอ 7 15 20 16 24 16 2.9341 

9 ขຌอ 8 16 26 16 21 12 3.1429 

10 ขຌอ 9 15 25 19 14 18 3.0549 

11 ขຌอ 10 24 16 13 16 22 3.0440 
 

    

     จะหในเดຌวา  มีระดับความคิดหในดยฉลีไยลຌว  ขຌอ 6  มีผูຌตอบบบสอบถามหในดຌวยมาก 

         ละถຌาก าหนดกณฑ์ระดับความหในดຌวยจากคาฉลีไย 

          คาฉลีไย     ตัๅงต   3.00           ดีมาก                                    

                                         2.50 - 2.99 ดี                                    

                                          2.00 - 2.49 พอ฿ชຌ                                    
                                          1.50 - 1.99 ควรปรับปรุง            
                                          นຌอยกวา   1.5   ควรปรับปรุงอยางยิไงควร 

  

 

พืไอปลความหมาย฿หຌกิดความขຌา฿จยิไงขึๅน จึงปลงระดับ
คาคะนนความพึงพอ฿จป็น ความรูຌสึก ตัๅงต แ.5 คือควร
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ปรับปรุง เปจนถึง ตัๅงต ใ ขึๅนเปป็น ดีมาก จะเดຌคาดัง
ตาราง ชอง H2 

ทีไ  H2 ฿ชຌสูตร   
 =IF(G2>=3,'ดีมาก',IF(G2>=2.5,'ดี',IF(G2>=2,'พอ฿ชຌ',IF(G2>=1.5,'ควรปรับปรุง','ควรปรับปรุงอยางยิไง'))))ลຌวจะเดຌ 
      น าสูตรนีๅเป฿ชຌกับชองทีไหลือ  
    

  A B C D E F G H  

1 
 ความคิดหใน หใน

ดຌวย 
5 4 3 2 1 ฉลีไย     

2 ขຌอ 1 15 22 18 21 15 
G2: 

3.0110 
ดีมาก 

3 ขຌอ 2 16 21 19 19 16 3.0220 ดีมาก 

4 ขຌอ 3 21 20 18 16 16 3.1538 ดีมาก 

5 ขຌอ 4 16 25 20 12 18 3.0989 ดีมาก 

6 ขຌอ 5 22 20 21 13 15 3.2308 ดีมาก 

7 ขຌอ 6 22 25 14 14 16 3.2527 ดีมาก 

8 ขຌอ 7 15 20 16 24 16 2.9341 ดี 

9 ขຌอ 8 16 26 16 21 12 3.1429 ดีมาก 

10 ขຌอ 9 15 25 19 14 18 3.0549 ดีมาก 

11 ขຌอ 10 24 16 13 16 22 3.0440 ดีมาก 

12       

G12:

คาฉลีไย
ิทัๅง

ครงการี 

ผล 

 

   

         ถຌาพิจารณา คาฉลีไย กับ คาฉลีไยของกลุมตัวอยางลຌว 

         คาฉลีไยของกลุมตัวอยาง  หาเดຌจาก คาฉลีไย ฿น คอลัมน์ G คือ  =sum(G2..G11)/10   ทีไ  G12 

          

ลຌวปรียบทียบคาฉลีไย฿นขຌอตาง โ ทียบกับ  G12   ถຌาคาฉลีไยขຌอ฿ดมากกวา G12  

ถือวาความคิดหในขຌอนัๅน 
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         ฿ชຌเดຌ    ฿หຌผลลัพธ์ ป็น '+'  ถຌาคาฉลีไยขຌอ฿ด นຌอยกวา G12  ถือวาควรปรับปรุง฿นขຌอนัๅน โ   

฿หຌผลลัพธ์ป็น 
'-'  ป็นตຌน 

  

  A B C D E F G  H 

1 
 ความคิดหใน หใน

ดຌวย 
5 4 3 2 1 ฉลีไย   

2 ขຌอ 1 15 22 18 21 15 3.0110 - 

3 ขຌอ 2 16 21 19 19 16 3.0220 - 

4 ขຌอ 3 21 20 18 16 16 3.1538 + 

5 ขຌอ 4 16 25 20 12 18 3.0989 + 

6 ขຌอ 5 22 20 21 13 15 3.2308 + 

7 ขຌอ 6 22 25 14 14 16 3.2527 + 

8 ขຌอ 7 15 20 16 24 16 2.9341 - 

9 ขຌอ 8 16 26 16 21 12 3.1429 + 

10 ขຌอ 9 15 25 19 14 18 3.0549 - 

11 ขຌอ 10 24 16 13 16 22 3.0440 - 

12 ฉลีไย           3.0945   

 

 

 

         ลຌวตจะ฿ชຌกณฑ์฿ด฿นการพิจารณาวิคราะห์ขຌอมูล 

 

 

 

 

 

ตัวอยางการน าเป฿ชຌงานจริง วิคราะห์ความพึงพอ฿จครงการสืบสานประพณีรดนๅ าด าหัวคณาจารย์ มสธ. 
จากขຌอมูลดิบทีไส ารวจเดຌ ดังอกสาร 
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เตรียมข้อมูลดบิ เพือ่น าเข้าข้อมูล Excel 

ตอนทีไ แ ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงสิๅน แโแ คน พศชาย ไเ คน พศหญิง ่แ คน 

ตอนทีไ โ ระดับความพึงพอ฿จตอการขຌารวมกิจกรรม 

มีสรุปคาตัวลขเดຌดัง ตาราง 

หัวขຌอ ระดับความพึงพอ฿จ 

 มาก
ทีไสุด 

ิ5ี 

มาก
ิไี 

ปานกลาง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอย
ทีไสุด 

   ิแี 
โ.แ ความสะดวก฿นการดินทางมารวมกิจกรรม 62 59 - - - 

2.2 ความหมาะสมของสถานทีไจัดกิจกรรม ็โ ไ็ โ - - 

โ.ใ การ฿หຌบริการของบุคลากร ศวน มสธ.ล าปาง
ละชมรมนักศึกษา 

่โ ใ่ แ - - 

โ.ไ ความหมาะสมของกิจกรรมสืบสานประพณี
รดนๅ าด าหัวคณาจารย์ 

่เ ไเ แ - - 

โ.5 คุณภาพของอาหารละครืไองดืไม ็เ ไ้ โ - - 

2.6 ตຌองการ฿หຌมีการจัดกิจกรรมนีๅอีก฿นปถัดเป ่แ ไเ - - - 

โ.็ สรุปภาพรวมความหมาะสมของการจัด
กิจกรรม 

่แ ไเ - - - 

 

น าคาจากตารางเปขຌา ตารางขຌอมูล Excel 
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ตวัอย่างการค านวณค่าของ Excel  

 

คาฉลีไยของหัวขຌอ โ.แ ความสะดวก฿นการดินทางมารวมกิจกรรม หาเดຌจากสูตร Excel คา฿นชอง G3 

=(B2*B3+C2*C3+D2*D3+E2*E3+F2*F3)/A12 

=(5×62+4×59+3×0+2×0+1×0)/121 

= 4.5124 

ส าหรับการหาคาฉลีไยหัวขຌอ ทีไหลือคือหัวขຌอ โ.โ-โ็ สามารถสูตรขຌางตຌน ดยการคัดลอกสูตร ฿นชอง G3 

มา฿ส฿นชอง G4-G9 ตามล าดับ ต฿นการคัดลอกสูตรนีๅ จ าป็นตຌอง฿หຌคาตัวคูณระดับคะนน฿นชอง Bโ,Cโ,Dใ,Eโ
ละFแ คงดิม ท าเดຌดยการตรึงคาของ Bโ,Cโ,Dใ,EโละFแ เวຌ ป็นการลใอคคาเม฿หຌปลีไยนคาเปตามถวทีไ
ปลีไยนเป ท าเดຌดยกด F4 เปจนมีสัญลักษณ์ ะ โ ตัว  
ดังนัๅน สูตรดิม =(B2*B3+C2*C3+D2*D3+E2*E3+F2*F3)/A12 จึงตຌองปลีไยนป็น 

                   =ิ$B$โึBใื$C$โึCใื$D$โึDใื$E$โึEใื$F$โึFใี/$A$แโ 

จากสูตรชอง G3 ตอนนีๅสามารถคัดลอกสูตรพืไอ฿ชຌงาน ส าหรับหาคาชอง G4-G9 เดຌลຌว ท าการคัดลอกสูตรดย
การ฿ชຌค าสัไงคัดลอกทีไชอง G3 ลຌวลากมาส์ลงมา   ฿หຌคลุมชอง G4-G9    กใจะเดຌคาฉลีไย หัวขຌอทีไหลือ  

ขຌอทีไ โ.โ-โ.็  

หาคาฉลีไยความพึงพอ฿จของครงการิG12ี ทัๅงครงการ ดยสูตร G12 

=SUM(Gใ:G้ี/็ 

= 4.62 
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เปรียบเทยีบการค านวณด้วยมือ ดังรูปอกสาร 

 

จะหในวาเดຌคาฉลีไยความพึงพอ฿จ ทัๅง ็ หัวขຌอ ทีไเดຌจากการ฿ชຌ Excel ค านวณ กับทีไท าดຌวยมือ฿นกระดาษมีคา
ทากัน 
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สรุปผลความพึงพอ฿จ ดังอกสาร 
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ตวัอย่าง แบบส ารวจความพงึพอใจ 

 

 


