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บทที่ ๑ บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื ่องมือเป็นสิ ่งสำคัญมากในการพัฒนาและปฏิรูป
กระบวนการทำงานให้ทันกับสถานการณ์นโยบายของประเทศประเทศ พร้อมกับสามารถวิเคราะห์คาดการณ์
และอธิบายการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้วยการมองอนาคต (Foresight) เป็นหลักวิชาการ
ที ่ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) และจินตนาการ 
(Imagination) ซึ่งลักษณะแนวคิดดังกล่าวต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้และทำความเข้าใจกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกัน (Participatory Deliberative Process) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จริงจังและยั่งยืน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตาม
การคาดการณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการออกแบบกำหนดกรอบ
ทิศทางและยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งทางบวกและแก้ไขสถานการณ์ทางลบ การนำข้อมูลต่าง ๆที่
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สามารถสื่อถึงความต้องการพื้นฐานของประชาชนที่
ถ่ายทอดแพร่หลายอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือข้อมูลให้เชื่อมโยง ผู้บริหารสามารถสร้างกล
ยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นการบริหารงานรูปแบบ
ใหม่ที่ท้าทาย และกรุงเทพมหานครไม่เคยดำเนินการในลักษณะนี้มาก่อน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึง
พิจารณาเสนอโครงการนำร่องในการบูรณาการข้อมูลจากสื่อออนไลน์ให้สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยนำข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ให้สามารถวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตเพ่ือ
สร้างคุณค่าให้แก่กรุงเทพมหานครและเกิดประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑.๒.๑ เพื่อสำรวจ รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์และจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.๒.๓ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

๑.๓ เป้าหมายการดำเนินงาน 
กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตร์เชิงรุกเข้าถึงความต้องการ ความคาดหวังของสังคมต่อการบริการ

ของกรุงเทพมหานคร มีข ้อเสนอแนะ รวมทั ้งมีการจัดการแก้ไขปัญหาหรือประเด ็นในทางลบของ
กรุงเทพมหานครก่อนที่จะลุกลามเป็นวิกฤติ (Crisis) 
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๑.๔ ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน 
๑.๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม

ข้อมูลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร สื่อสังคมออนไลน์แหล่งข้อมูลของกรุงเทพมหานครและ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ อย่างน้อยประกอบด้วย 

๑.๔.๑.๑ เหตุการณ์ประเด็นที ่ประชาชนกล่าวถึง ที ่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๑.๒ การขายส่งและขายปลีก ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดการขายส่งและขายปลีก เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แผงลอย ในช่วงก่อน
และในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษา
ลักษณะการให้บริการ วิถีของการตลาดที่เปลี่ยนแปลง  

๑.๔.๑.๓ การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ในช่วงก่อนและ
ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาลักษณะ
การให้บริการ และวิถีที่เปลี่ยนแปลง  

๑.๔.๑.๔ ภาระหนี้สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาจะต้องศึกษาสำรวจ 
รวบรวมและวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพหนี้สินของประชาชน ทั้งในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.๔.๑.๕ การลงทุนในพื้นที ่กรุงเทพมหานคร ที ่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าของการลงทุนในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงศึกษาลักษณะที่เปลี่ยนแปลง 

๑.๔.๑.๖ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาลักษณะที่เปลี่ยนแปลง  

๑.๔.๑.๗ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว  และธุรกิจ
บริการอื ่น ๆ ในช่วงก่อนและในช่วงที ่ เก ิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กรงุเทพมหานคร รวมถึงศึกษาลักษณะการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง 

๑.๔.๑.๘ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เช่น การขนส่งทางบก  ทางน้ำ และ
ทางอากาศ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและเก็บสินค้าต่าง ๆ ในช่วงก่อนและในช่วง  ที่เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาลักษณะการให้บริการ ที่
เปลี่ยนแปลง 

๑.๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ แหล่งข้อมูล
กรุงเทพมหานคร และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ในด้านสังคม เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาทางสังคม  ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 
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๑.๔.๒.๑ เหตุการณ์ประเด็นที ่ประชาชนกล่าวถึง ที ่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม  
วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๒ การศึกษา ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึง  
ภาพรวมของการศึกษาในช่วงก่อนและในช่วงที ่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส  
โคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑ .๔ .๒ .๓ ความปลอดภัย ที ่ปร ึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล  
ให้เห็นถึงภาพรวมของความปลอดภัยในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๔ การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ  รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงภาพรวมการบริหารราชการ ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด  ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๕ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ให้เห็นถึงภาพรวมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดสถานการณ์  การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๓ ที่ปรึกษาจะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางใน  การแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างเร่งด่วนภายใต้ประเด็น  
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ประเด็นของกรุงเทพมหานคร 

๑ .๔ .๔ ที ่ปร ึกษาจะต้องว ิเคราะห ์แนวโน ้มและผลกระทบในด้านเศรษฐก ิจและส ังคมของ  
กรุงเทพมหานคร โดยจำลองวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะส่งผลกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.๔.๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอตัวอย่างของวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อ  
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๔ กรณ ี

๑.๔.๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมทำการศึกษาและจำลอง วิกฤตการณ์
หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือระดมความคิดเห็นและสรุปผลการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และข้าราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถ
ดำเนินการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  เชิงรุก
ตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนอย่างน้อย ๔ ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๔๐ คน เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน (เต็ม) ต่อครั้ง ในสถานที่ของเอกชน 

๑.๔.๔.๓ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง พร้อมบทสรุป  และ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการคาดการณ์รูปแบบพฤติกรรมของประชาชน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ  และ
สังคมของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (Ad-Hoc Report) 

๑.๔.๕ ที่ปรึกษาจะต้องจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และประชาสัมพันธ์  การ
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื ่อพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้ตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ 
ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน ในสถานที่ของเอกชน 

๑.๔.๖ ที่ปรึกษาจัดพิมพ์รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน และรายงานสรุปผลการศึกษา  
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๒๐ ชุด  
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๑.๕ แผนการดำเนินงานและการส่งมอบงานของที่ปรึกษาและการเบิกจ่ายเงิน 
กำหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้ 

ตารางที่ ๑-1 ตารางการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

งวดที่ งานที่ส่งมอบ วันที่ส่งมอบ 
จ่ายค่าจ้าง  
(ร้อยละ) 

๑ ๑) รายงานการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน ๖๐ ชุด 
ชุดละไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม ประกอบด้วย  

(๑) แผนการดำเนินงานตลอดโครงการตามขอบเขต
งานโครงการ 

(๒) รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมมนาทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน 
๒) จ ัดส ัมมนาทางว ิชาการสำหร ับผ ู ้บร ิหาร และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ 
แผนการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล และสำรวจ
ความต้องการจากผู ้เข้าร ่วม จำนวน ๑ ครั ้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างที่ปรึกษา ผู้บริหาร 
และข้าราชการที ่ เก ี ่ยวข้อง  จำนวน ๑ ครั ้ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

๓๐ วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
วันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๕  
ของวงเงินตาม

สัญญา ภายหลังที่
ได้ทำการส่งมอบ 
งานและตรวจรับ
งานตามงานงวดที่ 

๑ ของสัญญา 
เสร็จสิ้น 

๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

๒ ๑) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
การศึกษาจำนวน ๑๒๐ ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม 
ประกอบด้วย 

(๑) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ  

(๒) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-
Hoc Report) 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามขอบเขต การดำเนินงาน 
๒) จัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการระหว่างทีมที่ ปร ึกษา 
ผู้บริหาร และข้าราชการที่เก่ียวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง โดย
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
๓) จ ัดส ัมมนาทางว ิชาการสำหร ับผ ู ้บร ิหาร และ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา พร้อม

๙๐ วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
 

วันที่ ๑๔ 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๓๕  
ของวงเงินตาม

สัญญา ภายหลังที่
ได้ทำการส่งมอบ 
งานและตรวจรับ
งานตามงานงวดที่ 

๒ ของสัญญา 
เสร็จสิ้น 

๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
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งวดที่ งานที่ส่งมอบ วันที่ส่งมอบ 
จ่ายค่าจ้าง  
(ร้อยละ) 

สำรวจความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู ้เข้าร่วม 
จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๓ ๑) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
การศ ึกษาจำนวน ๑๒๐  ช ุด  ช ุดละไม ่น ้อยกว่ า  
๓ เล่ม ประกอบด้วย 

(๑) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ  

(๒) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-
Hoc Report) 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน 
๒) จัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการระหว่างทีมที ่ปร ึกษา 
ผู้บริหาร และข้าราชการที่เก่ียวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดย
มีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

๑๕๐ วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
วันที่ ๑๓ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๓๐  
ของวงเงินตาม

สัญญา ภายหลังที่
ได้ทำการส่งมอบ 
งานและตรวจรับ
งานตามงานงวดที่ 

๓ ของสัญญา 
เสร็จสิ้น 

๒,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

๔ ๑) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
การศ ึกษาจำนวน ๑๒๐  ช ุด  ช ุดละ ไม ่น ้อยกว่ า  
๓ เล่ม ประกอบด้วย 

(๑) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ  

(๒) รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-
Hoc Report) 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน 
๒) จ ัดส ัมมนาทางว ิชาการเพ ื ่ อเผยแพร ่ผลการ
ดำเนินการและผลการศึกษาให้ผู้บริหาร และข้าราชการ
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน 

๒๑๐ วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
 

วันที่ ๑๒ 
มกราคม 
๒๕๖๖ 

ร้อยละ ๒๐ 
ของวงเงินตาม

สัญญา ภายหลังที่
ได้ทำการส่งมอบ 
งานและตรวจรับ
งานตามงานงวดที่ 

๔ ของสัญญา 
เสร็จสิ้น 

๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ 
บาท 
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๑.๖ โครงสร้างการบริหารงาน 
การดำเนินงานในโครงการฯ ที่ปรึกษาได้ทำการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานโครงการ ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้าง ดังนี้ 

 

 
รูปภาพที่ ๑-1 โครงสร้างการบริหารงาน 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  หน้า ๑-๗ 

๑.๗ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความคืบหน้า 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้งานนั้น คือ 

โปรแกรม Microsoft Project ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถจัดการโครงการได้
หลากหลายกิจกรรม ทำให้สามารถทราบทันทีว่าแผนงานต่าง ๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือ ต้องการเทียบ
ระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขั้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร อีกท้ังยังสามารถรู้ได้อย่างทันทีว่า
งาน ใดเป็นงานที่วิกฤตที่จะมีผลกระทบต่อวันเสร็จของโครงการ ฯลฯ  

Microsoft Project มีความสามารถในการจัดการบริหารโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการ
ขั้นตอนลำดับการทำงาน เวลาทำงาน ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับงาน รวมไปถึงการเงินต่าง ๆ ทำให้การ
จัดการบริหารโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการ ใหญ่โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆดังต่อไปนี้ 

• ความสามารถในการจัดการเวลาและ สามารถคำนวณระยะเวลาที่สัมพันธ์กันทั้ง
โครงการ 

• ความสามารถในการจัดการทรัพยากร ทรัพยากรแรงงาน (คน) หรือ สิ่งของ โดยที่
เราสามารถทราบว่าทรัพยากรมีผลกับเวลา หรือค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อเราสามารถ
บริหารโครงการอย่าง  มีประสิทธิภาพสูงสุด 

• สามารถจัดการค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการขึ ้นมานั ้นย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายมา
เกี่ยวข้อง และถ้าเป็น โครงการขนาดใหญ่ ย่อมต้องเกิดความซับซ้อนมาก ซึ่งจะช่วย
คำนวณ ค่าใช้จ่ายในโครงการได้ โดยเราสามารถรู้ถึงค่าใช้จ่ายในเวลานั้น หรือ 
ค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งทำให้รู้ว่าในขั้นตอนนั้น ๆ ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้ว และควรบริหาร
การเงินต่อไปอย่างไร 

• การติดตาม และการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ในการบริหารโครงการนั้น 
ต้องมีการ กำหนดเวลาว่าโครงการจะเสร็จเมื ่อไหร่ เราสามารถเปรียบเทียบ 
(Milestone) เพ่ือใช้วัดความคืบหน้าของโครงการได้
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มหาวิทยาลัยมหิดล  หน้า ๒-1 

บทที่ ๒ แผนการดำเนินงาน 
 
จากวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน และขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน สามารถ

นำเสนอแผนการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

 
รูปภาพที่ ๒-1 แผนผังขัน้ตอนการดำเนินงานในงวดที่ ๑ 

การดำเนินงานในงวดที่ ๑  
๑) จัดทำขั ้นตอนการดำเนินตลอดโครงการ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินและกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ 
๒) จัดทำแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมทำการศึกษาและจำลอง วิกฤตการณ์

หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๓) จัดทำแผนการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และประชาสัมพันธ์   

การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  หน้า ๒-2 

๔) ศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินงาน คือ “รายงานเหตุการณ์ประเด็นที ่ประชาชนสนใจของ
กรุงเทพมหานคร” 

๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อร่วมทำการศึกษาและจำลอง  วิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้บริหาร และข้าราชการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ ๑ 

๖) จัดสัมมนาทางวิชาการสำหรับผู ้บริหาร และข้าราชการที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผนการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล และสำรวจความต้องการจาก
ผู้เข้าร่วม ครั้งที่ ๑ 

๗) สรุปผลการจัดประชุม สัมมนา และข้อมูลจากการศึกษาเป็นรายงานส่งมอบตาม
ขอบเขตของโครงการ 
 

 
รูปภาพที่ ๒-2 แผนผังขึ้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ ๒ 
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และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  หน้า ๒-3 

การดำเนินงานในงวดที่ ๒ 
๑) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มข้อมูลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

และข้อมูลสารสนเทศด้านสังคม ในประเด็นเหตุการณ์ที่ประชาชนกล่าวถึง รวมถึงวิกฤติการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

๒) ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 
จากสื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี ่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและสังคม 

๓) กำหนดประเด็นสำรวจ รวบรวมข้อมูล และเฝ้าติดตามกระแสความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครฯ โดยจัดทำผลวิเคราะห์โดยแสดงข้อมูล
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (Ad-Hoc Report) ในงวดที่ ๒ 

๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อร่วมทำการศึกษาและจำลอง  วิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้บริหาร และข้าราชการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ ๒ 

๕) จัดสัมมนาทางวิชาการสำหรับผู ้บริหาร และข้าราชการที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ แผนการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล และสำรวจความต้องการจาก
ผู้เข้าร่วม ครั้งที่ ๒ 

๖) สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับผู้บริการ
และข้าราชการที่เก่ียวข้อง ในงวดที่ ๒ 

๗) สรุปผลข้อมูลจากการศึกษา และสรุปผลการเฝ้าติดตามกระแสความคิดเห็น พร้อม
ระบุประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือ ด้านสังคมของกรุงเทพมหานครฯ ในงวดที่ ๒ 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ ๒-3 แผนผังขึ้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ ๓ 

การดำเนินงานในงวดที่ ๓ 
๑) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มข้อมูลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

และข้อมูลสารสนเทศด้านสังคม ในประเด็นเหตุการณ์ที่ประชาชนกล่าวถึง รวมถึงวิกฤติการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

๒) ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 
จากสื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและสังคม 

๓) กำหนดประเด็นสำรวจ รวบรวมข้อมูล และเฝ้าติดตามกระแสความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครฯ โดยจัดทำผลวิเคราะห์โดยแสดงข้อมูล
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (Ad-Hoc Report) ในงวดที่ ๓ 

๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อร่วมทำการศึกษาและจำลอง  วิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับผู้บริหาร และข้าราชการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ ๒ และ ๓ 

๕) สรุปผลข้อมูลจากการศึกษา และสรุปผลการเฝ้าติดตามกระแสความคิดเห็น พร้อม
ระบุประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือ ด้านสังคมของกรุงเทพมหานครฯ 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ ๒-4 แผนผังขึ้นตอนการดำเนินงานในงวดที่ ๔ 

 
การดำเนินงานในงวดที่ ๔ 

๑) ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 
จากสื่อสังคมออนไลน์ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและสังคม ในงวดที่ ๔ 

๒) กำหนดประเด็นสำรวจ รวบรวมข้อมูล และเฝ้าติดตามกระแสความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีผลต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครฯ โดยจัดทำผลวิเคราะห์โดยแสดงข้อมูล
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (Ad-Hoc Report) ในงวดที่ ๔ 

๓) สรุปผลข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งผลการ
ดำเนินงานในงวดที่ ๔ รวมถึง กิจกรรมเฝ้าติดตามข้อมูลกระแสสังคม ในงวดงานที่ ๒-๓ 

๔) นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างเร่งด่วนภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 
๗ ประเด็นของกรุงเทพมหานคร 

๕) จัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินการและผลการศึกษาให้ผู ้บริหาร 
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 

๖) สรุปผลการจัดงานสัมมนาเพ่ือเผยแพร่และจัดทำรายงานผลการดำเนินการฯ 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
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๒.๒ แผนการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลา 
 

 

 

  

๒.๒ แผนการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลา 
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รูปภาพที่ ๒-5 แผนการดำเนินงานโครงการ 
 Link โปรแกรม Microsoft Project: http://shorturl.at/lsW๐๘ 
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และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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๒.๓ ตารางการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานพร้อมกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมดังนี้  
ตารางที่ ๒-1 ตารางการปฏิบัติงานและระยะเวลา  
 
 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

งวดที่ ๑ (๑๖ ก.ค ๖๕)         
๑ . แ ผ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า นตลอด
โ ค ร ง ก า ร ต า ม ข อ บ เ ข ต ก า ร
ดำเนินงานโครงการ 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• ดร.สมิทธิ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวศิริวรรณ   
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา  
• นางสาวลักษมี 

• แผนการดำเนินงานโครงการ
ตลอดโครงการ  

• กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
ตามขอบเขตงานข้อ ๑.๔.๑  
ข้อ ๑.๔.๒ 

• กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
ข้อมูลและเครื ่องมือ ตาม
ขอบเขตงานข้อ ๑.๔.๔.๓  

 
 

 

       

๒.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื ่อร ่วมทำการศึกษาและจำลอง
วิกฤติการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
และข ้าราชการที่ เกี่ ยวข ้อง เพื่ อ
พั ฒ น า ง า น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี ๑)  

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร  
 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
เรื ่องการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
ข้อม ูล (Big Data) และการนำ
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ให้
เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ตามขอบเขตงาน
ข้อ ๑.๔.๔.๒  

        

แผนการดำเนินงานหลัก 
กำหนดส่งงวดงาน 

การดำเนินงานจริง 

๑๗ มิ.ย. - ๑๕ ก.ค. 

๒๐ มิ.ย. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๓.กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ผลการศ ึกษาและ
ประชาส ัมพ ันธ ์การสำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ง านของกร ุ ง เ ทพมหาน ค ร ให้
ตอบสนองต่อความต ้องการของ
ประชาชนได้อย ่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง (ครั้งท่ี ๑) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

ผลการสัมมนาทางวิชาการ ใน
เรื่องการอภิปรายการ
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล 
(Big Data) และแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร ด้วย
เครื่องมือ Social Listening 
Tools ตามขอบเขตงานข้อ 
๑.๔.๕ 

๒๔ มิ.ย.        

๔. จัดทำรายงานงวดที่ ๑ • นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 

• แผนการดำเนินงานโครงการ
ตลอดโครงการ  

• รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมมนาทางวิชาการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่
ครอบคลุมการดำเนินงาน
ดังนี ้
o ผ ล ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ 
o ผลกา รส ั มมนาทาง

วิชาการ 
 

        

๑- ๑๖ ก.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๕ . ศ ึ กษาเหต ุ การณ ์ประเด ็ นที่
ประชาชนสนใจของกรุงเทพมหานคร 
ประเด ็น :  เทศกาล ‘กร ุงเทพฯ 
กลางแปลง’ 
คำค้นสำคัญ เช่น สวน ๖๐ พรรษา 
เขตลาดกระบัง, ณ สุขุมวิท ๓๑ เขต
วัฒนา, True Digital Park เขตพระโซ
นง, ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค, 
สวนรถไฟ เขตจตุจักร, สวนเบญจกิติ 
เขตคลองเตย, ลานคนเมือง เขตพระ
นคร , ศ ูนย ์ เยาวชนคลองเตย เขต
คลองเตย, สยามสแควร์ เขตปทุมวัน, 
สวนครูองุ ่น เขตวัฒนา และ คุณชัช
ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นายอังกูร 
• นางสาวศิริวรรณ   

รายงานเหตุการณ์ประเด ็นที่
ป ร ะ ช า ช น ส น ใ จ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร 
 

        
๑๕ ก.ค. -๑๕ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

งวดที่ ๒ (๑๔ ก.ย ๖๕)         
๑. การศึกษา สำรวจ รวบรวมและ
วิเคราะหป์ัจจัยจากข้อมลู
สารสนเทศในประเด็นที่ประชาชน
กล่าวถึงเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง ๑๑ ด้าน1 

• ดร.สมิทธิ 
• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำ เน ินงานโครงการ  ตาม
ขอบเขตงานข้อที ่ ๑.๔.๑ ถึง 
๑.๔.๕ 

   
 

     

๒. ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพ 
คำค้นสำคญั เช่น บริหาร+กทม
,บริหาร+กทม+ชัชชาติ,จัดการ+
กทม+ชัชชาติ,ผู้ว่า+บริหาร+กทม
,ผู้ว่า+บริหาร+กรุงเทพ,ผู้ว่า+
นโยบาย+บริหาร,นโยบาย+ชัช
ชาติ+บริหารจัดการ เป็นต้น 
 
 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นายอังกูร 

  
 
 

      

 
 
1 การอธิบายรายละเอียดขอบเขตในการสำรวจในแต่ละกรณีในหัวข้อ ๒.4.๑ 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๓. การขายส่งและขายปลีก 
คำค้นสำคญั เช่น OTOP+ กทม 
,OTOP+กรุงเทพ,ผลิตภณัฑ์ชุมชน+ 
กทม ,ผลิตภณัฑ์ชุมชน เป็นต้น 

• นางสาวศิริวรรณ         

๔. ภาระหนีส้ินของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
คำค้นสำคญั เช่น หนี้สนิ+ กทม ,
หนี้สิน+กรงุเทพ,คา่ใช้จ่ายแพง+ กทม 
,ค่าใช้จ่ายแพง+กรุงเทพ,คา่ครองชีพ
สูง+ กทม ,ค่าครองชีพสูง+กรุงเทพ,
ของแพง+ กทม ,ของแพง+กรุงเทพ 
เป็นต้น 

        

๕. การเงิน การธนาคาร 
คำค้นสำคญั เช่น เงินเฟ้อ+ กทม ,
เงินเฟ้อ+ กทม. ,เงินเฟ้อ+กรุงเทพ
,เงินเฟ้อ+ชัชชาติ,ธนบัตร+ กทม ,
ธนบัตร+ กทม. ,ธนบัตร+กรุงเทพ
,ธนบัตร+ชัชชาติ,เงินฝืด+ กทม ,เงิน
ฝืด+ กทม. ,เงินฝดื+กรุงเทพ,เงิน
ฝืด+ชัชชาติ,ธนาคาร+ กทม ,
ธนาคาร+ กทม., หลอก+เงินกู้+ 
กทม เป็นต้น 
 

  
 
 
 

      

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๖. การประกันภยั 
คำค้นสำคญั เช่น ประกัน+ กทม ,
ประกัน+ กทม. ,ประกัน+กรุงเทพ
,ประกัน+ชัชชาติ,คุ้มครองชีวิต+ 
กทม. เป็นต้น 

        

๗. การลงทุนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
คำค้นสำคญั เช่น ลงทุน+อสังหา+
กทม,ลงทุน+ย่านธุรกิจ+กทม
,ลงทุน+อะไรดี+กทม,ลงทุนใน กทม
,ลงทุนในกรุงเทพ,จัดซื้อ+รายย่อย+
กรุงเทพ,ส่งเสริมผู้ประกอบการราย
ย่อย+กรุงเทพ,รายย่อยตาย+กรุง
เทพ,สิทธิ+ผู้ประกอบการรายย่อย+
กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๘. การผลติสินค้าอุตสาหกรรม 
คำค้นสำคญั เช่น สินค้าค้า
อุตสาหกรรม+ กทม ,สินค้า
อุตสาหกรรม+ กทม. ,สินค้าค้า
อุตสาหกรรม+กรุงเทพ,สินค้าคา้
อุตสาหกรรม+ชัชชาติ,ส่งเสรมิ+
อุตสหกรรม+ กทม เป็นต้น 
 

        

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-16 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๙. ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
คำค้นสำคญั เช่น บริษัททวัร์+ กทม ,
บริษัททัวร+์กรุงเทพ,บริษัทท่องเที่ยว+ 
กทม ,บริษัทท่องเทีย่ว+กรุงเทพ,ธรุกิจ
ท่องเที่ยว+ กทม ,ธุรกจิท่องเทีย่ว+กรุง
เทพ,ธุรุกจิทัวร์+ กทม เป็นต้น 

        

๑๐. การขนส่งและสถานท่ีเก็บ
สินค้า 
คำค้นสำคญั เช่น Bts+ค่าโดยสาร
แพง,bts+คนแน่น,bts+เข้าไม่ถึง
,bts+คิวยาว,mrt+ค่าโดยสารแพง
,mrt+คนแน่น,mrt+เข้าไม่ถึง,mrt+
คิวยาว เป็นต้น 

        

๑๑. ปญัหาสังคม 
คำค้นสำคญั เช่น ค่าครองชีพ+กทม
,จราจร+ติดขดั+กทม,รถติด+กทม,
ทางสัญจร+กทม,หาบเร่+กทม,
ชุมชนแออัด+กทม,ตกงาน+กทม. 
เป็นต้น 
 
 
 
 

        

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-17 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๒. การศึกษา 
คำค้นสำคัญ เช่น กทม.+รักการอ่าน
,เรียนร่วม+กรุงเทพมหหานคร,เรียน
ฟรี+กรุงเทพมหานคร,อาหาร
กลางวัน+โรงเรียน+กรุงเทพมหานคร
,โรงเรียน+ฝึกอาชีพ+กรุงเทพมหานคร
,ห้องสมุด+ประชาชน+
กรุงเทพมหานคร,บางกอกวิทยา+
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

        

๑๓. ความปลอดภัย 
คำค้นสำคญั เช่น น้ำท่วม+กรุงเทพ
,น้ำท่วม+ชัชชาติ,ไฟไหม้+ กทม ,ไฟ
ไหม้+ กทม. ,ไฟไหม้+กรุงเทพ,ไฟ
ไหม้+ชัชชาติ,สญัญาณไฟ+ กทม ,
สัญญาณไฟ+ กทม. เป็นต้น 

        

๑๔. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
คำค้นสำคัญ เช่น ทราฟฟี่ฟองดูว์,ไลน์
เพื่อนชัชชาติ,แจ้งปัญหา+ กทม ,แจ้ง
ปัญหา+กรุงเทพ,ติดต่อร้องเรียน+ 
กทม ,ติดต่อร้องเรียน+กรุงเทพ,ติดต่อ
หน่วยงาน+ กทม ,ติดต่อหน่วยงาน+
กรุงเทพ,ข่าวปลอม+กทม,ข่าวปลอม+
กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 

๑๕ ก.ค. -๓๑ ส.ค. 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-18 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๕.นำเสนอตัวอย่างของวิกฤตการณ์
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที ่ส ่งผลต่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่าง
น้อย ๔ กรณี2 ดังนี ้
• น้ำท่วม 
• พื้นที่สีเขียว 
• การจราจรและการขนส่ง 
• สถานภาพความปลอดภัย  

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

ผ ล ก า ร ร ว บ ร ว ม ป ร ะ เ ด็ น
วิกฤตการณ์หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินที ่ส ่งผลต่อประชาชน 
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 

   ๑ ก.ย     

๑๖. การว ิ เคราะห ์สถานการณ์
จ ำ ล อ ง  พ ร ้ อ ม บ ท ส ร ุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการคาดการณ์
รูปแบบพฤติกรรมของประชาชนเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของกร ุงเทพมหานคร โดย
แสดงข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
และรายเดือน (Ad-Hoc Report)  

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวศิริวรรณ  
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

• การวิเคราะห์สถานการณ์
เร ่ งด ่วน แบบรายว ัน ใน
รูปแบบอีเมลล์ 

• ร ายงานการว ิ เ ค ร าะห์
สถานการณ์เร ่งด ่วน (Ad-
Hoc Report) แบบรายเดือน 
ช ่ ว ง เ ด ื อ นส ิ ง ห าคมถึ ง
กันยายน 

   ๑ ก.ย     

 
 
2 การอธิบายรายละเอียดขอบเขตในการสำรวจในแต่ละกรณีในหัวข้อ ๒.4.๒ 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-19 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑ ๗ . ก ิ จ ก ร ร ม จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อร่วมทำการศึกษาและ
จำลองวิกฤติการณ์หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื ่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารและข้าราชการที่เกี ่ยวข้อง
เพ ื ่อพ ัฒนางานย ุทธศาสตร ์ ของ
กรุงเทพมหานคร (ครั้งท่ี ๒) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการสังเคราะห์สถานการณ์
ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง
การค้นหาชุดข้อมูลด้านสังคม
และเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นกับ
กรุงเทพมหานคร 
ตามขอบเขตงานข้อ ๑.๔.๔.๒  

   ๒ ก.ย 
 

    

๑๘.กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ผลการศ ึกษาและ
ประชาส ัมพ ันธ ์การสำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ง านของกร ุ ง เ ทพมหาน ค ร ให้
ตอบสนองต่อความต ้องการของ
ประชาชนได้อย ่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง (ครั้งท่ี ๒) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

ผลการสัมมนาทางวิชาการ ใน
การอภิปรายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องมือ พร้อมทั้ง
การอภิปราย และสำรวจความ
ต้องการ ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการกำหนด
ยุทธศาสตร์/นโยบายเชิงรุกตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกรุงเทพมหานคร 
ตามขอบเขตงานข้อ ๑.๔.๕ 
 
 
 
 

   ๗ ก.ย. 
 

    



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-20 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๙. จัดทำรายงานงวดที่ ๒ • นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 

• รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ 

• รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมมนาทางวิชาการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่
ครอบคลุมการดำเนินงาน
ดังนี ้
o ผ ล ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ 
o ผลกา รส ั มมนาทาง

วิชาการ 

   ๑๔ ก.ย  
 

    

๒๐ . จ ั ดทำรายงาน เหต ุการณ์
ประเด ็นท ี ่ประชาชนสนใจของ
กรุงเทพมหานคร (Ad-Hoc Report) 
ประเด็น: ประเด็นที่ประชาชนสนใจ
ของกรุงเทพมหานครในภาพรวม 
คำค้นสำคัญ เช่น รถเมล์ กทม. น้อย
, ถนนแคบ กรุงเทพ, พื้นที่แสดงออก
, ขับรถเร็ว กรุงเทพมหานคร 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นายอังกูร 
• นางสาวศิริวรรณ 

• รายละเอ ี ยดอ ื ่ น  ๆ คื อ 
รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่
ป ร ะ ช า ช น ส น ใ จ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (Ad-Hoc 
Report)  

        
๑๐ ส.ค. -๓๑ ส.ค. 



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-21 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

งวดที่ ๓ (๑๓ พ.ย ๖๕)         
๑. การศึกษา สำรวจ รวบรวมและ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั จ จ ั ย จ า ก ข ้ อ มู ล
สารสนเทศในประเด็นที่ประชาชน
กล่าวถึงเกี ่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง ๑๑ ด้าน 

• ดร.สมิทธิ 
• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำ เน ินงานโครงการ ตาม
ขอบเขตงานข้อที ่ ๑.๔.๑ ถึง 
๑.๔.๔ 

    
๑๒  ก.ย. -   

 
๓๐ ต.ค. 

   

๒. ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพ 
คำค ้ นสำค ัญ เช ่ น จ ั ดการ+ชัช
ชาติ,ดูแล+ประชาชน+กทม,จัดการ+
ปัญหา+,จัดการ+กทม+น้ำท่วม,mrt+
รอนาน+ปัญหา,โปร่งใส+กทม,ไลฟ์
สด+กทม+ช ัชชาติ ,ฝนตก+กทม+
บริหาร,งบประมาณ+กทม+บริหาร 
เป็นต้น 

        

๓. การขายส่งและขายปลีก 
คำค้นสำคัญ เช่น ของขายจากชุมชน+ 
กทม ,ของขายจากชุมชน+กรงุเทพ,ของ
จากชุมชน+ กทม ,ของจากชุมชน+
กรุงเทพ 
 
 
 

        

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๔. ภาระหนีส้ินของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
คำค้นสำคัญ เช่น ใช้หนี้ไม่ไหว+กรุง
เทพ,หนี้เยอะ+ กทม ,หนี้เยอะ+กรุง
เทพ ,หน ี ้ คร ั วเร ื อน+ กทม ,หนี้
ครัวเรือน+กรุงเทพ,ข้าวแพง+ กทม ,
ข้าวแพง+กรุงเทพ,ข้าวของแพง+ กทม 
,ข้าวของแพง+กรุงเทพ,นอกระบบ+
กรุงเทพ,ปล่อยกู้+กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๕. การเงิน การธนาคาร 
คำค้นสำคัญ เช่น เศรษฐกิจ+ซบเซา+
กทม,เศรษฐกิจแบบนี้+กทม,กองทุน+
สุขภาพ+กรุงเทพ,กองทุน+ค่ารักษา+
กรุงเทพ,กองทุน+หลักประกัน+กรุง
เทพ,ประกัน+หลักประกัน+กรุงเทพ 
เป็นต้น 

        

๖. การประกันภยั 
ค ำ ค ้ น ส ำ ค ั ญ  เ ช ่ น  ป ร ะ ก ั น +
ผลประโยชน์+กรุงเทพ ,ประกัน+
ผลประโยชน์+ช ัชชาติ ,ประกัน+
คุณภาพ+ กทม ,ประกัน+คุณภาพ+ 
กทม. ,ประกัน+คุณภาพ+กรุงเทพ
,ประกัน+คุณภาพ+ชัชชาติ เป็นต้น 

        

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๗. การลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ค ำ ค ้ นส ำ ค ั ญ  เ ช ่ น  ส ่ ง เ ส ริ ม
ผู ้ประกอบการรายย่อย+กรุงเทพ ,
รายย ่อยตาย+กร ุ ง เทพ ,ส ิทธิ+
ผู ้ประกอบการรายย่อย+กรุงเทพ 
เป็นต้น 

        

๘. การผลติสินค้าอุตสาหกรรม 
ค ำ ค ้ น ส ำ ค ั ญ  เ ช ่ น  ร า ย ไ ด้ +
อ ุ ตสาหกรรม+ กทม ,รายได้  +
อ ุ ตสาหกรรม+ กทม. , รายได้  +
อ ุตสาหกรรม+กร ุงเทพ, รายได้  + 
อ ุตสาหกรรม+ช ัชชาติ , โรงงาน + 
อ ุตสาหกรรม + กทม., โรงงาน + 
อ ุ ตสาหกรรม+ กทม. ,โรงงาน + 
อุตสาหกรรม + กร ุงเทพ,โรงงาน + 
อุตสาหกรรม + ชัชชาติ เป็นต้น 

        

๙. ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
คำค้นสำคัญ เช่น  โรงแรมเจง๊+กรงุเทพ
,ร้านอาหารปิดตัว+ กทม ,ร้านอาหาร
ปิดตัว+กรุงเทพ,ร้านอาหารเจ๊ง+ กทม 
,ร้านอาหารเจ๊ง+กรุงเทพ,ขายอาหาร
ไม่ได้+ กทม ,ขายอาหารไม่ได+้กรงุเทพ 
เป็นต้น 

    
 

    

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๐. การขนส่งและสถานท่ีเก็บ
สินค้า 
คำค ้นสำค ัญ  เช ่น  เด ินทางไม่
สะดวก+ กทม , เดินทางไม่สะดวก+
กรุงเทพ,เดินทางลำบาก+ กทม ,
เดินทางลำบาก+กรุงเทพ ,ท่าเรือ
ม ืด+กทม ,ท่าเร ือเปล ี ่ยว+กทม ,
ท่าเรือไม่ปลอดภัย+กทม,ท่าเรือไม่
สว่าง+กทม เป็นต้น 

        

๑๑. ปญัหาสังคม 
คำค้นสำคัญ เช่น ทางสัญจร+กทม,
หาบเร่+กทม,ชุมชนแออัด+กทม,ตก
งาน+กทม. เป็นต้น 

        

๑๒. การศึกษา 
คำค้นสำคญั เช่น 
cyberbully+bma,ระราน
ออนไลน์+โรงเรียน,ความปลอดภยั+
โรงเรียน+กรุงเทพมหานคร,ชัช
ชาติ+นโยบาย+การศึกษา,เรียน
ออนไลน์+กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 
 
 

    
 

    

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๓. ความปลอดภัย 
คำค้นสำคญั เช่น ขโมย+ กทม ,
ขโมย+ กทม. ,ขโมย+กรุงเทพ
,ขโมย+ชัชชาติ,โจร+ กทม ,โจร+ 
กทม. ,โจร+กรุงเทพ,โจร+ชัชชาติ,
ทางม้าลาย+ กทม ,ทางม้าลาย+ 
กทม. ,ทางม้าลาย+กรุงเทพ เป็นตน้ 

        

๑๔. ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 
คำค้นสำคญั เช่น ตดิต่อร้องเรยีน+กรุง
เทพ,ตดิต่อหน่วยงาน+ กทม ,ตดิต่อ
หน่วยงาน+กรุงเทพ,ข่าวปลอม+กทม,
ข่าวปลอม+กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๑ ๕ . น ำ เ ส น อ ต ั ว อ ย่ า ง ข อ ง
วิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท ี ่ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๔ กรณี 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

ผ ล ก า ร ร ว บ ร ว ม ป ร ะ เ ด็ น
วิกฤตการณ์หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินที ่ส ่งผลต่อประชาชน 
ช ่ ว ง เ ด ื อ น ต ุ ล า ค ม ถึ ง
พฤศจิกายน 

    ๑ ต.ค    

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 

๑๒ ก.ย. -๑ ส.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๖. การว ิ เคราะห ์สถานการณ์
จ ำ ล อ ง  พ ร ้ อ ม บ ท ส ร ุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการคาดการณ์
รูปแบบพฤติกรรมของประชาชนเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของกร ุงเทพมหานคร โดย
แสดงข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
และรายเดือน (Ad-Hoc Report) 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ  
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

• การวิเคราะห์สถานการณ์
เร ่ งด ่วน แบบรายว ัน ใน
รูปแบบอีเมลล์ 

• ร ายงานการว ิ เ ค ร าะห์
สถานการณ์เร ่งด ่วน (Ad-
Hoc Report) แบบรายเดือน 
ช ่ ว ง เ ด ื อ น ต ุ ล า ค ม ถึ ง
พฤศจิกายน 

    ๑ ต.ค.    

๑๗.กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื ่อร ่วมทำการศึกษาและจำลอง
วิกฤติการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
งานยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 
(ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในเรื่องการสร้างทีมบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุก 
ตามขอบเขตงานข้อ ๑.๔.๔.๒  

• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การแสดงผล ตามขอบเขต
งานข้อ ๑.๔.๔.๒ 

    ๒๐ - ๒๑  
ต. ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๘. จัดทำรายงานงวดที่ ๓ • นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 

• รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ 

• รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมมนาทางวิชาการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่
ครอบคลุมการดำเนินงาน
ดังนี ้
o ผ ล ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ ๒ ครั้ง 
 

     ๑๓ พ.ย.   

๑๙ . จ ัดทำรายละเอียดอื ่น ๆ คือ 
รายงานเหต ุ การณ์ ป ร ะ เ ด ็ น ที่
ป ร ะ ช า ช น ส น ใ จ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (Ad-Hoc Report) 
ประเด ็นด ้าน : น ้ำท ่วมและการ
ระบายน้ำ และประเด็นขยะ 
คำค้นสำคัญ เช่น ป้องกันอุทกภัย 
กรุงเทพ, ไฟไม่สว่าง+ กรุงเทพ, ฝน
ตกหนัก กทม. เป็นต้น 
 
 
 

• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ  
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

รายละเอียดอื่น ๆ คือ รายงาน
เหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชน
สนใจของกร ุงเทพมหานคร 
(Ad-Hoc Report) 

        ๑๓ พ.ย. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

งวดที่ ๔ (๑๒ ม.ค ๖๖)         

๑. การศึกษา สำรวจ รวบรวมและ
วิเคราะหป์ัจจัยจากข้อมลู
สารสนเทศในประเด็นที่ประชาชน
กล่าวถึงเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
ทั้ง ๑๑ ด้าน 

• ดร.สมิทธิ 
• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ 
 

รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำ เน ินงานโครงการ ตาม
ขอบเขตงานข้อที ่ ๑.๔.๑ ถึง 
๑.๔.๕ 

     
 

 

   

๒. ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพ 
คำค้นสำคัญ เช่น เศรษฐกิจ+กทม+
บริหาร,รถติด+กทม+บริหาร,รถติด+
กทม+จัดการ,รถติด+กทม,รวดเร็ว+
กทม+บริการ เป็นต้น 

        

๓. การขายส่งและขายปลีก 
คำค้นสำคัญ เช่น โอท็อป+ กทม ,โอท็
อป+กรุงเทพ,ของขายจากชุมชน+ 
กทม. 

        

๔. ภาระหนีส้ินของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
คำค้นสำคัญ เช่น ของแพง+ กทม ,ของ
แพง+กรุงเทพ,กู้เงิน+ กทม ,กู้เงิน+กรงุ
เทพ,เง ินไม่พอ+ กทม ,เง ินไม่พอ+
กรุงเทพ เป็นต้น 
 
 

        

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๕. การเงิน การธนาคาร 
คำค้นสำคัญ เช่น เงินปลอม+ กทม. 
,เงินปลอม +กรุงเทพ,เงินปลอม+ชัช
ชาติ ,ธนาคารแห ่งประเทศไทย+ 
กทม. เป็นต้น 

        

๖. การประกันภยั 
ค ำ ค ้ น ส ำ ค ั ญ  เ ช ่ น  ป ร ะ ก ั น +
ผลประโยชน์+ กทม. ,ประก ัน+
ผลประโยชน์+กรุงเทพ ,ประกัน+
ผลประโยชน์+ชัชชาติ เป็นต้น 

        

๗. การลงทุนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
คำค้นสำคัญ เช่น ลงทุนในกรุงเทพ
,จัดซื้อ+รายย่อย+กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๘. การผลติสินค้าอุตสาหกรรม 
คำค ้นสำค ัญ เช ่น สน ับสน ุน+
อุตสาหกรรม+กรุงเทพ,สนับสนุน+
อ ุ ตสาหกรรม+ช ั ชชาติ ,ด ู แล+
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม +  ก ทม  ,ด ู แ ล +
อุตสาหกรรม+ กทม. เป็นต้น 
 
 
 

        

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๙. ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
คำค้นสำคัญ เช่น ธุรกิจทัวร์+ กทม ,
ธุรกิจทัวร์+กรุงเทพ,โรงแรมปิด+ กทม 
,โรงแรมปิด+กรุงเทพ,ปิดโรงแรม+ 
กทม ,ปิดโรงแรม+กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๑๐. การขนส่งและสถานท่ีเก็บ
สินค้า 
คำค้นสำคัญ เช่น รถเม+ไม่ตรงเวลา
,รถเม+สกปรก,รถเม+เก่า,เรือ+คลอง
แสนแสบ+น้ำเน ่า,เร ือ+คลองแสน
แสบ+สกปรก,เรือ+คลองแสนแสบ+
อันตราย,การเดินทาง+ กทม เป็นต้น 

        

๑๑. ปญัหาสังคม 
คำค้นสำคัญ เช่น ทางสัญจร+กทม,
หาบเร่+กทม,ชุมชนแออัด+กทม,ตก
งาน+กทม. เป็นต้น 

        

๑๒. การศึกษา 
คำค้นสำคญั เช่น โรงเรยีน+ปลอด
กัญชา+ชัชชาต,ิสำนักการศึกษา+
กรุงเทพมหานคร,นโยบาย+เรียนด+ีชัช
ชาติ,นมโรงเรียน+กรุงเทพมหานคร
,โรงเรยีน+อาหาร+กรุงเทพ เป็นตน้ 
 

        

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๓. ความปลอดภัย 
คำค้นสำคัญ เช่น โจร+กร ุงเทพ
,โจร+ชัชชาติ,ทางม้าลาย+ กทม ,
ทางม้าลาย+ กทม. ,ทางม้าลาย+
กรุงเทพ,ทางม้าลาย+ชัชชาติ,ข้าม
ถนน+ กทม ,ข้ามถนน+ กทม. ,ข้าม
ถนน+กรุงเทพ, เป็นต้น 

      
 

  

๑๔. ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 
คำค้นสำคัญ เช่น ติดต่อร้องเรียน+กรงุ
เทพ,ติดต่อหน่วยงาน+ กทม ,ติดต่อ
หน่วยงาน+กรุงเทพ,ข่าวปลอม+กทม,
ข่าวปลอม+กรุงเทพ เป็นต้น 

        

๑๕. ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพ 
คำค ้ นสำค ัญ เช ่ น จ ั ดการ+ชัช
ชาติ,ดูแล+ประชาชน+กทม,จัดการ+
ปัญหา+,จัดการ+กทม+น้ำท่วม,mrt+
รอนาน+ปัญหา,โปร่งใส+กทม,ไลฟ์
สด+กทม+ช ัชชาติ ,ฝนตก+กทม+
บริหาร,งบประมาณ+กทม+บริหาร 
เป็นต้น 
 

        

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 

๑๑ พ.ย. -๓๑ ธ.ค. 
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มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-32 

ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑ ๖ . น ำ เ ส น อ ต ั ว อ ย ่ า ง ข อ ง
วิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท ี ่ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๔ กรณี 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

ผลการติดตาม ศึกษากรณีวิกฤติ
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผล
ต่อประชาชน 

     ๑ พ.ย.   

๑๗. การว ิ เคราะห ์สถานการณ์
จ ำ ล อ ง  พ ร ้ อ ม บ ท ส ร ุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการคาดการณ์
รูปแบบพฤติกรรมของประชาชนเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของกร ุงเทพมหานคร โดย
แสดงข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ 
และรายเดือน (Ad-Hoc Report) 
 
 
 
 
 

• นายวโรดม 
• ดร.โรจลักษณ์ 
• นางสาวอลิน 
• ผศ.ดร. อิสระ  
• ภญ.ดร.ธีรยา 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นายเกียรติขจร 
• นางสาวศิริวรรณ   

• การวิเคราะห์สถานการณ์
เร ่ งด ่วน แบบรายว ัน ใน
รูปแบบอีเมลล์ 

• ร ายงานการว ิ เ ค ร าะห์
สถานการณ์เร ่งด ่วน (Ad-
Hoc Report) แบบรายเดือน 
ช ่ ว ง เ ด ื อ น ธ ั น ว าคมถึ ง
มกราคม 

     ๑ พ.ย.   
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

๑๘.กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ
เพ ื ่ อ เผยแพร ่ผลการศ ึกษาและ
ประชาส ัมพ ันธ ์การสำรวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ง านของกร ุ ง เ ทพมหาน ค ร ให้
ตอบสนองต่อความต ้องการของ
ประชาชนได้อย ่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นให้ผู้บริหารและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง (ครั้งท่ี ๓) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
• นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 
• นายอังกูร 

ผลการสัมมนาทางวิชาการ ใน
การเผยแพร่ผลการดำเนินการ
และผลการศึกษาของข้อมูลที่
รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์
ของประชาชนบนส ื ่ อส ั งคม
ออนไลน์ในประเด็นวิกฤตการณ์
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผล
ต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พร ้อมทั ้งแนวทางจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตามขอบเขตงานข้อ 
๑.๔.๕ 

      ๒๕ ธ.ค.  

๑๙. จัดทำรายงานงวดที่ ๔ • นางสาวศันศนีย์ 
• นางสาวลักษมี 
• นายชัยรัตน์  
• นางสาวสุชัญญา 

• รายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ 

• รายงานผลส ั มมนาทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินการและผลการศึกษา
ให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง 

       ๑๒ 
ม.ค. 
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ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

• รายละเอ ี ยดอ ื ่ น  ๆ คื อ 
รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่
ป ร ะ ช า ช น ส น ใ จ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (Ad-Hoc 
Report) 

***คำค้นสำคัญสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสม 
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มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-13 

๒.4 รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน 
 จากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องสำรวจ ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัย ข้อมูล3 การดำเนินงานของที่
ปรึกษาฯ ที่ได้จากการสำรวจ รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์และจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร  
๒.4.๑ ปัจจัยจากข้อมูลสารสนเทศในประเด็นที่ประชาชนกล่าวถึงเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร  

จากขอบเขตข้อ ๑.๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูล
สารสนเทศ กลุ่มข้อมูลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร สื่อสังคมออนไลน์แหล่งข้อมูลของ
กรุงเทพมหานครและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยที่ปรึกษามีการนำประเด็นด้านต่างๆ โดยมีประเด็นและคำค้น ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร 
โดยมีประเด็นคำค้นหาดังต่อไปนี้ การบริหาร การจัดการ นโยบาย การบริการ การร้องเรียน 

ปัญหาและการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ คู่กับคำว่า กทม หรือ กรุงเทพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  

โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การบริหาร การ
จัดการ นโยบายผู้ว่าฯ การร้องเรียน พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 

2) ประเด็นด้านการขายส่งและขายปลีก 
คำค้นหาหลักในด้านการขายส่งและขายปลีก คือคำท่ีเกี่ยวกับ การค้าขาย ร้านค้า แผงลอย สินค้า 

OTOP รวมถึงศึกษาลักษณะการให้บริการ วิถีการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น การรับสิทธิ์คนละครึ่งของ
ร้านค้าและประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ของจากชุมชน พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 

3) ประเด็นด้านภาระหนี้สินของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยมีประเด็นคำค้นหาคำที่จะแสดงให้เห็นถึงสภาพหนี้สินของประชาชนที่เกิดจาก ค่าครองชีพ 

ค่าใช้จ่าย ข้าวของแพง เงินไม่พอ ส่งผลให้เกิดการกู้เงินนอกระบบ และเป็นหนี้ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น หนี้สิน ค่าใช้จ่าย

แพง ค่าเช่าแพง หนี้เยอะ ค่าครองชีพสูง หนี้ครัวเรือน พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 
4) ประเด็นด้านการเงิน การธนาคาร 

คำค้นหาหลักด้านการเงิน การธนาคาร จะใช้คำค้นหาที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่ าของตลาดการเงิน 
การธนาคาร เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินกู้ กองทุน หรือหลักประกันเงิน รวมถึงคำค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พูดถึงของประชาชนในกรุงเทพฯ และเรื่องปัญหาธนบัตรปลอมระบาดด้วย 

 
 
3 นิยามของข้อมูล: (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดย สภาพของสิ่ง
นั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือ เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
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โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด 
เศรษฐกิจ กองทุน ปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 

5) ประเด็นด้านการประกันภัย 
คำค้นหาหลักในการประกันภัย คือ คำท่ีเกี่ยวกับเรื่องประกัน การคุ้มครอง สินไหมดทดแทน และ

การชดเชยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกัน 
โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ประกัน คุ้มครอง

ชีวิต ผลประโชน์ของประกัน สินไหมทดแทนของประกัน พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 
6) ประเด็นด้านการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

คำค้นหาหลักในด้านการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ คำที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งด้าน
อสังหา การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และดูว่าประชาชนจะสนใจลงทุนทำอะไรในพื้นที่กรุงเทพ 

โดยการตั ้งสมมุต ิฐาน มีการใช ้คำค้นหาหลักในสื ่อส ังคมออนไลน์ ต ัวอย ่างเช ่น ลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 

7) ประเด็นด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
คำค้นหาหลักในด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ใช้คำที่เกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรมในด้าน การ

ผลิตสินค้า การสนับสนุน การดูแล และเรื่องรายได้ของอุตสาหกรรม 
โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สินค้าอุตสาหกรรม  

กำไร สินค้าอุตสาหกรรม สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. 
หรือ กรุงเทพมหานคร 

8) ประเด็นด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
คำค้นหาหลักในด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร คือคำที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ธุรกิจ

ท่องเที่ยว เรื่องโรงแรมและร้านอาหารต้องปิดตัว 
โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 

โรงแรม ร้านอาหาร ร้านอาหารเจ๊ง ขายอาหารไม่ได้ พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 
9) ประเด็นด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 

คำค้นหาหลักในด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า คือ คำที่เกี่ยวกับการเดินทาง ทั้งรถเมล์ 
รถไฟฟ้า เรือ ที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของค่าโดยสาร การเดินทางลำบาก สถานที่รอในการเดินทางไม่ดี  
ไม่สะดวก ความสกปรกของรถสาธารณะ 

โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ค่าโดยสารแพง  
การเดินทาง เดินทางไม่ปลอดภัย เดินทางไม่สะดวก พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 

10) ประเด็นด้านการบริหารราชการ 
คำค้นหาหลักในด้านการบริหารราชการ คือ เรื ่องปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ความโปร่งใส  

การติดสินบน และเรื่องพนักงานราชการ โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ 
ตัวอย่างเช่น ทุจริต คอร์รัปชั่น ความโปร่งใส พนักงานไม่ดี พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. หรือ กรุงเทพมหานคร 
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11) ประเด็นด้านข่าวสารและการสื่อสาร 
คำค้นหาหลักด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร คือช่องทางการติดต่อกับหน่วยงาน ทราฟฟ่ีฟองดูว์ 

การร้องเรียน และเรื่องข่าวปลอม โดยการตั้งสมมุติฐาน มีการใช้คำค้นหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น 
ทราฟฟี่ฟองดูว์ ไลน์เพื่อนชัชชาติ ติดต่อร้องเรียน แจ้งปัญหา ติดต่อหน่วยงาน  พร้อมมีการพูดถึงคำว่า กทม. 
หรือ กรุงเทพมหานคร 
 
๒.4.๒ กรณีวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

การจำลองวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะส่งผลกับประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยที่
ปรึกษาได้ยกประเด็นสถานการณ์ทั้ง ๔ กรณี ดังนี ้

1) น้ำท่วม  
เนื่องจากกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้เขตมรสุม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม การระบายน้ำลงสู่

แม่น้ำหรือทะเลจึงทำได้ค่อนข้างยาก รวมถึงปัจจัยการใช้น้ำบาลดาล และการอุดตันของขยะในช่องทางระบาย
น้ำ ที่ทำให้เกิด ซึ่งถ้าได้รับผลกระทบจากพายุก็จะส่งผลให้ฝนตกหนักมากจนเกิดอุทกภัยหรือไฟฟ้าดับ และ
เป็นปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพฯ เผชิญปัญหาดังกล่าวในทุกปี และต้องรับมือกับปัญหาที่เกินความ
คาดหมายอยู่บ่อยครั้ง 

โดยมีประเด็นคำค้นหาดังต่อไปนี้ ระบายน้ำไม่ทัน น้ำท่วม น้ำขัง น้ำเสีย น้ำเน่า คู่กับคำว่า กทม 
และ กรุงเทพ เป็นต้น หลังจากใส่ Keyword ที่เก่ียวข้องกับประเด็นน้ำท่วมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการพูด
ถึงเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานกทม.ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยส่วนใหญ่เน้นไปด้านการวิจารณ์การ
ทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อีกประเด็นคือสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการทิ้งสิ่ ง
ปฏิกูลลงท่อ  

2) พ้ืนที่สีเขียว 
ปัญหามลพิษทางอากาศ จากการตรวจพบปริมาณฝุ่นละออกขนาดเล็กในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ที่

เกิดจากสภาพการจราจรติดขัด แออัด และพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสาธารณะที่มีส่วนช่วยในการลดปัญหา
สภาพแวดล้อมทางอากาศในกรุงเทพฯ และการจัดการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีประเด็นคำค้นหาดังต่อไปนี้ สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว คู่กับคำว่า กทม และกรุงเทพ เป็นต้น 
หลังจากใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพื้นที่สีเขียวพบว่า ประเด็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการพูด
ถึงจะเกี่ยวกับ สวนสาธารณะ เช่น การเสพกัญชาในสวนสาธารณะ มีการเรียกร้องให้ทางกทม.ดำเนินการติด
ป้ายกำหนดกฎเกณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายห้ามสูบกัญชา บุหรี่ เป็นต้น อีกทั้ง มีการโพสต์ปัญหาเกี่ยวกับการ
นำสัตว์เลี้ยง หรือให้อาหารสัตว์ในที่สวนสาธารณะ นอกจากนี้ประชาชนเห็นด้วยเกี่ยวกับการสร้าง พ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน แต่ก็มีข้อกังวลว่าจะต้องมีการเพ่ิมงบหรือในการดูแลต้นไม้ใหญ่เพ่ิมเข้ามา จึงแนะนำให้ปลูก
เป็นต้นไม้เล็กไม้สวยงามแทน อีกท้ังยังมีการเรียกร้องให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
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3) การจราจรและการขนส่ง 
ปัญหาด้านการขนส่ง เป็นปัญหาที่มีการเกิดขึ้น และเป็นปัญหาที่ประชาชนมีการพูดถึงอย่าง

บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากปัญหาที่มีความซับซ้อนกันจากการวางผังเมืองที่ไม่เป็นไปตามความเหมาะสมและขาด
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ หรือระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ดำเนินการตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งสามารถใช้การรับฟังเพื่อการทราบถึงปัญหาแท้จริงเพื่อการจัดการด้าน
การจราจรอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

โดยมีประเด็นคำค้นหาดังต่อไปนี้ ถนนพัง ถนนเป็นหลุม ถนนเป็นบ่อ รถติด การจัดการจราจร คู่กับ
คำว่า กทม และกรุงเทพเป็นต้น หลังจากใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจราจรพบว่าประชาชนส่วนใหญ่
มีการพูดถึงเกี่ยวกับปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครเนื่องจากการขยายเมือง และสภาพถนนในกทม.ว่าทั้งแคบ
และเป็นหลุม ขรุขระ 

4) สถานภาพความปลอดภัย  
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งจากการจราจร และอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ส่งผลต่อความกังวล และความม่ันใจใน
การรับมือในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีประเด็นคำค้นหาดังต่อไปนี้ ปล้น ขโมย ลักทรัพย์ กล้องวงจรปิด คู่กับคำว่า กทม และกรุงเทพ 
เป็นต้น หลังจากใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยพบว่า ประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการพูด
ถึงยังคงเป็นเรื ่องกล้องวงจรปิด ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้พบว่าประชาชนมีการโพสต์แจ้งเบาะแสของอาชกรในกทม. อีกทั้งยังพบปัญหาถนนเปลี่ยวไม่ปลอดภัย 
เรียกร้องให้กทม.เข้ามาดูแล  
 
๒.4.๓ แหล่งข้อมูลที่รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์และจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 
 การรับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Listening คือ
การเก็บข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่มีระบบวิธีการรวบรวม 
จัดเก็บ และวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ ให้เหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

ทำให้ทราบถึงการสนทนาที่หลากหลาย เปิดกว้าง เป็นอิสระ ไม่ถ ูกจำกัดด้วยข้อคำถามใน
แบบสอบถาม และมีเวลากำกับแน่ชัด ช่วยให้ผู้ออกแบบนโยบายสามารถมองเห็นทิศทาง และแนวโน้มของ
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปรับปรุงนโยบายหรือบริการสาธารณะได้อย่างทันท่วงทีและตรง
ตามความต้องการของประชาชน 
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โดยในการดำเนินงานในโครงการนี้ ได้มีการรับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชนบนสื่อ
สังคมออนไลน์และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
แหล่งข้อมูลสถานการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

๑) เฟซบุก๊ (Facebook) ได้แก่ โพสต์ ข้อความ ข้อคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การมีส่วนร่วม 
๒) ยูทูป (YouTube) ได้แก่ ความคิดเห็น ยอดการรับชม ยอดการถูกใจ การมีส่วนร่วม 
๓) ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้แก่ ข้อความ ความคิดเห็น การเผยแพร่ ยอดการถูกใจ แฮชแท็ก  
๔) อินสตาแกรม (Instagram) ได้แก่ ความคิดเห็น ยอดการถูกใจ การมีส่วนร่วม ยอดผู้ติดตาม  
๕) ติ๊กตอก (TikTok) ได้แก่ ข้อความ ความคิดเห็น 
๖) กระดานข่าวสารสาธารณะ (Public Forum) ได้แก่ ข้อความ ความคิดเห็น 
๗) เว็บไซต์ของสำนักข่าว (News) ได้แก่ ข้อความ ความคิดเห็น 

แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 
 ๑) เว็บไซตข์องกรุงเทพมหานคร 
 ๒) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
 ๓) เว็บไซต์ของสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๔) เว็บไซตข์องสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

๒.5 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
ตามข้อกำหนดของงานข้อที่ ๑.๔.๔.๒ ได้กำหนดให้ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

รวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้องฯ จำนวนอย่างน้อย ๔ ครั้ง ที่ปรึกษาได้กำหนด
แผนการจัดกิจกรรม โดยระบุวัตถุประสงค์และจำแนกตามงวดงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 
รูปภาพที่ ๒-6 Roadmap นำทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาทางวิชาการ  
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งวดที่ ๑  
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๑) 

วันเวลา   : วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่  : โซฟิน สเปซ ซอยสยามสแควร์ ๑ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน 
 

ตารางที่ ๒-2 กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๑) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องฝึกอบรม โซฟิน สเปซ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. หลักการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Big Data) และการนำข้อมูลสื่อ

สังคมออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์  เกียรติสิน  
หัวหน้าโครงการฯ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Science) และแนะนำการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้อง 
โดย อาจารย์ศันศนีย์ หิรัญจันทร์  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (Workshop)  
- การจัดทำกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Citizen Journey Map Canvas 

โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แนะนำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์  

โดย ทีมทีป่รึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (Workshop)  

การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Social Listening Tools 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายผลและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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๒) การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) 
วันเวลา : วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่: โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน 
 

ตารางที่ ๒-3 กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการฯ  

โดย นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ 
ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ กล่าวเปิดงาน  
โดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี 
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. อภิปรายผลการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Big Data) และการนำ
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน หัวหน้าโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. อภิปรายผลการศึกษาและเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และแนะนำการใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง 
โดย นาวาตรี บัญชา ช่วยสี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ด้วยเครื่องมือ 
Social Listening Tools 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แนะนำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์  

โดย ทีมท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สำรวจความต้องการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการกำหนด

ยุทธศาสตร์/นโยบาย เชิงรุกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกรุงเทพมหานคร  โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนาและถ่ายภาพร่วมกัน 
  



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-20 

งวดที่ ๒  
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๒) 

วันเวลา  : ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่ :  โรงแรมไอบิสกรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน 

ตารางที่ ๒-4 (ร่าง) กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๒) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องฟอร์จูน ๓-๔   

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. การศึกษาสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร  
ในประเด็นที่ประชาชนสนใจ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์  เกียรติสิน  
หัวหน้าโครงการฯ 

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการสังเคราะห์ Gap Analysis และ ข้อมูลเชิงลึก 
- ด้านสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) การค้นหาชุดข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เป็น
ประเด็นกับกรุงเทพมหานครโดยใช้ Social Listening Tools  ชว่งที่ ๑ 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) การค้นหาชุดข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เป็น
ประเด็นกับกรุงเทพมหานครโดยใช้ Social Listening Tools  ชว่งที่ ๒ 
โดย ทีมท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายผลและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-21 

๒) การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ ๒) 
วันเวลา : ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่ :  ห้องประชุมโรเซ่ อาคารซันทาวเวอร์สบี ชั้น ๓๓ กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน 

ตารางที่ ๒-5 (ร่าง) กำหนดการการสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ ๒) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบางลำภู 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Social Listening Tools  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์  เกียรติสิน หัวหน้าโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายหลักการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “กรุงเทพเมืองน่าอยู่” (ช่วงที่ ๑) 

โดย ทีมท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “กรุงเทพเมืองน่าอยู่” (ช่วงที่ ๒) 

โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. อภิปราย และสำรวจความต้องการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการกำหนด

ยุทธศาสตร์/นโยบาย เชิงรุกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
กรุงเทพมหานคร   
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการสัมมนาและถ่ายภาพร่วมกัน 
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-22 

งวดที่ ๓  
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๓) 

วันเวลา : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่: ห้องประชุม Town Hall อาคารซันทาวเวอร์สบี ชั้น ๓๓ กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน 
 

ตารางที่ ๒-6 (ร่าง) กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๓) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายการทำงานแบบอไจล์ (Agile) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

สำหรับหน่วยงานราชการ 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายการทำงานแบบอไจล์ (Agile) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

สำหรับหน่วยงานราชการ (ต่อ) 
โดย ทีมท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ตามแนวคิดแบบอไจล์ (Agile)  

โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายกลุ่ม 

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
  



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-23 

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๔) 
วันเวลา : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
สถานที่ : ห้องประชุม Town Hall อาคารซันทาวเวอร์สบี ชั้น ๓๓ กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน 
 

ตารางที่ ๒-7 (ร่าง) กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๔) 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแสดงผล 

(Data Visualization) โดย ทมีที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. แนวทางและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการแสดงผล (Data 

Visualization) โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การนำข้อมูลที่รับฟัง ติดตาม ข้อมูล

สถานการณ์ของประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื ่อการแสดงผล (Data 
Visualization) 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายกลุ่ม 

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
  



แผนการดำเนินงานฯ โครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล  หน้า ๒-24 

งวดที่ ๔ 
๑) การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการและผลการศึกษาให้ผู้บริหารและข้าราชการที่

เกี่ยวข้อง 
วันเวลา : ๑๐-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
สถานที ่ : โรงแรมไอบิสกรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน 

ตารางที่ ๒-8 (ร่าง) กำหนดการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินการและผลการศึกษา 
เวลา กำหนดการ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการฯ  
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ  
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายผลข้อมูลที่รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชน

บนสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายผลข้อมูลที่รับฟัง ติดตาม ข้อมูลสถานการณ์ของประชาชน

บนสื่อสังคมออนไลน์ในประเด็นวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายแนวทางจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการกำหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์เชิงรุกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดย ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนาและถ่ายภาพร่วมกัน 

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 
 


