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บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

เพื่อเป็นการประกอบการศึกษา วิชาการฐานข้อมูลท้องถิ่น (PD7207) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี นักศึกษา ต้องทำความเข้าใจ จากการปฏิบัตจริงด้วยการจัดทำฐานข้อมูล ขึ้นมาหนึ่งฐานข้อมูล เพื่อนำ
เสนอเป็นรายงานต่ออาจารย์ผู้สอน ผู้จัดทำรายงานเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่วัดบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การจัดทำฐานข้อมูล ก็นึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัว อันได้แก่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัด

ประกอบกับ เป็นช่วงเข้าพรรษา สิ่งที่มองเห็นว่าเหมาะต่อการทำเป็นฐานข้อมูล ก็น่าจะเป็นเรื่องของญาติโยม
ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ในวันพระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมากันใน วันพระในพรรษา และ มีจำนวนญาติโยมเข้ามามากกว่า
วันพระในช่วงอื่น ๆ ของปี เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษาในวิชาที่เรียน เป็นประโยชน์ต่อการได้
ฐานข้อมูลไว้ในวัด และนำเรียน ต่อพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองด้วย

ขั้นตอนการนำเสนอเรื่อง

เมื่อตั้งใจว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระในพรรษา ก็พยายามนึกหาชื่อเรื่อง
ที่เหมาะสม ได้ขึ้นมาว่า “ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระในพรรษาปี 2554” ตั้งใจว่าจะนำไป
โพสข้อความไว้บนเว็บบอร์ด http://chombueng.net/ แต่เมื่อ เข้าไปแล้ว เห็นข้อความว่า งดส่งงานบนเว็บบอร์ด
แต่ไม่ได้แจ้งว่าให้ส่งที่ไหน อย่างไร

ขณะเดียวกัน เพราะยังไม่ทราบขั้นตอนที่ชัดเจน ว่าอาจารย์ผู้สอนต้องการให้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ระเบียบ วิธี การติดต่อทางอีเมล การโพสข้อความบนเว็บบอร์ด และ จะได้รับอนุมัติ ให้ทำในเรื่องนี้หรือไม่ สิ่ง
แรกที่จัดเตรียมไว้ ก็คือถ่ายภาพผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เป็นกลุ่มไว้ในแต่ละวัน ด้วยเข้าใจว่าการนับจำนวนว่ามีผู้
มาปฏิบัติธรรมแต่ละวันเท่าไร ก็คงจะเพียงพอ ต่อการเป็นข้อมูลทำฐานข้อมูล หากว่าได้รับการอนุมัติ

รายละเอียดการนำเสนอเรื่องมีดังนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2554

เมื่อมี โอกาสได้สนทนากับอาจารย์ผู้สอนผ่านโทรศัพท์ออนไลน์ของ gmail จึงนำเรื่องปรึกษาปรึกษาท่าน
อาจารย์อธิบายวิธีคิด จนคิดว่าเป็นที่เข้าใจ และบอกตำแหน่งที่จะไปโพสข้อความส่งงานที่ http://chombueng.net/
test/และแนะนำว่าให้ฝากข้อความทิ้งหัวเรื่องไว้ไว้ในโปรแกรมสนทนาท่านจะเข้ามาเมื่อไรก็จะเห็นได้

วันที่ 22 สิงหาคม 2554

ได้เขียนข้อความฝากเอาไว้ว่า

ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรในวันพระในพรรษาปี 2554
เพื่อนำจำนวนเฉลี่ยมาใช้ในการ
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1. จัดเตรียมที่นั่งให้เหมาะสม

2. จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

3. เตรียมอาหารเพิ่มให้เหมาะสมกับจำนวน

แต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากอาจารย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

มีโอกาสเห็นอาจารย์ออนไลน์ จึงเขียนข้อความถามว่าฐานข้อมูลของอามาใช้ได้หรือเปล่า แต่อาจารย์ไม่ตอบ
ข้อความใดๆ มาทราบภายหลังเมื่อเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนต่อมาว่าให้ส่งงานทางอีเมลก่อน ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะ
โพสข้อความบนเว็บบอร์ดได้

วันที่ 4 กันยายน 2554

เขียนเป็นอีเมลส่งไปที่ที่อยู่อีเมลของอาจารย์ ด้วยหัวข้อว่าและเหตุผลของฐานข้อมูลว่า

ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรในวันพระในพรรษาปี 2554
เพื่อนำจำนวนเฉลี่ยมาใช้ในการ

1. จัดเตรียมที่นั่งให้เหมาะสม

2. จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

3. เตรียมอาหารเพิ่มให้เหมาะสมกับจำนวน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554

อาจารย์ตอบอีเมลกลับมาได้ใจความว่า ไม่เขียนว่าฐานข้อมูลตอบคำถามอะไรบ้าง โดยแนะหลักการคิดว่า
เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ฐานข้อมูลนี้เราเก็บรวบรวมมาแล้ว เราต้องจินตนาการว่าฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามอะไร
ได้บ้าง (พูดอีกแง่หนึ่งก็คือ ฐานข้อมูลนี้แสดงสารสนเทศอะไรได้บ้าง) พอคิดว่าตอบคำถามอะไรได้ แล้วเรานำคำ
ตอบนั้นไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนกับงานของเราได้อย่างไร

วันที่ 8 กันยายน 2554

ตอบกลับอีเมลของอาจารย์ว่า

เรื่อง : ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554 ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง
อ.เมือง จ. นครราสีมา

ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า

1. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน
เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

2. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน
เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง
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ฐานข้อมูลนี้มีขอบเขตอะไรบ้าง
เพศ ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นชายกี่คน เป็นหญิงกี่คน

คาด ว่ามีจำนวนระเบียน
มี จำนวน 13 ระเบียน ตามวันพระในพรรษาปี 2554

เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิหรือ ทุติยภูมิ
เป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยใช้ข้อมูลจากนับ จากภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันพระ ยังไม่
เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน

อาจารย์ตอบกลับมาในวันเดียวกันว่าพร้อมกับแก้ไขประโยคให้บางส่วนว่า เหตุผลน่าจะใช้ได้แล้วและอนุญาติให้
นำไปโพสที่เวบบอร์ด แต่สำหรับเรื่องเขตข้อมูล จะให้ตอบภายหลัง

ได้นำฐานข้อมูลที่ได้รับการนุมัติแล้วไปโพสไว้ในเว็บบอร์ดสำหรับส่งงานในวันเดียวกัน ได้ลำดับที่ 681 มีราย
ละเอียดดังนี้

เรื่อง : ฐานข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554 ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง
อ.เมือง จ. นครราสีมา

ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า

1. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน
เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

2. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน
เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง

อาจารย์เขียนตอบบนเว็บบอร์ดว่า
นมัสการพระคุณเจ้า ตอบคำถามครับ
ขอให้กำหนดเขตข้อมูลดังนี้

1. มีเขตข้อมูลอะไรบ้าง

2. จากข้อ 1 แต่ละเขตข้อมูลที่นำเสนอ สามารถตอบคำถามอะไรได้ เขียนต่อด้านล่างของเขตข้อมูลนั้นครับ

3. คาดว่ามีจำนวนกี่ระเบียน

4. การเก็บข้อมูลเป็บแบบใด (ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ)

ส่งเมล์มาก่อนครับ โดยการตอบกลับ(reply)เมล์เดิมที่ผมส่งกลับไป เพื่อจะได้ ติดตามความก้าวหน้าได้

วันที่ 12 กันยายน 2554

อาจารย์เขียนอีเมลตอบกลับมามีใจความว่า ได้ประเมินงานขั้นที่ 1ให้แล้ว และได้เสนอแนะแนวคิด ขั้นที่ 2
คือการคิดเขตข้อมูล ต้องยึด คำตอบขั้นที่ 1 ที่เขียนว่า ฐานข้อมูลสามารถตอบคำถามอะไรได้บ้าง ตอนนี้ต้องยึด
หลักใหม่ แนวคิดต้องสวนทางกับขั้นที่ 1 ที่ผ่านมา ขั้นที่ 1 ต้องจินตนาการว่ามีฐานข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว มันตอบ
คำถามอะไรเราได้ ตอบแล้วเราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องอะไร

ขั้นที่ 2 ต้องจินตนาการใหม่ ต้องคิดว่า ถ้าเราต้องการให้ตอบคำถาม 2 ข้อที่จินตนาการไว้ จะต้องเก็บข้อมูล
อะไร (ตรงนี้เรียกว่าเขตข้อมูล) เช่น ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันพระมีกี่คน เราจะต้องเก็บข้อมูลอะไร ถึงจะ
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ตอบคำถามนี้ได้ มีกี่คน แสดงว่าต้องการทราบจำนวน ตรงนี้สั่งให้คอมพิวเตอร์ นับได้ โดยนับที่ เขตข้อมูลที่ชื่อ
ว่า เข้า/ไม่ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม แน่นอนที่สุด ท่านต้องเก็บ
ชื่อ ,นามสกุล,เพศ,ระยะทางจากบ้านมายังวัด,ฯลฯ กับญาติโยมทุกคนที่มาทำบุญ

ได้ตอบกลับอีเมลอาจารย์ไปว่า

เพื่อให้ตอบคำถามได้ว่ามีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกี่คน อาตมาจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อ นามสกุล เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นใคร
เพศ ซึ่่งสามารถใช้ไปตอบคำถามว่ามีเพศหญิง ชาย เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกี่คน
วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อให้ทราบว่า มาเข้าร่วม หรือไม่มาเข้าร่วมในวันพระไหน
วิธีการเก็บข้อมูล จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการเก็บข้อมูล (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรมเป็น
ชาวต่างชาติ ก็จะใชหลักฐานคือหนังสือเดินทาง)

ดังนั้นจะสามารถได้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังนี้
หมายเลขประจำตัวผู้ถือบัตร สามารถยืนยันได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง
วันเดือนปีเกิด สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอายุเท่าไร
ที่อย ู่ สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน ในกรณีที่อยู่บัตรประชาชนอาจจะแตกต่างจากที่อยู่ปัจจุบัน
ก็จะให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแจ้งที่อยู่ปัจจุบันด้วย เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ จะเก็บข้อมูลเบอร์โทร email และ
เบอร์โทร และ email (หากมี) ของญาติเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วย หรือฉุกเฉิน

ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้

1. หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล

2. เพศ

3. วันเดือนปีเกิด

4. ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

5. ที่อยู่ปัจจุบัน

6. เบอร์โทร

7. email (หากมี)

8. เบอร์โทรญาติ

9. email ของญาติ (หากมี)

10. วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

วันที่ 13 กันยายน 2554

อาจารย์ตอบกลับมาได้ใจความว่า น่าจะตอบคำถามไม่ครบ
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วันที่ 14 กันยายน 2554

จึงถามกลับไปว่า อาตมาไม่แน่ใจที่ว่าตอบคำถามไม่ครบ หมายถึงตอบขอบเขตข้อมูลไม่ครบ หรือขอบเขต
ข้อมูลตอบคำถามในฐานข้อมูลไม่ครบ หรือว่า ยังขาดจำนวนระเบียน และวิธีเก็บว่าเป็นแบบไหน หากเป็นคำถาม
ที่อาจารย์ถามเป็นข้อๆ ในเว็บบอร์ด ตอบได้ดังนี้

ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล
เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏฺิบัติธรรมเป็นใคร

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง
สามารถยืนยันได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง

3. เพศ
ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหญิง หรือ ชาย

4. วันเดือนปีเกิด
สามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรมอายุเท่าไร

5. ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
สามารถทราบภูมิลำเนาเดิม

6. ที่อยู่ปัจจุบัน
สามารถทราบได้ว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน

7. เบอร์โทร
ทราบเบอร์โทรเพื่อติดต่อ

8. email (หากมี)
ทราบอีเมลเพื่อติดต่อ

9. เบอร์โทรญาติ
ทราบเบอร์โทรของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

10. email ของญาติ (หากมี)
ทราบ email ของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

11. วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
บอกได้ว่ามาหรือไม่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน

คาดว่ามีระเบียนจำนวนกี่ระเบียน
คาดว่าจะมีระเบียนประมาณ 100 ระเบียน ตามจำนวนของผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรม ซึ่งคนเดิมอาจจะมาทุกครั้ง

เว้นมาบ้างไม่มาบ้าง หรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วย

การเก็บข้อมูลเป็นปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ
เป็นการเก็บข้อมูลแบบ ปฐมภูมิ เนื่องจากยังไม่เคยการเก็บข้อมูลมาก่อน

อาจารย์อนุมัติ
อาจารย์ตอบกลับมาอนุมัติให้นำไปลงบนเว็บบอร์ดได้

วันที่ 15 กันยายน 2554

นำข้อมูลไปลงไว้ที่เว็บบอร์ด ได้ลำดับที่ 743 เขียนไปเรียนอาจารย์ผู้สอน ในวันเดียวกัน
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วันที่ 19 กันยายน 2554

อาจารย์ผู้สอนตอบมาว่าได้ประเมินให้แล้ว เข้าไปดูที่เว็บบอร์ดและดาวน์โหลด Link ที่อาจารย์แนะวิธีการ
เขียนรายงานลงมาศึกษา เตรียมจัดทำฐานข้อมูล เมื่ออ่านคำแนะรูปแบบการทำรายงานที่อาจารย์แนะไว้ เห็นว่า
รูปแบบจะแตกต่างจากที่ได้ศึกษามา จึงเขียนไปถามอาจารย์ดังนี้ ดูจากตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานของ
อาจารย์แล้ว อาตมามีคำถามดังนี้

1. ปกนอก ปกใน ไม่มีตรามหาวิทยาลัยเหมือนอย่างที่เคยเรียนมา อาจารย์ประสงค์ไม่ให้มี หรือว่าละไว้ใน
ฐานที่เข้าใจว่าต้องมี

2. หมายเลขหน้า อาจารย์กำหนดให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง ส่วน Header หรือ Footer

3. ตัวอักษร เครื่องของอาตมาเป็น MacOSX ไม่มีลิขสิทธิ์ฟอนต์ Angsana New ปกติใช้ฟอนต์ TH Sarabun
New โดยใช้โปรแกรม OpenOffice ในการทำรายงานส่งมาตลอด จึงขออนุญาติอาจารย์ใช้ฟอนต์นั้น ส่วน
ขนาดตัวฟอนต์ที่อาจารย์แนะนำมาจะแตกต่างจากที่เคยเรียนมาเช่นหัวเรื่องจะเป็นขนาด 20 เนื้อเรื่องจะ
เป็น 16

4. ในการจัดขอบกระดาษ อาจารย์ใช้มาตรฐานปกติที่มหาวิทยาลัยสอนหรือเปล่าหรือมีมาตรฐานอื่น ที่ได้เรียน
มาบอกให้จัดดังนี้

• ขอบบน 1.5 นิ้ว
• ขอบขวา 1 นิ้ว
• ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
• ขอบล่าง 1 นิ้ว

5. กำหนดส่งรายงาน รายงานของอาจารย์มีกำหนดส่งวันไหน ฐานข้อมูลของอาตมายังไม่ได้เก็บข้อมูลจริงๆ
ได้เพียงแต่ถ่ายรูปผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเอาไว้ คงต้องตามเก็บข้อมูลตามภาพ คนร่วมปฏิบัติธรรม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆ จึงพอสามารถทำได้ แต่คงจะได้ไม่ทั้งหมด และจะให้ครบทุกวันพระต้องรอ
ออกพรรษาไปก่อน ขอให้ได้ช่วยอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย

วันที่ 20 กันยายน 2554

อาจารย์ตอบกลับมาว่า “จัดตามที่พระคุณเจ้าเขียนมาได้ครับ ทำให้ผมทราบว่าพระคุณเจ้าแม่นใน format ครับ”
จากการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนจนได้ข้อสรุปของชื่อเรื่องและวิธีการคิดในการทำฐานข้อมูล ได้ชื่อและราย

ละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

ชื่อเรื่อง

ฐาน ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน วันพระในพรรษาปี 2554 ของ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์ กลาง อ.เมือง
จ. นครราสีมา

ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้ตอบคำถามว่า

1. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน แต่ละวันพระมีกี่คน
เพื่อ นำข้อมูลมาใช้ในการจัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ให้เพียงพอ

2. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมี เพศชายกี่คน และเพศหญิงกี่คน
เพื่อ จัดเตรียมที่นั่งในการสวดมนต์ให้เหมาะสมกับจำนวน ปกติผู้ชายจะนั่งด้านหน้า ผู้หญิงจะนั่งด้านหลัง
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การกำนดเขตข้อมูล

ขอบเขตของฐานข้อมูลนี้จึงมีดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล
เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏฺิบัติธรรมเป็นใคร

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง
สามารถยืนยันได้ว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีตัวตนอยู่จริง

3. เพศ
ทราบว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหญิง หรือ ชาย

4. วันเดือนปีเกิด
สามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรมอายุเท่าไร

5. ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
สามารถทราบภูมิลำเนาเดิม

6. ที่อยู่ปัจจุบัน
สามารถทราบได้ว่าอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน

7. เบอร์โทร
ทราบเบอร์โทรเพื่อติดต่อ

8. email (หากมี)
ทราบอีเมลเพื่อติดต่อ

9. เบอร์โทรญาติ
ทราบเบอร์โทรของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

10. email ของญาติ (หากมี)
ทราบ email ของญาติ ว่าติดต่อใครได้หากมีเหตุการณ์เช่น เจ็บป่วย หรือติดต่อเจ้าตัวไม่ได้

11. วันเดือนปีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
บอกได้ว่ามาหรือไม่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน

จำนวนระเบียน

คาดว่าจะมีระเบียนประมาณ 100 ระเบียน แต่เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลจริงได้เพียง 47 ระเบียน ตามจำนวน
ของผู้เข้าร่วมปฏฺบัติธรรม ซึ่งคนเดิมอาจจะมาทุกครั้ง เว้นมาบ้างไม่มาบ้าง หรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บข้อมูลเพื่อมาทำฐานข้อมูลในรายงานเล่มนี้เป็นแบบปฐมภูมิ เริ่มคิดจะเก็บก็เมื่อเริ่มคิดชื่อเรื่องฐาน
ข้อมูล และคิดว่าต้องการจะบอกว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนเท่าไร เป็นหญิงหรือชาย เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพ
แล้วนับเอาตามจำนวนนั้นก็คงเพียงพอ แต่เมื่อนำเรื่องเสนออาจารย์ผู้สอนถึงเข้าใจว่า การเก็บภาพแล้วนำ
จำนวนนั้นไม่เพียงพอต่อการทำฐานข้อมูล เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบอกได้ว่าใคร เป็นเพศหญิงหรือชาย มา
หรือไม่มา ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันไหน เมื่อได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผูสอน และนำข้อความไปลงเว็บบอร์ด http://
chombueng.net/test/ เมื่อว้นที่ 15 กันยายน จึงได้เริ่มคิดแบบสอบถามขึ้นมา แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2554ซึ่งเป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันพระที่ 11 ของทั้งหมด 13 วันในพรรษา โดยความช่วย
เหลือของ คุณเกษราภรณ์ มหาอุดม ในการเข้าไปสอบถามและกรอกข้อมูลจากผู้เข้าร่วมปฏิบัตธรรม
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