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การศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึก ษา สาขาวิช าอุตสาหกรรมศึก ษา (2) เพื่อประเมิน คุณภาพของระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชประเมินระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต และผูสนใจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 66 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ T-test
ผลการวิจยั มีดงั ตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ผูวิจัยใชโปรแกรม Joomla
และ Open Journal System (OJS) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดหัวขอและองคประกอบ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาดังนี้ ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรที่เปดสอน ขาวสารประชาสัมพันธ การจัดการความรู เว็บบอรด ภาพกิจกรรม งานวิจัย และ
วารสารออนไลน
2. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้น
คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 คา t เทากับ -0.82 อยูใน
เกณฑดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลประเมินดังนี้ ดานเนื้อหาอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ยเทากับ
3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 คา t เทากับ -0.66 ดานภาพอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย
เทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 คา t เทากับ -1.00 ดานตัวอักษรอยูในเกณฑดี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 คา t เทากับ -0.74 ดานการนําเสนอ
และการเชื่อมโยงขอมูล อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64
คา t เทากับ -0.90
3. การประเมิน ความพึง พอใจของผูใชง านระบบสารสนเทศวารสารวิช าการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้น ผูประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.47 คา t เทากับ 11.50) ไมเปนไปตามสมมติฐาน
โดยผลการประเมินความพึงพอใจสูงกวาสมมติฐาน
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This study aims to: 1) Develop information system for industrial education journal,
2) Evaluated the quality of industrial education journal, and 3) Evaluated the satisfaction of
industrial education journal. The sample was 66 peoples, compost of teachers, students and
people who interested in Industrial Education Division, Faculty of Education, Srinakharinwirot
University. The statistical used for analysis the data were mean ( ), standard deviation (S.D.)
and T-test.
The result as follows:
1. The researcher developed information system for industrial education journal by
used Joomla program and Open Journal System program (OJS). The information system for
industrial education journal have the content were: Industrial Education Division background,
Curriculum, Information and news, Knowledge management, Web board, Activity, Research
and Journal online.
2. The evaluation on quality of information system for industrial education journal as
a whole was in good level have average of 3.72, standard deviation (S.D.) 0.60, t = -0.82.
When consider in each area it’s found that, the quality of content was in good level have
average of 3.78, standard deviation (S.D.) 0.58 , t = -0.66. The quality of image was in good
level have average of 3.66, standard deviation (S.D.) 0.46 , t = -1.00. The quality of text was
in good level have average of 3.75, standard deviation (S.D.) 0.46, t = -0.74. The quality
of presentation and data relation was in good level have average of 3.67, standard deviation
(S.D.) 0.46, t = -0.90.
3. The evaluation on the satisfaction of information system for industrial education
journal was in very good level has average of 4.68 standard deviation (S.D.) 0.47, t = 11.50,
it was higher than the standard had set.
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บิดา มารดา ตลอดจนครู อาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ที่ใหความสนับสนุน และใหกําลังใจโดย
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดกําหนดไววาทรัพยากรที่สําคัญของโลก นอกจากทรัพยากร
มนุษย ก็คือทรัพยากรสารสนเทศ กลาวคือในขณะที่ทรัพยากรมนุษยเปนแกนสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของคนเปนรากฐานสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศในทุกๆ ดาน ทรัพยากรสารสนเทศก็คือ แหลงความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ดังนั้นเพื่อใหสามารถจัดการทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดถูกนํามาใชเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อนําพาประเทศเขาสูสังคมแหง
ปญญาและการเรียนรู นําสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (สุพจน ศรีนุตพงษ. 2550: 11) เทคโนโลยีสารสนเทศได
ส ง ผลในการพั ฒ นาสารสนเทศจากเดิ ม ที่ เ ป น สิ่ ง พิ ม พ เ ป น สิ่ ง พิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการนําเสนอขาวสาร อื่นๆ อาทิ รายการโทรทัศน วิทยุ มา
เปนการนําเสนอสื่อในรูปแบบสื่อประสม(Multimedia) และมีการจัดการใหมีการเขาถึงไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สถาบั น บริ ก ารสารสนเทศ เช น ห อ งสมุ ด ในฐานะเป น ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการจั ด การ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ และข อมู ลข า วสารก็ ได มี ก ารปรับ เปลี่ย นบทบาทในการจั ดเก็บ และจั ดการ
สารสนเทศโดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการ การบริการ เพื่อใหผูใชสามารถ
เข า ถึ ง สารสนเทศได จํ า นวนมากในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
นักวิชาการ และ นักวิจัยมักประสบกับปญหาในการเขาถึงสารสนเทศซึ่งแตเดิมตองผานขั้นตอนของ
การได ม าที่ ไ ม ส ะดวก ล า ช า และไม ทั น สมั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศช ว ยทํ า ให ผู ใช ส ามารถเข า ถึ ง
สารสนเทศไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ไมจํากัดในเรื่องของสถานที่ และเวลา ทําใหนักวิชาการสามารถ
พัฒนาองคความรูใหมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศที่กําลัง
พัฒนา รูปแบบของการเขาถึงสารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหโอกาสในการเขาถึง
สารสนเทศมีไดเทียบเทาทันกับอารยประเทศ
จากความสํา คั ญของระบบขอมู ลสารสนเทศดัง กลา วสามารถนํ ามาใชให เ ปน ประโยชน
ทางด า นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ทางด า นการศึ ก ษา ทางสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษาจึ ง ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญดังกลาว ในการนํามาประยุกตใหใหเกิดประโยชนกับสาขาวิชา เนื่องจากในปจจุบันสาขา
อุ ต สาหกรรมได ทํ า การเป ด สอนในหลายหลั ก สู ต รในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต รสาขา
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การการศึ ก ษา และในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา โดยในที่ผานมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมไดมีการผลิตผล
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งานทางวิชาการออกมาอยางมากมาย ทําใหไดมีการจัดทําวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น เพื่อใชเปนแหลงขอมูล คนควา และเผยแพรบทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ หรือบทความอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมศึกษา โดย
เนื้อหาขอมูลดังกลาวไดครอบคลุมในดานการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา ตลอดจนการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทางอุตสาหกรรม และเทคนิค
ทางอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ วารสารวิชาการของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ยังไดรับการรับรองการตีพิมพ
ผลงานจาก TCI : Thai-Journal Citation Index centre ซึ่งเปนฐานขอมูลการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศที่ไดรับการยอมรับจากกลุมนักวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา โดยศูนย TCI
เกิ ด จากโครงการวิ จั ย ขนาดเล็ ก ภายใต ทุ น วิ จั ย พระจอมเกล า ธนบุ รี ประจํ า ป พ.ศ. 2544 เรื่ อ ง
“การศึกษาและจัดทําดัชนีผลกระทบการอางอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” โดย ศาสตราจารย
ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คุณวชิรา สุรธนสกุล
และผูชวยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ หมากผิน ซึ่งศูนย TCI กอใหเกิดผลกระทบตอวงการวิชาการของ
ประเทศหลายประการ เชน การมีฐานขอมูลที่สามารถสืบคนขอมูลการตีพิมพและการอางอิงของ
บทความในวารสารไทยได สงผลใหมีการนําความรูและผลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชไดในวงกวาง
อีกทั้งมีการนําขอมูลที่ไดจากฐานขอมูล TCI ไปใชอยางกวางขวาง ทั้งในดานการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวของกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ การใหทุน
สนับสนุนการดําเนินงานของวารสาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เปนตน
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ไดเริ่มตีพิมพ และเผยแพร ฉบับแรก ปที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2550) จนถึงปจจุบันไดตีพิมพ และเผยแพร เปนปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –
ธั น วาคม 2554) แต อ ย า งไรก็ ต ามในป จ จุ บั น ยั ง เกิ ด ป ญ หา ข อ ผิ ด พลาด และความล า ช า ใน
กระบวนการบริหาร และจัดการ การจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากขาดการ
นําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการประยุกตใช และการบริหารจัดการ ทําใหเกิดความยุงยากและ
ความลาชาในการประสานงาน การเผยแพร และการประชาสัมพันธซึ่งยังอยูในวงจํากัด การจัดเก็บ
เอกสารใหเปนฐานขอมูลของสาขายังไมครบถวน และถูกตองทันสมัย การคนหาบทความเพื่อการ
อางอิง การศึกษาคนควาตาง ๆ กระทําไดในขอบเขตที่จํากัด ไมสามารพัฒนาบทความในวารสารเปน
ฐานความรูเพื่อเผยแพร และคนควาในอนาคตได การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางมาก

3
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า ระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพ และไดทําการ
พัฒนาแลว มาใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร บทความทางวิชาการ สื่อมัลติมีเดีย
และการวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ของสาชาวิชาอุตสาหกรรม แกอาจารย เจาหนาที่ นิสิต
และผูที่สนใจ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผาน
เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต โดยมี รู ป แบบของระบบสารสนเทศในลั ก ษณะของเว็ บ เพจ สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ
2. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อ
ประชาสัมพันธในเนื้อหาอื่นๆ ตอไป
3. เพื่อเผยแพรและเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน ความรู ความคิด สงเสริมและสนับสนุน
การคนควา ไดอยางทั่วถึง สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่

ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชโปรแกรม Joomla เพื่อใชในการพัฒนาสารสนเทศและ
จัดการเนื้อ หาบนเว็บไซตให มีระบบระเบีย บและงา ยตอการปรับปรุง แกไข เนื้อ หนา ของเว็บไซต
เนื่องจาก Joomla เปนเว็บไซตสําเร็จรูปพรอมใชงาน นอกจากนี้ยังใช โปรแกรม OJS เขามาชวยใน
การบริ ห ารจั ด การระบบวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และช ว ยสนั บ สนุ น กระบวนการจั ด พิ ม พ ว ารสาร
ทุกขั้นตอนในระบบออนไลน
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ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการประเมิ น ระบบสารสนเทศวารสารวิ ชาการอุ ต สาหกรรมศึก ษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ ครั้งนี้ไดแก ผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต และผูที่สนใจในการสืบคนขอมูล
วารสารออนไลน ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ ครั้งนี้ไดแก ผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต และผูที่สนใจในการสืบคนขอมูล
วารสารออนไลน ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ไดมาจากการเลือกตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 66 คน แบงเปนกลุมทดลอง
ไดดังนี้
1. กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก บุคคลที่มีความรู และประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 3 คน
2. กลุมอาจารย ไดแก ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3 คน
3. กลุ ม นิ สิ ต ได แ ก ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ในสาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา และศิษยเกาของสาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จํานวน 40 คน
4. กลุ ม ผู ที่ ส นใจ ได แ ก ผู ที่ ส นใจในการสื บ ค น ข อ มู ล วารสารออนไลน ของสาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 20 คน
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ง านในระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิยามศัพท
1. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ หมายถึ ง การออกและพั ฒ นาระบบของการจั ด เก็ บ
การประมวลผลข อ มู ล โดยอาศั ย บุ ค คลและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให ไ ด
สารสนเทศที่เหมาะสมกับงานหรือภารกิจแตละอยาง
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2. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา หมายถึง เอกสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
เปนแหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ หรือบทความอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมในดานการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษาตลอดจนการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทางอุตสาหกรรม และ
เทคนิคทางอุตสาหกรรม วารสารวิชาการอุตสาหกรรม
3. คุณภาพของระบบสารสนเทศวารสาร หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะของระบบ
สารสนเทศ 4 ดาน ไดแก 1) ดานเนื้อหา 2) ดานภาพ 3) ดานตัวอักษร 4) ดานการนําเสนอและการ
เชื่อมโยงขอมูล ของเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร จากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ โดยเฉลี่ยอยางนอยตั้งแตเกณฑระดับดีขึ้นไป
4. ความพึงพอใจของผูใชระบบ หมายถึง ความรูสึกที่มตี อการใช การมองเห็น การ
ทันสมัย ของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

1. คุณภาพของระบบสารสนเทศวารสาร
วิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ
2. ความพึงพอใจของผูใชงานในระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษาฯ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานในการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไวดังนี้
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1. ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตรที่
พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานภาพ ดานตัวอักษร ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยง
ขอมูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีคุณภาพอยูในระดับดี
2. ระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
ที่พัฒนาขึ้น ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการทํ า วิ จัย ครั้ ง นี้ ผู วิ จัยได ทํา การศึก ษาวิ จั ย คน คว า เอกสารขอ มู ลต า งๆ และงานวิจั ย
ที่เกี่ยวของ สําหรับใชในการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังตอไปนี้
1. ระบบสารสนเทศ
1.1 องคประกอบของระบบสารสนเทศ
1.2 โปรแกรมที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
1.3 คุณภาพของสารสนเทศ
2. วารสารวิชาการ
2.1 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
2.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส
3. ความพึงพอใจของผูรับสารสนเทศ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ

1. ระบบสารสนเทศ
นิ ย ามของระบบสารสนเทศที่ เ ป น เอกลัก ษณ เ ฉพาะยั ง ไมมีผูกํ า หนด ผูรูแต ล ะท า นได ใ ห
คํานิยามของระบบสารสนเทศไวดังตอไปนี้
สเตียร (Stair. 2003: 31) ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศ วาเปนระบบเฉพาะทางที่ประกอบไป
ดวยองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ทําหนาที่รับขอมูลเขา มาสูการประมวลผลและแจกจายขอมูล
สารสนเทศ รวมทั้งนําเสนอขอมูลยอนกลับเพื่อตรวจสอบกับวัตถุประสงค
สิ่งนําเขา (Input) หมายถึง กิจกรรมในการรวบรวมขอมูลดิบซึ่งสามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย
ขึ้นอยูกับลักษณะของการใชระบบสารสนเทศ เชน บัตรลงเวลาทํางานพนักงาน ลายนิ้วมือ ขอมูลจาก
บารโคด เปนตน
การประมวลผล (Process) เปนการแปลงสภาพขอมูลใหเปนสิ่งสงออกที่มีประโยชน ใน
การประมวลผลจะมีการคํานวณ การเปรียบเทียบ การดําเนินการตามทางเลือก การบันทึกขอมูลเพื่อ
การ ใชงานตอไปในอนาคต การประมวลผลสามารถทําไดดวยมือ หรือใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
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สิ่ง สง ออก (Output) หมายถึง สารสนเทศที่มีป ระโยชน สว นมากจะอยูในรูป แบบของ
เอกสารรายงาน ในบางกรณีสิ่งสงออกของระบบสารสนเทศระบบหนึ่งจะไปเปนสิ่งนําเขาของระบบ
สารสนเทศอีกระบบหนึ่ง สิ่งสงออกสามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน การพิมพ การแสดงผลบนจอภาพ
เปนตน
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนสิ่งสงออกที่ใชสําหรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนําเขาหรือการ
ประมวลผล ถาพบวามีความผิดพลาดในสิ่งนําเขาหรือการประมวลผลเกิดขึ้น ขอมูลยอนกลับที่ไดรับ
จะถูกนํามาตรวจสอบความถูกตอง ถาพบวามีความผิดพลาดจะวิเคราะหตอไปวาสาเหตุของความ
ผิดพลาดนั้นมาจากไหน ขอมูลนําเขาผิดหรือบันทึกขอมูลนําเขาผิด หรือการประมวลผลขอมูลผิด
จากนั้นจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลงในสวนที่ผิดพลาดเพื่อแกไขใหถูกตอง
เทอรบาน (Turban. 2004: 32) ไดอธิบายวา ระบบสารสนเทศทําหนาที่ในการรวบรวม
ประมวลผล บันทึก วิเคราะห และแจกจายสารสนเทศสําหรับเปาหมายเฉพาะดาน เชนเดียวกับ
ระบบทั่วไป ระบบสารสนเทศประกอบไปดวยสิ่งนําเขาคือขอมูลและคําสั่งงาน โดยมีรายงานและผล
การคํานวณเปนสิ่งสงออก ในการประมวลผลสิ่งนําเขาจะใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ รวมทั้งจะตองมี
ขอมูลยอนกลับเพื่อใชประโยชนในการควบคุมการทํางานของระบบ และระบบสารสนเทศจะตอง
รวมถึงบุคลากร กระบวนการ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพอีกดวย
ลัวดอน (Laudon. 2004: 34) อธิบายวา ระบบสารสนเทศเปนกลุมขององคประกอบที่ทํา
หนาที่ในการรวบรวมคนคืนประมวลผลบันทึกและแจกจายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และ
การควบคุ ม องค ก รช ว ยผู บ ริ ห าร ผู ป ฏิ บั ติ ง านในการวิ เ คราะห ป ญ หาการทํ า ภาพนามธรรม
(Visualization) ของปญหาที่ซับซอนรวมทั้งการสรางผลิตภัณฑใหม ระบบสารสนเทศดําเนินกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 3 ประการ เพื่อผลิตสารสนเทศที่องคกรตองการในการทําธุรกรรม กิจกรรมเหลานั้นคือ
1. การนําเขา (Input) เปนการรวบรวมขอมูลดิบจากทั้งภายในและภายนอกองคกร
2. การประมวลผล (Processing) เปนการแปลงขอมูลดิบใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายตอผูรบั
3. การสงออก (Output) เปนการเสนอสารสนเทศใหกับผูรับที่ตองการใชสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศตองการขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือสิ่งที่สงออกเพื่อนํากลับไปใชใน
การควบคุม ประเมินผล หรือตรวจสอบความถูกตองของสิ่งนําเขาและการประมวลผล
โอ เบรียน (O’Brien. 2004: 35) ระบุวา ระบบสารสนเทศเปนองคประกอบของบุคลากร
ฮารดแวร ซอฟตแวร ขายงานการสื่อสาร และขอมูลที่ผานการรวบรวม แปลงสภาพ และแจกจาย
สารสนเทศในองคกร
ทอมสัน และคนอื่นๆ (Thomson; et al. 2003: 40) อธิบายถึงระบบสารสนเทศวา เปน
การบูรณาการระบบที่ใชเทคโนโลยีส ารสนเทศเปน พื้น ฐาน ไดรับการออกแบบเพื่อสนับสนุน การ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจในองคกร
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โอซี (OZ. 2004: 43) อธิบายวา ระบบสารสนเทศประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ ที่
ทํางานรวมกันที่จะประมวลผลขอมูลและผลิตสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจสวนใหญจะ
ประกอบไปดวยระบบยอยซึ่งมีเปาหมายยอยที่สงผลรวมกับเปาหมายหลักขององคกร
จากนิยามของผูรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดังกลาวขางตน พอจะสรุปประเด็นที่มีหลักการ
เชนเดียวกัน จัดทําเปนคํานิยามระบบสารสนเทศไดดังนี้
ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เปนระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสรางสารสนเทศสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะดาน และนําเสนอ
สารสนเทศใหกับผูที่ตองการ ซึ่งตองเปนผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเก็บบันทึกขอมูลที่
นํา เข า มาสู ระบบไวเ พื่ อการใชง านในอนาคต การดํา เนิน งานของระบบสารสนเทศจะเปนไปตาม
หลั ก การของระบบ โดยมี ข อ มู ล เป น สิ่ ง ที่ นํ า เข า เพื่ อ ผลิ ต สารสนเทศเป น สิ่ ง ส ง ออกให ผู ใ ช ดั ง
ภาพประกอบ 2 ระบบสารสนเทศในองคกรมีจํานวนมากกวา 1 ระบบ ทั้งนี้เพราะวาระบบสารสนเทศ
แตละระบบจะถูกสรางขึ้นมาดวยเปาหมายในการตอบสนองความตองการที่แตกตางกันไป การจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพียงระบบเดียวเพื่อใหตอบสนองความตองการที่หลากหลายของบุคลากรทั้งหมดใน
องคกรจึ ง เป น สิ่ง ที่ ย ากยิ่ ง ในองคกรใดๆ จะมี ระบบสารสนเทศชว ยในการปฏิบัติง านทั้ง ในระดั บ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร ในแตละระดับจะมีจํานวนระบบสารสนเทศมากกวา 1 ระบบ แตละ ระบบ จะมี
คุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคเฉพาะของระบบนั้นๆ
คูคา

การบริหารจัดการ

คูแขง

ระบบ
ขอมูล

การ

สารสนเทศ

(สิ่งนําเขา)

ประมวลผล

(สิ่งสงออก)

ขอมูลยอนกลับ
ภาพประกอบ 2 ระบบสารสนเทศในมุมมองของระบบ โอซี (OZ.2004: 43)
สรุปไดวา ระบบสารสนเทศเปนระบบของการรวบรวม ประมวลผล โดยมีกระบวนการดังนี้
สิ่งนําเขา (Input), การประมวลผล (Processing), ระบบสารสนเทศตองการขอมูลยอนกลับ
(Feedback), สิ่งสงออก (Output) โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ
เพื่ อ ให ไ ด ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมกั บ งานหรื อ เป า หมายแต ล ะอย า งและใช ใ นการรวบรวมข อ มู ล
ประมวลผลข อ มู ล นํ า สารสนเทศที่ ไ ด ม านํ า เสนอให กั บ ผู รั บ ที่ ต อ งการใช ส ารสนเทศนั้ น ๆแล ว นํ า
สารสนเทศกลับมาตรวจสอบเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีประโยชนสูงสุดในการใชงานในองคกร
1.1 องคประกอบของระบบสารสนเทศ
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ในอดีตกอนหนาจะมีเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในระบบสารสนเทศ เครื่องมือ
ที่ถูกนํามาใชในระบบสารสนเทศเพื่อทําการบันทึกประมวลผลสารสนเทศจะประกอบไปดวยสมุดบันทึก
แฟมเก็บขอมูล ตูเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องจักรลงบัญชี ตราบจนเครื่องคอมพิวเตอรถูกประดิษฐ
ขึ้นมาเปนเครื่องมือทดแทน เครื่องคิดเลข สมุดบันทึก ตูเอกสาร เครื่องจักรลงบัญชี ภาพของการใช
เครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือของระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา ในชวงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อเปนการแยกแยะใหเห็นวาระบบสารสนเทศใดใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือจะเรียกระบบ
สารสนเทศในกลุม นั้น วา ระบบสารสนเทศที่ใ ชค อมพิว เตอร หรือ ซีบีไ อเอส (Computer-Based
Information System หรือ CBIS) จนปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาถูกลง คุณภาพประสิทธิภาพการใช
งานเพิ่มมากขึ้น ชุดคําสั่งงานมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการในการใชงานไดทุก
รูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุดคําสั่งงานใหผูใชสามารถใชงานไดงา ย
สะดวกไมยุง ยาก ทํา ใหค วามนิย มของการใชเ ครื่อ งคอมพิว เตอรเ ขา มาเปน เครื่องมือ ของระบบ
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น จนเสมือนหนึ่งวาระบบสารสนเทศ คือเครื่องคอมพิวเตอร และการเรียกระบบ
สารสนเทศจึงเหลือเพียง ไอเอส (Information System หรือ IS) แตในขอเท็จจริงระบบสารสนเทศ
จะทํางานไดตามวัตถุประสงค จะประกอบไปดวยองคประกอบ (Components of Information System)
9 ประการ คือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ขอมูล (Data) กระบวนการ (Procedure)
ระบบเครือขาย (Network) และบุคลากร (People ware)
1.1.1 ฮารดแวร (Hardware)
ฮารดแวร หมายถึง อุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใหระบบทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวยคอมพิวเตอรรุนตางๆ เปนหลักสําหรับการประมวลผล รวมทั้งอุปกรณ
รับเขา (Input device) อุปกรณสงออก (Output device) และอุปกรณหนวยเก็บ (Storage device)
1.1.1.1 อุปกรณรับเขา (Input device) หมายถึง องคประกอบของฮารดแวรที่ผูใช
สามารถนําขอมูลคําสั่งงานเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับความจําเปน ความตองการของผูใช และลักษณะของชุดคําสั่งงานประยุกต รวมทั้งสิ่งแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน อุปกรณรับเขาที่นิยมใช ไดแก แผงแปนอักขระ (Keyboard) อุปกรณสําหรับชี้
(Pointing devices) เปนอุปกรณนําเขาสําหรับใชในการควบคุมตําแหนงบนจอภาพ ประกอบไปดวย
เมาส (Mouse) ปากกาดิจิทัล (Digital pen) หรือปากกาแสง (Light pen) ลูกกลมควบคุม (Track
ball) แผนสัมผัส (Touch pad) กานระบุตําแหนง (Pointing stick) กานควบคุม (Joystick) จอสัมผัส
(Touch screen) เปนตน ในกรณีที่ขอมูลนําเขาเปนสัญญาณเสียง อุปกรณนําเขาจะประกอบไปดวย
ไมโครโฟน และ ถาสิ่งที่นําเขาเปนภาพ อุปกรณรับเขา ไดแก กลองดิจิทัล แตถาเปนภาพวีดิทัศน
(Video input) อุปกรณรับเขาจะประกอบไปดวย กลองถายวีดิทัศน หรือ VCR ที่จะทํางานรวมกับ
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แผนวงจรรับภาพ (Video capture card) จึงจะทําหนาที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล แต
สําหรับอุปกรณรุนใหม เชน กลองถายวีดิทัศนดิจิทัล (Digital video หรือ DV camera) สามารถ
บันทึกภาพเปนสัญญาณดิจิทัลไดเลย
ในการรับขอมูลนําเขาโดยตรงจากแหลงกําเนิดจะใชอุปกรณนําเขาที่ประกอบไปดวยเครื่อง
กราดภาพ (Scanner) เครื่องอานรหัสแทง (Bar code reader) เครื่องอานอักขระดวยแสง หรือโอซีอาร
(Optical character reader) เครื่องอานสัญลักษณดวยแสง หรือโอเอ็มอาร (Optical mark reader)
เครื่องอานอักขระหมึก หรือเอ็มไอซีอาร (Magnetic ink character reader)
ในกรณีที่เปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือตองมีการเคลื่อนไหวเพื่อไปรับขอมูลนําสู
คอมพิวเตอร อุปกรณนําเขาประกอบไปดวย เครื่องชวยงานสวนบุคคล หรือพีดีเอ (Personal Digital
Assistant) เปนตน
ในการรับขอมูลที่เปนลักษณะทางกายภาพของบุคคล เชน ลายนิ้วมือ อุปกรณรับเขาจะมี
ลักษณะเฉพาะเรียกรวมกันวา อุปกรณชีวมาตร (Biometric device) ประกอบดวย เครื่องกราด
ลายนิ้วมือ (Finger print scanner) เครื่องกราดมือ (Hand point scanner) อุปกรณดังกลาวนี้ใชใน
ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการแสดงตนของผูใชเปนหลัก
1.1.1.2 อุปกรณสงออก (Output device) เปนอุปกรณที่นําเสนอผลจากการ
ประมวลผลใหกับผูใช อุปกรณสงออกมีหลากหลายประเภทเชนกัน ทั้งนี้เพราะวาคุณลักษณะของ
สารสนเทศที่ ไดจ ากการประมวลผลมี ไดห ลายรูป แบบ รวมทั้ง ความต องการของผู ใ ชซึ่ง เป น ผูรั บ
สารสนเทศที่แตกตางกัน ประกอบไปดวยอุปกรณแสดงผล (Display device) สารสนเทศที่นําเสนอ
ผานอุปกรณแสดงผลจะเรียกวา สําเนาอิเล็กทรอนิกส (Soft copy) อุปกรณในกลุมของอุปกรณ
แสดงผล ไดแก จอมอนิเตอร (Monitor) รุนและแบบตางๆ เชน ซีอารที มอนิเตอร (CRT monitor)
จอมอนิเตอรรุนใหมๆ จะเปนจอภาพผลึกเหลว หรือแอลซีดี (LCD monitor) ทําใหมีขนาดที่แบนลง
อยางมาก
1.1.1.3 อุปกรณสงออกกลุมตอมาคือเครื่องพิมพ (Printer) ซึ่งมีหลากหลายรุน
ไดแก เครื่องพิมพแบบจุด (Dot –Matrix printer) เครื่องพิมพรายบรรทัด (Line printer) เครื่องพิมพ
แบบหมึกฉีด (Ink jet printer) เครื่องพิมพภาพ (Photo printer) เครื่องพิมพเลเซอร (Laser printer)
ในกลุ ม นี้ ไ ด ร วมถึ ง เครื่ อ งพล็ อ ตเตอร (Plotter)สํ า หรั บ สารสนเทศที่ นํ า เสนอในลั ก ษณะของเสี ย ง
อุปกรณสงออกจะเปนเครื่องขยายเสียง (Speaker) หูฟงสวมศีรษะ (Headset)
1.1.1.4 อุปกรณหนวยเก็บ (Storage device) หมายถึง ฮารดแวรที่ใชบันทึกจัดเก็บ
ขอมูลชุดคําสั่งงานตางๆ เพื่อการใชงานใหมในอนาคต มีหลากหลายประเภท ในแตละประเภทก็มี
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ความสามารถหรือความจุในการจัดเก็บไดไมเทากัน มีหนวยวัดความจุตั้งแตเมกะไบต (Megabyte,
MB) ไปจนถึงกิกะไบต (Gigabyte, GB) อุปกรณหนวยเก็บ ไดแก แผนบันทึก (Floppy disks)
ปจจุบันใชงานที่ขนาด 3.5 นิ้ว มีความจุ 1.44 MB จานบันทึกแบบบีบอัด (Zip disk) มีขนาดความจุ
ตั้งแต 100 MB จนถึง 750 MB จานบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ซึ่งติดตั้งไวภายในเครื่อง
คอมพิวเตอรเรียกวาจานบันทึกแบบตรึง (Fixed disk) มีขนาดความจุตั้งแต 40 GB จนถึง 250 GB
ดวยคุณลักษณะที่ติดตรึงไวกับเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเกิดความไมสะดวกในการเคลื่อนยาย จึงได
เกิดจานบันทึกแบบแข็งประเภทใหม เรียกวา จานบันทึกแบบแข็งชนิดเคลื่อนยายได (Removable
hard disk) และจานบันทึกแบบแข็งชนิดภายนอก (External hard disk) แผนซีดี (Compact disc)
มี 2 ประเภท คือ อานอยางเดียว (CD-R) และอานไดและบันทึกได (CD-RW) ขนาดปกติมีความจุ 650
MB ถึง 1 GB แผนดีวีดีหรือแผนดิจิทัลอเนกประสงค (Digital versatile disc) มีขนาดความจุไดตั้งแต
4.7 GB จนถึง 17 GB แถบบันทึก (Tape) เปนอุปกรณหนวยเก็บที่มีมาตั้งแตยุคตนของการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร มีขนาดความจุตั้งแต 2 GB จนถึง 240 GB หนวยขับแฟลช (Flash drive) และแทง
ความจํา (Memory stick) เปนหนวยบันทึกที่เคลื่อนยายได เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกับผูใช
ในการนําพาขอมูลจํานวนมากมีขนาดความจุตั้งแต 8 MB ในจนถึง 2 GB
สรุปไดวาฮารดแวรเปนองคประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณรอบขาง เชน เครื่องพิมพ เครื่องกราดตรวจ รวมทั้งอุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
เขาเปนเครือขาย
1.1.2 ซอฟตแวร (Software)
ซอฟตแวร หมายถึง ชุดคําสั่งงานที่ใชในการสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางานแบงไดเปน
2 ประเภทคือ ซอฟตแวรระบบ (System software)และซอฟตแวรประยุกต (Application software)
ซอฟตแวรระบบ (System software) ประกอบไปดวยโปรแกรมที่ใชสําหรับการควบคุม
บํารุงรักษา การปฏิบัติงานของฮารแวร คือเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ทําหนาที่เปนสวน
ต อ ประสานในระหว า งผู ใ ช กั บ ซอฟต แ วร ป ระยุ ก ต ซอฟต แ วร ร ะบบแบ ง ได เ ป น 2 ประเภทคื อ
ระบบปฏิบัติการ หรือโอเอส และโปรแกรมอรรถประโยชน
1.1.2.1 ระบบปฏิบัติการหรือโอเอส (Operating System หรือ OS) ประกอบไป
ดวยชุดของโปรแกรมที่มีคําสั่งงานในการประสานกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ เชน การเริ่มตนการทํางานของคอมพิวเตอร การจัดการโปรแกรม การจัดหนวยความจํา
การจัดลําดับการทํางานของงาน ทําการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต บริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัย ควบคุมขายงาน บริหารจัดการแฟมขอมูล ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ ระบบปฏิบัติการ
โดยสวนใหญจะติดตั้งไวในจานบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ของคอมพิวเตอร แตสําหรับเครื่อง
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คอมพิ ว เตอร มื อ ถื อ (Hand held computer) พีดี เ อ (PDA) ระบบปฏิบัติ ก ารจะถูก ติ ด ตั้ง ไว ใ น
หนวยความจําแบบอานอยางเดียว หรือรอม (Read only memory หรือ ROM) ระบบปฏิบัติการจะ
แตกตางกันไปตามขนาด ชนิด และประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร โดยเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร
ขนาดใหญ (Mainframe) และเครื่องมินิคอมพิวเตอร (Mini computer) สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
จะใชระบบปฏิบัติการ 2 กลุม คือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอรจะใชระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows)
และเครื่องคอมพิวเตอร iMac จะใชระบบปฏิบัติการของ MAC (Mac OS X.) ในอดีตระบบปฏิบัติการ
ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเริ่มตนจากระบบปฏิบัติการดอส (DOS) และพัฒนาตลอดมาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพจนเขาสูระบบปฏิบัติการวินโดวสที่ไดพัฒนามาตามลําดับตั้งแตวินโดวส 3 (Windows 3.X)
ในป พ.ศ. 2533 จนมาสูวินโดวสเอ็กซพี (Windows XP) ในปจจุบัน (พ.ศ. 2548) วินโดวส XP
ประกาศใชในป พ.ศ. 2544
สํา หรั บ เครื่ อ งพี ดีเ อ (PDA)
และอุ ป กรณ ขนาดเล็ก จะใช ร ะบบปฏิบั ติ ก ารที่ เ รี ย กว า
ระบบปฏิบัติการแบบฝงตัว (Embedded operating system) ที่บันทึกไวในรอม เชน Windows
CE.NET สําหัรบพีดีเอ โทรศัพทแบบสมารต (Smart phones) หนวยแสดงผลแบบสมารต (Smart
display) เปนตน ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 2003 สําหรับพ็อกเก็ตพีซี (Packet PC)
ระบบปฏิบัติการ Palm OS สําหรับพีดีเอ (PDA) ระบบปฏิบัติการ Symbian OS สําหรับโทรศัพท
แบบสมารต (Smart phones)
สําหรับระบบเครือขายจะตองใชระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network operating system)
เพื่อทําหนาที่จัดการปรานงานในการทํางานของผูใชหลายคน (Multiple users) ในการเขาถึงและใช
ทรัพยากรบนเครื่องชวยรวมกัน ผูบริหารเครือขาย (Network administrator) จะใชระบบปฏิบัติการ
เครือขายในการเพิ่ม ลบ ผูใชงานในระบบเครือขาย รวมทั้งการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ตางๆ ที่เชื่อมตอเขากับเครือขาย ตัวอยางของระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network OS) ไดแก
Netware Windows Server 2003 UNIX และ Linux เปนตน
1.1.2.2 โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) เปนโปรแกรมอํานวยความ
สะดวกในการทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถบางประเภทของโปรแกรมอรรถประโยชน
รวมอยูในระบบปฏิบัติการ ในขณะที่บางสวนของโปรแกรมอรรถประโยชนจะจัดทําเปนโปรแกรมแยก
ตางหาก โปรแกรมอรรถประโยชนที่รวมอยูในระบบปฏิบัติการ ไดแก การจัดการแฟมขอมูล (File
Manager) ทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการแฟมขอมูล (File) และจานบันทึก (Disk) ผูชม
ภาพลักษณ (Image viewer) สําหรับการแสดงการคัดลอกเนื้อหาของแฟมขอมูลกราฟก การยกเลิก
การติดตั้ ง (Uninstaller)
สําหรั บนําโปรแกรมและสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโปรแกรมออกจาก
คอมพิวเตอร การกราดตรวจสําหรับนําโปรแกรมและสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโปรแกรมออกจาก
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คอมพิวเตอร การกราดตรวจจานบันทึก (Disk scanner) สําหรับตรวจหาและแกไขปญหาบนจาน
บันทึก รวมทั้งการคนหา และนําแฟมขอมูลที่ไมจําเปนออกจากจานบันทึก Disk Defragmenter ทํา
หนาที่ในการจัดระเบียบแฟมขอมูลใหม (Reorganize files) รวมถึงพื้นที่ที่ไมไดใชงานบนจานบันทึก
ใหมดวย โปรแกรมอรรถประโยชนวินิจฉัย (Diagnostic utility) ทําหนาที่แปลโปรแกรม (Compile)
จัดทํารายงานขอมูลทางดานเทคนิคของฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชนสิ่ง
สํารอง (Back up utility) สําหรับการคัดลอก การสํารองแฟมขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไวในจานบันทึก
หรือเฉพาะบางแฟมขอมูลที่ตองการ โปรแกรมถนอมหนาจอ (Screen saver) เปนการทําใหจอภาพ
วางเปลา หรือนําเสนอภาพเคลื่อนไหวที่กําหนดไวเมื่อคียบอรดหรือเมาสไมไดมีการเคลื่อนไหวใน
ระยะเวลาที่กําหนด
โปรแกรมอรรถประโยชน ที่ มิ ได รวมอยู ใ นระบบปฏิ บัติก าร ได แ ก โปรแกรมตอ ต า นไวรั ส
(Antivirus) ทําหนาที่ในการตรวจหาและระบุการรุกล้ําของโปรแกรมไวรัส รวมทั้งการขจัดโปรแกรม
ไวรัส ไฟรวอลล (Personal fire walls) ทําหนาที่ในการตรวจหาและปองกันการรุกล้ําเครื่อง
คอมพิวเตอรจากผูที่ไมมีสิทธิ โปรแกรมอรรถประโยชนในการบีบอัดแฟมขอมูล (File compression
utility) ทําหนาที่ในการบีบอัดแฟมขอมูลเพื่อเปนการลดขนาดของแฟมขอมูล ซึ่งหมายถึงการใชพื้นที่
ในการบั น ทึ ก น อ ยลง โปรแกรมอรรถประโยชน ใ นการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล
(Personal computer maintenance utility) ทําหนาที่ในการระบุและซอมแซมระบบปฏิบัติการจาน
บันทึกรวมทั้งทําการปรับปรุงความสามารถในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
1.1.2.3 ซอฟตแวรประยุกต (Application software) จะเปนโปรแกรมที่พัฒนามา
เพื่อทํางานเฉพาะดานตามความตองการของผูใช เชน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมระบบคาตอบแทน
โปรแกรมบริหารหองพักโรงแรม โปรแกรมทะเบียนประวัติคนไขในโรงพยาบาล โปรแกรมเหลานี้เปน
โปรแกรมเฉพาะทางขึ้นอยูกับลักษณะของผูใช นอกจากนี้แลวยังมีซอฟตแวรประยุกตอีกประเภทหนึ่ง
ที่ไดรับการพัฒนามาเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติใหกับผูใชโดยทั่วไป ผูใชสามารถที่จะนํา
ซอฟตแวรประยุกตกลุมนี้มาเพื่อชวยในการทํางานเฉพาะดานของตนได ซอฟตแวรประยุกตในกลุมนี้
ประกอบไปดวย โปรแกรมประมวลคํา (Word Processing) โปรแกรมแผนตารางทําการ (Spreadsheet)
โปรแกรมฐานขอมูล (Database) และโปรแกรมนําเสนอ (Presentation graphics)

สรุปไดวา ซอฟตแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนองคประกอบที่สําคัญประการที่สอง ซึ่งก็
คือลําดับขั้นตอนของคําสั่งที่จะสั่งงานใหฮารดแวรทํางาน เพื่อประมวลผลขอมูลใหไดผลลัพธตาม
ความตองการ ของการใชงาน ในปจจุบันมีซอฟตแวรควบคุมระบบงาน ซอฟตแวรสําเร็จ ทําใหการใช
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งานคอมพิวเตอรในระดับ บุคคลเปนไปอยางกวางขวาง และสงเสริมการทํางานของกลุมมากขึ้น สวน
งานในระดับองคกร สวนใหญมักจะมี การพัฒนาระบบตามความตองการโดยการวาจางบริษัทที่รับ
พัฒนาซอฟแวร หรือโดยนักคอมพิวเตอรที่อยูในฝาย คอมพิวเตอรขององคกร เปนตน
1.1.3 ขอมูล (Data)
ขอมูลเปนสิ่งนําเขาสูระบบสารสนเทศในรูปแบบตางๆ กัน เชน ตัวเลข ตัวหนังสือ
ภาพ และเสียง ขอมูลเปนทรัพยากรอยางหนึ่งขององคกรที่จะตองมีการบริหารจัดการ
สรุปไดวาขอมูลถือเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ เปนตัวชี้
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของระบบได เนื่องจากตองมีการเก็บขอมูลจากแหลงกําเนิด ขอมูล
จะต อ งมี ค วามถู ก ต อ งและทั น สมั ย มี ก ารกลั่ น กรองและตรวจสอบแล ว เท า นั้ น จึ ง จะมี ป ระโยชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชงานในระดับกลุมหรือระดับองคกร ขอมูลตองมีโครงสรางใน การจัดเก็บที่เปน
ระบบระเบียบเพื่อการสืบคนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
1.1.4 กระบวนการ (Procedure)
กระบวนการ หมายความรวมถึง กลยุทธ นโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ ขั้นตอนในการ
ใชระบบสารสนเทศ เชนขั้นตอนที่ผูใชปฏิบัติในการทํางานกับระบบ
สรุปไดวา กระบวนการคือขั้นตอนการทํางานในการจัดการกับระบบสารสนเทศเพื่อใหระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพในการทํางานใหมากที่สุด
1.1.5 ระบบเครือขาย (Network)
ระบบเครือขายเปนเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอร เพื่อทําใหเกิด
การสื่อสารทางไกล (Telecommunication) การสื่อสารทางไกลเปนการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสจาก
สถานที่ ห นึ่งไปยั งอีก สถานที่ หนึ่ ง โดยการใชอุปกรณรับ -ส งสัญญาณ ตั วกลางนํา สัญญาณ และ
ซอฟตแวรสําหรับการสื่อสาร สัญญาณอิเล็กทรอนิกสจะนําพาขอมูลสารสนเทศไมวาจะเปนภาพเสียง
ขอความไปยังผูรับ ในการประกอบการ ซึ่งองคกรประสงคจะขยายพื้นที่ประกอบการออกไปใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได เพราะพื้นที่ประกอบการมากขึ้นเทาไรหมายถึงโอกาสที่องคกรจะมีจํานวนลูกคา
เพิ่มมากขึ้นเทานั้น การขยายพื้นที่ประกอบการออกไปในอดีตเปนมุมมองของการขยายสาขาตัวแทน
จําหนาย ซึ่งจะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลในระหวางหนวยงานนั้นๆ ทําใหความกวางไกลกลายเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งของการขยายองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ขอมูลที่สามารถสงขอมูลไดทุกรูปแบบไมวาจะเปนภาพ เสียง หรือขอความ ระบบการสื่อสารขอมูล
สามารถกระทําไดดวยความเร็ว มีความเชื่อถือได รวมทั้งมีความปลอดภัยในการรับสงขอมูล ในขณะ
ที่คาใชจายในการทําระบบเครือขายเพื่อเชื่อมโยงมีราคาที่ถูกลงมาตามลําดับของเวลา ทําใหระยะทาง
ที่เคยเปนอุปสรรคประการหนึ่งของการขยายตัวของการประกอบการหมดลงไป องคกรสามารถขยาย
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สาขาไปตามที่ ตา งๆ และสามารถรั บ-ส ง ขอมูลบนระบบเครือข า ยไดอย า งรวดเร็ ว และปลอดภั ย
ความสามารถในการควบคุมสั่งการกระทําไดอยางรวดเร็วรวมทั้งความสามารถในการติดตอสื่อสารกับ
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผู จั ด จํ า หน า ยสิ น ค า หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ลู ก ค า นอกจากป จ จั ย ด า นระยะทางแล ว
เทคโนโลยีการสื่อสารก็ไดเขามามีบทบาทชวยในการพัฒนาระบบงานประยุกตเฉพาะดานใหสามารถ
รับและสงขอมูลแบบออนไลน ชวยลดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลใหม เพิ่มความรวดเร็วในการ
ประมวลผล ตราบจนการเกิดขึ้นของเครือขายอินเทอรเน็ต หรือที่เรียกกันวาเน็ตเปนเครือขายของโลกที่
เชื่อมตอเครือขายขององคกร ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ มูลนิธิ หรือสวนบุคคล ทําให
เกิดการติดตอสื่อสารเชื่อมถึงกันไดหมดทุกที่ในโลกที่หนวยงานสามารถเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย
ได ทํา ใหสินคาบริการการประกอบการหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนอินเทอรเน็ต ผูประกอบการ
สามารถนําธุรกิจของตนใหบริการผานอินเทอรเน็ตโดยการจัดทําหนาเว็บของตน (Web Page) เพื่อให
ลูกคาใชอินเทอรเน็ตในการเขาถึงธุรกิจของตนได เปนการขยายพื้นที่การขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาในอดีตเพราะผูประกอบการไมตองลงทุนในการเปดรานคา แตสามารถนําเสนอธุรกิจของตน
ใหลูกคาไดทั่วโลกโดยไมจํากัดเวลาเพราะอินเทอรเน็ตสามารถปฏิบัติงานไดตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน
และ 7 วันตอสัปดาห
ดวยเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตที่ทําใหเกิดการเชื่อมตอของประชาคมทั่วโลกโดยการใชเว็บ
เบราวเซอร (Web browser) ผูประกอบการบางรายตองการจํากัดขอบเขตของการเชื่อมโยง การเขาถึง
ขอมูล รวมทั้งกําหนดสิทธิใหเฉพาะบางคนหรือบางหนวยงานเทานั้นที่สามารถเขาถึงเว็บไซตของตนได
ดวยเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตจึงไดเกิดเปนอินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซทราเน็ต (Extranet)
1.1.6 อินทราเน็ต (Intranet)
เปนเครือขายอินเทอรเน็ตที่หนวยงานนั้นๆ นํามาใชและมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึง
เครือขาย เพื่อการทํางานการแลกเปลี่ยนขอมูลแตเฉพาะบุคลากรของหนวยงานเทานั้น ผูใชงาน
จะตองแสดงตนและพิสูจนตนเองวาเปนผูมีสิทธิเขาถึงเครือขายกอนการเขาใชงาน เทคนิคที่นิยมใช
บนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อแสดงตนและพิสูจนตนเอง ไดแก การระบุชื่อหรือรหัสผูใช (Username
หรือ User ID) และรหัสผาน (Password) ในขณะที่เครือขายอินเทอรเน็ตโดยทั่วไปไมตองมีการแสดง
และพิสูจนตนเอง
สรุปไดวาอินทราเน็ตระบบเครือขายภายในองคกร เปนบริการ และการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
เหมือนกันอินเทอรเน็ต แตจะเปดใหใชเฉพาะสมาชิกในองคกรเทานั้น
1.1.7 เอ็กซทราเน็ต (Extranet)
เปนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูประกอบการนํามาใชในการเชื่อมโยงบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกองคกร เชน ลูกคา บริษัทผูจัดสงสินคาและวัตถุดิบ ตัวแทนจําหนาย พันธมิตรทางธุรกิจ
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และมีการกําหนดสิทธิใหกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตในการเขาถึงเครือขาย ผูใช
งานเอ็กซทราเน็ตจะตองแสดงตนโดยการระบุชื่อผูใช (User name หรือ User ID) และรหัสผาน
(Password) เพื่อแสดงวาเปนผูมีสิทธิเขาถึงเครือขายไดเชนเดียวกัน
ในระบบสื่อสารทางไกลจะตองมีทั้งสวนของฮารดแวรและซอฟตแวรของการสื่อสารทํางาน
รวมกับองคประกอบอื่นๆ ของระบบสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวรของการสื่อสารที่ตองใช จะมี
คุณลักษณะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทของเครือขาย ฮารดแวรประกอบไปดวยอุปกรณและ
ตัวกลางนําสัญญาณ ตัวอยางของอุปกรณ เชน โมเด็ม (Modem) อุปกรณสหสัญญาณ (Multiplexer)
เปนตน ตัวอยางของตัวกลางนําสัญญาณ เชน สายตีเกลียวคู (Twisted pair cable) สายโคแอกซ
(Co axial cable) สายเสนใยนําแสง (Fiber optic cable) เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาไปสูการนําสงสัญญาณแบบไรสาย (Wireless technology) ซอฟตแวรการสื่อสารมีไวเพื่อชวย
ใหผูใชสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรหรืออุปกรณของตนเขากับเครือขายหรือคอมพิวเตอรเครื่องอื่นได
จัดการควบคุมการนําสงสัญญาณขอมูลทําหนาที่เชื่อมประสานใหกับผูใชในระหวางการสื่อสาร เชน
โปรโทคอลประเภทตางๆ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เอฟทีพี (FTP) กระดานขาวสาร (Message
board) หองคุย (Chat rooms) การประชุมทางวีดิทัศน (Videoconference) เปนตน
สรุปไดวาเอ็กซทราเน็ตเปนระบบเครือขายซึ่งเชื่อมเครือขายของอินทราเน็ตเขากับระบบ
คอมพิวเตอรภายนอก หรือเชื่อมอินทราเน็ตกับอินทราเน็ตอีกที่หนึ่งเขาดวยกัน ลักษณะการทํางานจะ
เหมือนกันอินทราเน็ตแตวาเชื่อมแตละที่ใหเขาหากัน เพื่อจุดประสงคการทํางานที่เพิ่มขึ้น เชนการดูแล
จัดการสํานักงานของบริษัทแตละสาขาเขาดวยกัน เปนตน โดยการเชื่อมตอมักจะปดกั้นเฉพาะภายใน
แตอาจมีการเปดใหผูใชงานภายนอกเขามาใชงานหรือแบงระดับการเขาใชขอมูลไดเชนกัน
1.1.8 บุคลากร (People ware)
บุคลากร (People ware) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ
เพราะเปนผูใชองคประกอบทั้ง 5 ใหทํางานรวมกันตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว บุคลากรที่เกี่ยวของ
ในระบบสารสนเทศแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้
1.1.8.1 ผูใชขั้นปลาย (End user) เปนผูที่ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ เปนผูที่ใช
ประโยชนจากสารสนเทศที่ระบบเปนผูนําเสนอ ระบบสารสนเทศสวนใหญในปจจุบันโดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศที่ใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลัก ผูใชขั้นปลายจะเปนผูใชฮารดแวร ซอฟตแวร
เครือขายขอมูล ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กําหนดไวเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ตองการ แตใน
ระบบสารสนเทศที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ (Mainframe) หรือขนาดกลาง (Mini Computer)
ผูใชขั้นปลายอาจจะไมไดเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงกับระบบ แตจะเปนผูรับสารสนเทศโดยมีบุคลากร
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ทางดานระบบสารสนเทศเปนผูปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศแทนตน และนําสารสนเทศจากระบบ
มาสงให
1.1.8.2 บุคลากรทางดานระบบสารสนเทศ (Information system personal) เปน
บุคลากรที่ไดรับการเรียนรูฝกฝนเฉพาะทางดานระบบสารสนเทศ ทําหนาที่ในการสรางและพัฒนา
ควบคุม ดูแ ลองคป ระกอบตา งๆ ของระบบสารสนเทศใหเ กิดขึ้น เปน เสน ทางสายอาชีพ ดา นหนึ่ง
บุคลากรที่ไดรับการเรียนรูฝกฝนเฉพาะดานทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศจะปฏิบตั งิ านใน
องคกรในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
1. Web Developer
9.
Graphic Designer
2. Help Desk Specialist
10. Computer Technician
3. Computer Engineer
11. Systems Programmer
4. Data Entry Clerk
12. Network Administrator
5. Database Administrator
13. Web Master
6. Network Security Specialist
14. Data Communication Analyst
7. System Analyst
15. Web Administrator
8. Programmer
16. Web Programmer
1.1.8.3 ผูบริหาร บุคลากรในกลุมนี้หมายความถึง ผูบริหารในองคกรที่ทําหนาที่ใน
การบริหารไมวาจะเปนองคกรหรือระบบสารสนเทศ ในกรณีของระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
ผูบริหารรายนั้นๆ จะนับเปนผูใชขั้นปลายไมใชผูบริหารในบริบทนี้ เนื่องจากผูบริหารจะเปนผูใชงาน
ระบบสารสนเทศโดยตรง ผูบริหารสูงสุดในฝายระบบสารสนเทศคือประธานฝายสารสนเทศหรือซีไอโอ
(Chief Information Officer หรือ CIO) ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
ในองคกรผูบริการตําแหนงอื่นๆ ในองคกรโดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงจะเปนผูที่มีสวนผลักดันทําให
ระบบสารสนเทศในองคกรเกิดขึ้นและดํารงอยูไดอยางประสบความสําเร็จ การสนับสนุนของผูบริหาร
ทั้งในดานงบประมาณและความรวมมือเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการใชระบบสารสนเทศใน
องคกร
สรุปไดวา บุคลากรในระดับผูใช ผูบริหาร ผูพัฒนาระบบ นักวิเคราะหระบบ และนักเขียน
โปรแกรม เปนองคประกอบสําคัญในความสําเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรูความสามารถ
ทางคอมพิวเตอรมากเทาใด โอกาสที่จะใชงานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรไดเต็มศักยภาพ
และคุมคายิ่งมากขึ้นเทานั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่อง คอมพิวเตอรมีขีด
ความสามารถมากขึ้น ทําใหผูใชมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงาน ไดเอง
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ตามความตองการ สําหรับระบบสารสนเทศ ในระดับกลุมและองคการ ที่มีความซับซอนมากจะตองใช
บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอรโดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน
1.2 โปรแกรมทีใ่ ชในการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
1.2.1 โปรแกรม Joomla
Joomla ก็คือ CMS ที่ถูกสรางขึ้นมาดวยภาษาสคริปต PHP และ JavaScript ทํางาน
รวมกับไฟลฐานขอมูล MySQL และภาษาจัดการขอมูล XML เปนระบบจัดการขอมูลของเว็บไซดที่อยู
ในรูปแบบของ Web portal เปนหลัก พรอมกับความสามารถปรับแตงใหแสดงผลในรูปแบบของ บล็อก
(Blog) เว็บบอรด (Webboard) และรานคาออนไลน (Online Shopping Cart) ไดโดยงายดาย Joomla
เปน CMS แบบซอฟตแวรเสรีภายใตลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL สามารถนําไปใชงานและดัดแปลงการใช
งานไดฟ รี สามารถนํา ไปสรา งเปน เว็บ ไซดบ นอิน เตอรเ น็ต หรือ เว็บ ไซดภ ายในองคก รไดอ ยา งมี
ประสิท ธิภาพ รองรับ ไดทั้ง เว็บ ไซดสว นตัว แบบงา ยๆ ไปจนถึง เว็บ ไซดข ององคก รที่ใหบริก ารเว็บ
แอปพลิเคชั่นที่ซับซอน
ประวัตขิ อง Joomla
ทีม นัก พัฒ นาโปรแกรมที่แ ยกตัว ออกมา เริ่ม ตน ดว ยการสรา งเว็บ ไซดที่ชื่อ วา
OpenSourceMatter.org ขึ้นมา เพื่อกระจายขอมูลขาวสารออกไปสูกลุมผูใชงาน นักพัฒนาโปรแกรม
นักออกแบบเว็บไซด และสังคมออนไลนตางๆ นําทีมโดย Andrew Addie หรือที่ใชชื่อออนไลนวา
"MasterChief" ซึ่งไดเขียนจดหมายขึ้นมาและสงเขาไปยังเว็บกลุมสังคมออนไลนเดิมของ Mambo
คือที่ Mambo Server.com หลัง จากนั้น ผูค นหลายพัน คนก็แหกัน เขา มาสมัคร เขา สูฟ อรั่ม ของ
OpenSourceMatter.org ภายในวันเดียว พรอมกับเขียนขอความใหกําลังใจกับทีมงานพัฒนากลุมนี้
และจะสนับสนุนการทํางานของทีมพัฒนากลุมนี้ตอไปอีกดวย เหตุการณในครั้งนี้ถือไดวาเปนขาวใหญ
ในวงการอิน เตอรเ น็ต ขา วหนึ่ง เลยทีเ ดีย ว สํา นัก ขา วไอทีอ อนไลนไมวา จะเปน newsforge.com,
eweek.com, และ ZDNet.com เปนตน ตางก็นําเสนอขาวนี้ จนกระทั่งผูจัดการใหญของบริษัท Miro
ตอ งออกมาตอบคํา ถามตอ สาธารณชนดว ยบทความที่มีชื่อ วา " The Mambo Open Source
Controversy-20 Questions With Miro " อยางไรก็ตาม เหตุการณขางตนนี้ก็ไดปลุกเราใหสังคม
Open Source ทั่วโลกไดตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปกปองสิทธิ์แหงความเปน " Open Source " ที่
แทจริงเอาไว
ในวัน ที่ 1 กัน ยายน 2005 ประมาณ 2 สั ป ดาหห ลั ง จากเหตุ การณแ ยกตั ว ของทีม พัฒ นา
โปรแกรมหลัก Eddie ก็ไดประกาศการรวมสรางองคกรและสังคมออนไลนกันใหม เพื่อสรางสรรคไปสู
ความกาวหนาของ CMS แบบ Open Source ที่แทจริงโดยไดใชชื่อโปรเจ็กตใหมวา "Joomla " ซึ่งออก
เสียงภาษาอังกฤษวา " Jumla " ( จูมลา ) มาจากภาษาสวาฮิติ ( Swahiti ) ที่มีความหมายวา " ดวยกัน
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ทั้งหมด " หรือ " รวมกันทั้งหมด " และในการประกาศโปรเจ็กตใหมนี้ก็มีนักพัฒนาโปรแกรมกวา 3,000 คน
ประกาศเขารวมมือกันทันที
Joomla เปดตัวเวอรชั่นแรก ( Joomla 1.0.0 ) ในวันที่ 16 กันยายน 2005 ซึ่งเปนการนําซอรส
โคดของแมมโบเวอรชั่น 4.5.2.3 มาใสชื่อ Joomlaลงไป พรอมทั้งแกไข bug และเพิ่มเติมคุณสมบัติ
ทางดานการรักษาความปลอดภัยบางอยางเขาไป นับจากวันนั้น Joomla ก็ไดอัปเดตตัวเองสูเวอรชั่น
ใหมเรื่อยมา สวนเวอรชั่นที่พัฒนาขึ้นใหมเพื่อกาวไปสูความเปน Joomla เองโดยไมอิงอยูกับรูปแบบ
จาก Mambo อีกตอไปก็เริ่มตนขึ้นที่เวอรชั่น 1.5 ซึ่งเปดตัวขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2551 และพัฒนา
แกไขในสวนตางๆ เรื่อยมา
ข้ อดีของ Joomla
1) Joomla ใหใชงานกันไดฟรีและสามารถดัดแปลงการใชงานฟรีพรอมอัปเดตฟรี
2) ติดตั้งงายไดเว็บแบบมืออาชีพ
3) ควบคุมหนาตาเว็บไซดดวยเทมเพลต
4) สรางและจัดการเนื้อหาไดงาย
5) รองรับกับการทํางานหลายๆ คนพรอมกัน
6) เสถียร ปลอดภัย
7) ไมตองยึดติดกับคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรใดๆ
8) มีสังคมออนไลนที่มีขอมูลชวยเหลือจํานวนมาก
9) มีผูพัฒนาภาษาไทยอยางเปนทางการ joomlacorner.com
10) สมบูรณดวยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย
การใชงาน Joomla เพื่อสรางเว็บไซดและจัดการเนื้อหาของเว็บไซดนั้นไมเพียงแตจะชวยให
การสรางเว็บไซดในปจจุบันนี้งายดายมากยิ่งขึ้นกวาเดิมเทานั้น แตยังทําใหไดเว็บไซดที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูง มีขอผิดพลาดนอยมาก ที่สําคัญคือมีความปลอดภัยตอขอมูลภายในเว็บไซดสูงมาก
ไมเชนนั้นแลวคงจะไมเปน CMS ที่ไดรับความนิยมอยางสูงไปทั่วโลกอยางในปจจุบัน ผูใชงานธรรมดา
หรือองคกรใดก็ตาม ที่ตัดสินใจเริ่มตนสรางเว็บไซดดวยการสรางเว็บแอปพลิเคชั่นเองทั้งหมด สุดทายก็
จะได CMS กลับมาตัวหนึ่งนั้นเอง และถาไมลงทุนลงแรงอยางจริงจังก็ยากมากที่จะได CMS ที่มี
คุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เทียบเทากับ Joomla ดังนั้นใช Joomla จะงายกวาและไมตองเริ่มตน
จากศูนย (ปยะ นากสงก. 2553: 3-5)
สรุปไดวา โปรแกรม joomla เปนโปรแกรมสําเร็จรูปใชสําหรับสรางเว็บไซต นอกจากนี้ยัง
สามารถทํา งานร ว มกั บ ระบบฐานข อมู ล MySQL ไดเ ปน อย า งดีทั้ง ยั ง ง า ยต อ การสร า ง แก ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลงทั้งขอมูลบนเว็บไซตและรูปรางหนาตาของเว็บไซตอีกดวย
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1.2.2 โปรแกรม Open Journal System (OJS)
Open Journal System - OJS เปนซอฟตแวรในกลุมรหัสเปด (Open Source) เพื่อการ
บริหารจัดการวารสาร ระบบการตีพิมพและเผยแพรวารสารวิชาการแบบออนไลน พัฒนาโดย Public
Knowledge Project (PKP) ซึ่งไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนระบบที่ชวยสนับสนุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําวารสารวิชาการ และจัดเปนระบบที่มีความยืดหยุนสูงมากทั้งในสวน
กระบวนการจัดทําตนฉบับและการเผยแพร (Editorial and Publishing Process) โดยไดนํานวัตกรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยอํานวยความสะดวกสําหรับผูจัดทําวารสารในทุก
ขั้นตอนของการทํางานอยางครบวงจร
1) ความสามารถของ OJS ระบบการทํางานของโปรแกรม Open Journal System เปน
ระบบที่สามารถติดตั้งและควบคุมไดเองโดยอิสระ กองบรรณาธิการสามารถกําหนดความตองการ
เกี่ยวกับกรอบการทํางานได สําหรับขั้นตอนการสงบทความและการจัดการเนื้อหาสามารถดําเนินการ
ไดแบบออนไลน และโมดูลการบอกรับเปนสมาชิก (subscription module) พรอมกับตัวเลือกสําหรับ
การเขาถึงวารสารและบทความ การจัดทําดัชนีเพื่อการคนหาเนื้อหา นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือชวย
สําหรับการอานและคนหาเนื้อหา พรอมการแจงขอความผานทางอีเมล และการสงขอคิดเห็นจากผูอาน
ไดดวย
2) ตัวอยางวารสารที่ใชโปรแกรม Open Journal System คือ Library and Information
Research (LIR) กอนป 2003 วารสารถูกตีพิมพภายใตชื่อ Library and Information Research
News ปจจุบัน Library and Information Research เปนวารสารวิชาการที่รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับศาสตรทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กอตั้งขึ้นโดย Library and Information
Research Group ของมหาวิทยาลัยนอรทธัมเบรีย Library and Information Research มีงานวิจัยที่
เปดใหเขาใชสาธารณะเพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย โดยการนําโปรแกรม OJS มาประยุกตในการจัดการ
วารสาร ซึ่งผูใชสามารถสืบคนผลงานวิจัยหรือวารสารไดจากคลังเก็บถาวร โดยเลือกเลมที่ ฉบับที่จาก
ปที่ตีพิมพไดสะดวก การดาวนโหลด OJS สามารถเลือกดาวนโหลดไดทั้งสาระสังเขปและ PDF File
โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
สรุปไดวาโปรแกรม OJS เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการจัดพิมพวารสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ
และชวยสนับสนุนกระบวนการจัดพิมพวารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลนไดเปนอยางดี
1.3 คุณภาพของสารสนเทศ
นพณัช เนื่องพุกก (2553: 85-86) ไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณภาพของสารสนเทศ โดย
แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
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1) ดานเนื้อหาที่ใชตองมีความทันสมัย มีความนาสนใจ การจัดลําดับเนื้อหาถูกตอง
ครบถวน สมบูรณตามจุดมุงหมาย
2) ดานภาพที่ใชตองมีความนาสนใจ ภาพประกอบมีสอดคลองกับเนื้อหา สีที่ใชมี
ความเหมาะสม การจัดรูปแบบการวางภาพถูกตอง
3) ดานตัวอักษรที่ใชตองมีความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน และเรียบรอย ความชัดเจน
ของการใชคําและการตัดคําที่ใชในเนื้อหามีเหมาะสม และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ
ผูใชงานทั่วไป
4) การนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูลตองมีความสัมพันธสอดคลองกับเนื้อหนาและ
ลําดับของเนื้อหาสามารถนําขอมูลมาประยุกตเพื่อนําเสนอในงานตอไปไดดวยตนเองและมีแหลง
อางอิงขอมูล
แมวาสารสนเทศจะมีคุณสมบัติครบถวนมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามความตองการของผูใชแลว
ก็ตาม แตไมไดหมายความวาสารสนเทศนั้นมีคุณภาพเพียงพอ นอกเหนือจากคุณสมบัติของการ
นําเสนอดังกลาวแลว สารสนเทศที่ดียังตองมีผลในการจูงใจใหผูรับสารสนเทศสามารถทําการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมตางๆ ของผูรับ การวัดคุณภาพของ
สารสนเทศสามารถพิจารณาไดจากอรรถประโยชนที่นําเสนอโดยสารสนเทศ ความพึงพอใจของผูใชใน
สารสนเทศและหรือความผิดพลาดของสารสนเทศ
อรรถประโยชนที่นําเสนอโดยสารสนเทศแบงเปนดานตางๆ ไดดังนี้
1) อรรถประโยชนดานรูปแบบ (Form Utility) หมายถึง รูปแบบของสารสนเทศสอดคลอง
หรือตรงตามความตองการของผูใช
2) อรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility) หมายถึง เวลาที่ผูรับไดรับสารสนเทศในเวลาที่
ตองการเปนเวลาที่เหมาะสมไมเร็วหรือชาจนเกินไป
3) อรรถประโยชนทางดานสถานที่ (Place Utility) หมายถึง การเขาถึงหรือไดรับสารสนเทศ
ที่ตองการอยางสะดวกและไมยุงยากผูที่ตองการสารสนเทศสามารถเขาถึง (Access) สารสนเทศใน
สถานที่ใดๆก็ไดและดวยวิธีการที่ไมยุงยาก เชน สารสนเทศที่บันทึกไวในอินทราเน็ต (Intranet) จะทํา
ใหผูใชที่เปนสมาชิกของอินทราเน็ตไดอรรถประโยชนทั้งดานเวลาและสถานที่ เพราะผูใชสามารถ
เขาถึงสารสนเทศไดจากสถานที่ใดก็ไดที่สามารถติดตอกับอินทราเน็ตไดซึ่งก็มีอยูทั่วโลกและเปนระบบ
ที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง
4) อรรถประโยชนดานความเปนเจาของ(Possession Utility) หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุมการจําแนกแจกจายไปยังผูอื่น
สรุปไดวาคุณภาพของสารสนเทศนั้นมี 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานภาพ ดานตัวอักษร และ
ด า นการนํ า เสนอและการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ซึ่ ง ต อ งขึ้ น อยู กั บ อรรถประโยชน ใ นหลายๆด ว ย ได แ ก
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อรรถประโยชนดานเวลา (Time Utility),อรรถประโยชนทางดานสถานที่ (Place Utility),อรรถประโยชน
ดานความเปนเจาของ(Possession Utility) เหลานี้ประกอบกัน หากสารสนเทศมีสิ่งเหลานี้ครบถวน
สมบูรณก็จะทําใหสารสนเทศนั้นมีคุณภาพมากขึ้น

2. วารสารวิชาการ
2.1 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทํา
ขึ้นเพื่อใชเปนแหลงเผยแพรบทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ หรือบทความอื่น ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมศึกษา โดยเนื้อหาครอบคลุมในดานการเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา
ตลอดจนการเรี ย นการสอนในกลุ ม สาระการเรีย นรูก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี การจัด การทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม โดยวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาที่ไดทําการเผยแพร
ไปแลวมีดังนี้
1) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550 ประกอบดวยรายงานการวิจัยจํานวน 15 เรื่อง และหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 1 เรื่อง
2) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 ประกอบดวยรายงานวิจัยพิเศษ 1 เรื่อง บทความวิชาการ
1 เรื่อง รายงานวิจัยจํานวน 9 เรื่อง และแนะนําหลักสูตร 1 หลักสูตร
3) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551
4) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552 ประกอบดวย บทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัย
จํานวน 21 เรื่อง และแนะนําหนังสือ 1 เลม
5) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
6) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2553 ประกอบดวย บทความวิชาการ 2 เรื่อง แนะนําหนังสือ
1 เลม และบทความวิจัยจํานวน 18 เรื่อง
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7) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 ประกอบดวย บทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัย 11 เรื่อง
แนะนําหนังสือ 1 เลม และแนะนําหลักสูตร 2 หลักสูตร
8) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 255 ประกอบดวย บทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัย 11 เรื่อง
แนะนําหนังสือ 1 เลม
9) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 ประกอบดวย บทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัย 11 เรื่อง
แนะนําหนังสือ 1 เลม
สรุปไดวา วารสารวิชาการก็คือการนําเสนอบทความทางดานวิชาการการคาควาวิจัยตางๆ
ความเห็นทางวิชาการใหมๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษวิจารณในหมูผูรูดวยกัน เนื้อหาสาระ
ในวารสารจะอยูในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก บทปริทัศน และการวิจารณหนังสือ
งานตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพที่ไมมีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่วไปวา นิตยสารวิชาชีพ เปนตน
2.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็กทรอนิกสถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทําใหการจัดเก็บ การนําเสนอและการสืบคน
ทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกสก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยี เริ่มตั้งแตการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีการพิมพ
ทําใหสามารถเผยแพรวารสารอิเล็กทรอนิกสไดรวดเร็วขึ้นและสามารถผลิตวารสารออกมาไดจํานวน
มาก ทั้งชวยใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศภายในวารสารไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ
2.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีการพิมพ ทําใหมีอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการใหมๆ ดาน
สารสนเทศที่เหนือกวาและมากกวาเดิม การพิมพอิเล็กทรอนิกสนับเปนนวัตกรรมสําคัญอยางหนึ่งที่
เกิดขึ้นและทําใหสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (Electronic Information) เชน วารสารอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Journal) หนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
อื่นๆ มีปริมาณมากขึ้นเปนทวีคูณ ดังนั้นเมื่อจะกลาวถึงประวัติความเปนมาของวารสารอิเล็กทรอนิกส
จึงขอเริ่มตนจากบริบทของการพิมพวารสารอิเล็กทรอนิกสพอสังเขป
2) การพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publishing) หมายถึง กระบวนการของการพิมพ
สารสนเทศใหสามารถอานไดออนไลน หรืออยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศดังกลาวในปจจุบัน
นําสงหรือเผยแพรผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ CD-ROM หรือเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)
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เอกสารหรือ สิ่ง พิม พอิเ ล็ก ทรอนิก สมีค วามหมายรวมถึง นิต ยสาร วารสาร จดหมายขา ว หนัง สือ
ทําเนียบนาม คูมือ ระเบียบ กฎหมาย การตัดสินใจ ฯลฯ
การพิมพอิเล็กทรอนิกสทําใหทุกคนสามารถพิมพเผยแพรความคิด เรื่องราวตางๆ หนังสือ
ของตนเอง โดยปราศจากคาใชจายที่สูงมากเหมือนการพิมพแบบเกา ในระยะกอนมีอินเทอรเน็ต ซึ่ง
การพิมพ (Publishing) หนังสือหรือวารสารตางๆ จะอยูภายใตการควบคุมของสํานักพิมพ มีหนังสือที่
ดีจํานวนมากที่ผูเขียนไมสามารถหาสํานักพิมพใหพิมพงานของตนได จะหาโรงพิมพโดยเสียคาใชจาย
ในการพิมพเองก็ไมใชเรื่องงาย กระบวนการที่ผูเขียนจะสงเรื่องใหสํานักพิมพก็ใชเวลานาน รวมทั้ง
ขั้นตอนในการสงใหผูทรงคุณวุฒิอานก็ใชเวลานานมาก ไมไดติดตอทางอิเล็กทรอนิกสอยางรวดเร็ว
เหมือนในปจจุบัน ผูเขียนตองเสียคาใชจายไมนอยในการจัดรูปแบบและพิมพหนังสือ กวาจะสามารถ
พิ ม พ เ ปน เล ม และนํา ออกให บ ริ ก ารได เรื่อ งบางเรื่อ งก็ ดูจ ะไมทั น สมัย ตามกํ า หนดออก ปจ จุบั น มี
อินเทอรเน็ตเปนแหลงเผยแพรสารสนเทศรูปแบบใหม ผูคนมีโอกาสและทางเลือกในการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง สํานักพิมพไมตองพิมพซ้ําและจัดทํารูปเลมทางกายภาพเปนจํานวนมากๆ
ผูเขียนที่ตองการเผยแพรหนังสือหรือบทความของตนเอง ก็เพียงแตเตรียมตนฉบับใหพรอม และสราง
เว็บไซต แลวนําออกเผยแพรบนเว็บของตนเอง เปดใหผูอื่นเขาถึง และขายหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
เว็บไซตได และยังสามารถซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากรานหนังสือออนไลน เชน Barnes & Noble
ไดดวย เรียลลี่ (Reilly. 1999: 80)
การพิมพอิเล็กทรอนิกส นับเปนพัฒนาการสําคัญที่นําไปสูการเกิดวารสารอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Journal หรือ E-Journal) การพิมพอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1960
ในยุคนั้นมีการนําคอมพิวเตอรมาใชผลิตสิ่งพิมพตางๆ แลนคาสเตอร (Lancaster. 1995: 518) วารสาร
ทางวิชาการและบริการตางๆ เกี่ยวกับวารสารไดเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรและ
Software Tools วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิจ และคา วารสารที่เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งมาก และตอ เนื่ อ ง บวกกับ
ความกาวหนาทางดานอินเทอรเน็ต กลายเปนพลังกระตุนที่ทําใหมีการพัฒนาไปสูเครือขายการผลิต
ผลงานวิชาการในรูปอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหผูผลิตผลงานวิชาการ ผูจัดพิมพ บรรณารักษ นักสารสนเทศ
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผูใชสารสนเทศทั่วไป ตองพัฒนาเรียนรูกระบวนการในการผลิต
การเผยแพร และการใชประโยชนจากสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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3) สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publications) สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปมี
ลักษณะเดนดังนี้ คลิมเพอเรอ (Klemperer. 2001: 316)
- สามารถจัดสงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร Desktop ได
- อานพรอมกันไดมากกวา 1 คน
- สืบคนภายในเนื้อหาได
- สืบคนบทความโดยตรงจากฐานขอมูล บทคัดยอ และดัชนีได
- จัดทําสื่อผสม กราฟฟก สี ไดในราคาไมแพง
- จัดพิมพเผยแพรไดรวดเร็วกวาการพิมพที่เปนกระดาษ
- สงเสริมใหผูอานและผูเขียนสามารถติดตอ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ไดแบบออนไลนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- มีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอรลิงค (Hyperlinks) บนเครือขาย World Wide Web ได
ทั้งภายในฉบับและเชื่อมไปยังสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสอื่น
- เชื่อมโยงใหผูอานเขาถึงรายการอางอิงที่มีอยูในบทความไดโดยตรง และตอไปยัง
รายการอางอิงอื่นๆ ได
อยางไรก็ตามมีปญหาและขอที่ควรระวังคือ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากมายบน
เว็บไมไดผานการคัดกรอง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสารสนเทศบนเว็บตองเสียเงินในการเขา
ใชแตละครั้ง ผูใชจําเปนตองอาศัยเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เหมาะสมจึงจะอานได นอกจากนี้
ยังสามารถทําซ้ํา สงใหผูอื่นตอ และดัดแปลงเนื้อหาซึ่งทําใหเกิดปญหาดานการคุมครองลิขสิทธิ์
4) ประวัติความเปนมาของวารสารอิเล็กทรอนิกส
เมื่ อ ย อ นไปในป พ.ศ.1960 เป น ปที่ UNESCO

รายงานสนั บ สนุน ให นํ า เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาชวยแกปญหาการจัดพิมพวารสารเมื่อประมาณป ค.ศ.1960 การพิมพอิเล็กทรอนิกส
เกิดขึ้นเปนครั้งแรก และในป ค.ศ. 1973 สันดักและชวาส (Sondak; & Schwarz. 1973: 20) ไดเขียน
บทความเรื่อง “The Paperless Journal” และไดรับการอางอิงวาเปนผูมีวิสัยทัศนในการจัดพิมพ
วารสารวิชาการ (Scholarly Journal) ในรูปอิเล็กทรอนิกสเปนครั้งแรก เผยแพรโดยใชรูปแบบ
ไฟลขอมูลที่อานไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อสงไปยังหองสมุดและจําหนายไปยังสมาชิกที่บอกรับแต
ละรายในรูปไมโครฟช (Computer-Output Microfiche) ชาน (Chan. 1999: 11) แลนคาสเตอร
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(Lancaster. 1995: 521) และคณะบุคคลกลุมหนึ่งไดอภิปรายถึงความเปนไปไดของการจัดทําวารสาร
เสมือนแบบออนไลน (Online Virtual Journals)
โครงการทดลองจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสทางวิชาการครั้งแรกไดเริ่มขึ้นโดย
- New Jersey Institute of Technology ออกวารสาร Mental Workload ในป ค.ศ. 1980
ภายใตโครงการทดลองที่ชื่อวา Electronic Information Exchange System (EIES) Project เปน
วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ยังขาดความชํานาญเลมแรก มีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ (Refereed) มี
บรรณาธิการ และมีลิขสิทธิ์เหมือนกับวารสารรูปแบบพิมพ มีการจัดทําดัชนี และบทคัดยอออนไลน
ผูอานสามารถพิมพบทความที่เปนเนื้อหาเต็มของบทความได แตก็ลมเหลวตอมาในเวลาอันรวดเร็ว
เนื่องจากนักวิชาการมีความลังเลที่จะสงตนฉบับให และเผยแพรไดเฉพาะในอเมริกาเนื่องจากมีปญหา
ขอตกลงเกี่ยวกับโทรคมนาคมกับ British Post Office ไนสันเจอร (Nisonger. 1998: 100)
-

หลังจากป 1980 ไมนาน ในชวงตนทศวรรษเดียวกันนี้ ไดมีความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย The University of Loughboroug and the University of Birmingham ภายใตโครงการ
The Birmingham Loughborooug Electronic Network Development (BLEND) เกิดขึ้นที่ประเทศ
อังกฤษ ผลิตวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสชื่อ Computer Human Factors แตในที่สุดก็ลมเหลว
เชนเดียวกับโครงการ EIES ดวยเหตุผลเดียวกัน ไนสันเจอร (Nisonger. 1998: 102) และสาเหตุที่
โครงการดังกลาวเหลานี้ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะมีปญหาที่สําคัญสามประการคือ แลน
คาสเตอร (Lancaster. 1995: 521)
- สมาชิกของชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย หมายถึง ผูที่จะแตง (Potential authors) และผู
ที่จะอาน (Potential Readers) ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องเทอรมินอล ไมมีความพรอมดานอุปกรณ
ดังกลาว หรือมีไมเพียงพอ
- มีปญหาดานเทคโนโลยี เปนตน วาปญหาดานโทรคมนาคม การตอบสนองชา คุณภาพ
ในการแสดงบนจอ (Display) ต่ํา วิธีการใชยุงยากไมสะดวกและเสียเวลา (Lack of Friendliness) ทํา
ใหไมนาเขาใช
- ปญหาที่อาจสําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่ง คือ ผูแตง (Potential authors) มองไมเห็น
ผลตอบแทนที่ชัดเจน หากสงบทความไปลงฐานขอมูลแลว และผลงานนั้นก็ไมแนวาจะมีน้ําหนักพอใน
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การไดรับการพิจารณาเปนผลงานดานวิชาการที่จะทําใหไดเลื่อนตําแหนงรายได หรือการตอสัญญาที่
ถาวร (Tenure) และประกันไมไดวาจะมีผูอานมากหรือไม
แลนคาสเตอร (Lancaster. 1995: 521) เปนอีกผูหนึ่งที่เขียนประวัติวารสารอิเล็กทรอนิกส
กลาววา วารสารอิเล็กทรอนิกส เริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ 20 กวาป หรือเปนเวลาสองทศวรรษมาแลว
วารสารอิเล็กทรอนิกสดังกลาวนี้รวมถึง จดหมายขาวอยางไมเปนทางการที่ผลิตขึ้นระหวางการประชุม
ทางเครือขายคอมพิวเตอร หรือแมแตขอความของการประชุมนั้นก็จัดวาเปนรูปแบบหนึ่งของวารสาร
วารสารอิเล็กทรอนิกสเปนคําที่มีความหมายกํากวม ไมนิ่ง ถาใชในความหมายที่คอนขางจะกวาง
หมายถึ ง วารสารใดๆ ที่ มี อ ยู ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และรวมถึ ง วารสารพิ ม พ ที่ เ ข า ถึ ง ได ท าง
อิเล็กทรอนิกส เนื้อหาจากวารสารที่สามารถเขาถึงไดดวยเครือขายออนไลน และวารสารที่เผยแพรใน
รูปซีดี-รอม ในความหมายที่แคบ อาจหมายถึงวารสารที่จัดทําเปน อิเล็กทรอนิกส และอานแบบ
อิเล็กทรอนิกสเทานั้น
ในระยะแรกๆ ทําการเผยแพรวารสารอิเล็กทรอนิกสออกมาในรูปซีดี-รอม (CD-ROM) หรือ
แผนดิสก (Diskette) ในระหวาง ค.ศ. 1970 และสวนใหญใชในหองสมุด มักจะเปนเอกสารเต็ม (Full
Text) ของวารสารหลากหลายสาขา ซึ่งสวนใหญเปนวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสของวารสารที่มีเปน
ฉบับพิมพอยูแลว ชาน (Chan. 1999: 11) ในการจัดเก็บ บันทึก และสืบคนบทความวารสารจากซีดีรอม ทําใหสามารถจัดเก็บบทความวารสารไดจํานวนมาก (600 MB) ทั้งยังบันทึกไดทั้งขอมูล ภาพ
ภาพเคลื่อนไหวเสียง ผูใชสามารถสืบคนไดโดยมีอุปกรณการสืบคนและอานคําแนะนําในการสืบคน
ของแตละบริษัทหรือวิธีการชวยคนของแตละฐานขอมูล นับเปนทางเลือกที่ดีในการแกปญหาพื้นที่ใน
การจัดเก็บวารสารลวงเวลาของหองสมุด การนําขอมูลมาบันทึกลงในซีดี-รอม สวนใหญจะเปน
บทความที่ไดมาจากสิ่งพิมพ ทําใหมีความลาชา ผูผลิตและจําหนายวารสารในรูปซีดี-รอม ที่เปนที่
รูจักกันในปจจุบันมีหลายบริษัท เชน Silver Platter, UMI, EBSCO Electronic Information, Information
Access Co. ฯลฯ
ระยะตอมาเปนระยะออนไลนเดิมหรือกอนมีเว็บ (Old Online or Pre-Web) ซึ่งเผยแพรโดย
เครือขายแบบ Proprietary Networks หรือจายคาบริการทางโทรศัพท (Dialup Services) เปนวารสาร
ที่มีเนื้อหาฉบับเต็ม สามารถสืบคนไดโดยผาน Online Hosts เชน DIALOG และ BRS ผูใชหรือ
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สถาบันบริการสารสนเทศจะสมัครเปนสมาชิกของฐานขอมูล เมื่อตองการสืบคนก็จะเขาถึงขอมูลของ
ผูผลิตไดดวยการเชื่อมโยงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของฐานขอมูลโดยตรง ผานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เชน สายโทรศัพท เสนใยแกวนําแสง (Optic Fiber) คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม ผูจัดจําหนาย
ฐานขอมูลออนไลนเชิงพาณิชยในลักษณะนี้ ไดแก DIALO, LEXIS/NEXIS, MeadData Control,
BRS, CIS, Cas online, OCLC เปนตน (สมร ตาระพันธ. 2543: 24-26; ชาน (Chan. 1999: 11)
ในปจจุบันมีอินเทอรเน็ตและ World Wide Web

ยิ่งทําใหกิจกรรมตางๆ ของวารสาร

อิเล็กทรอนิกสมีอัตราความเร็วมาก มีวารสารออนไลน (Online Journals) วารสารซีดี-รอม (CDROM Journals) และวารสารในรูปเครือขาย (Networked Journals) ออกมามากมาย วารสารในรูป
เครือขาย จะใชบนฐานของ Mailing List Software หรือ Client/Server ไดแก Gopher และ WWW
ชาน (Chan. 1999: 11)
พัฒนาการของวารสารอิเล็กทรอนิกสในระยะที่ผา นมามีดังนี้ คลิมเพอเรอร (Klemperer. 2001:
120 ; นิชันเจอร (Nisonger. 1998: 267)
ป ค.ศ. 1987 วารสาร New Horizons in Adult Education เปนวารสารวิชาการฉบับแรก
(First Peer-Reviewed Journal) ที่นําออกเผยแพรบนอินเทอรเน็ต จัดพิมพโดยโครงการของ
มหาวิทยาลัยซีราคิวซ (Syracuse University Kellogg Project) โดยจัดทําเปน ASCII Text นําออก
เผยแพรฟรีโดยผาน BITNET List Server พรอมทั้งสงฉบับพิมพออกเผยแพรไปยังผูที่ไมสามารถใช
BITNET ฟรีได
ป ค.ศ. 1990 วารสาร Postmoder Culture เปนวารสารทางวิชาการ (Peer Reviewed Journal)
อีกฉบับหนึ่งที่นําออกเผยแพรบนอินเทอรเน็ตในรูป ASCII Text โดยใชทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) หรือแผนดิสก (Diskette) และยังคงเผยแพรบนอินเทอรเน็ตโดย Project Muse
ป ค.ศ. 1992 วารสาร OJCCT (Online Journal of Current Clinical Trials) เปนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสวิชาการ (Peer-Reviewed) ฉบับแรกที่มีเนื้อหาเต็มพรอมภาพกราฟฟก (Full-Text EJournal Including Graphics) ผานการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญ (Refereed) ที่ออกเผยแพรเปน
อิเล็กทรอนิกสอยางเดียวโดยผานเครือขายของ OCLC ซึ่งเขาใชไดโดยการเปนสมาชิก กอนที่จะมี
World Wide Web การอานตองใชซอฟตแวรพิเศษทําใหเกิดโครงการ Electronic Journals Online
(EJO) ของ OCLC ซึ่งนําเอา World Wide Web เปนกลไกในการเผยแพร ปจจุบันเรียก Electronic
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Collection Online (ECO) OJCCT ไดมีการทําใหบทความตางๆ เปนฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได
ดวย Z39.50 Protocol ที่มีทั้งเนื้อหาแบบ ASCII และภาพกราฟก
ป ค.ศ. 1991-1995 สํานักพิมพ Elsevier รวมกับสถาบันการศึกษาหลายแหงทําวารสารที่มี
เปนฉบับพิมพใหเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกสยังวิทยาเขตตางๆ ของสถาบันเหลานั้นภายใต TULIP
Project
ป ค.ศ. 1993 JSTOR (Journal Storage Project) เปนโครงการแรกที่จัดเก็บวารสารฉบับ
พิมพยอนหลังในรูปอิเล็กทรอนิกส
ป ค.ศ. 1993 Gophers แพรหลายทั่วไปและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวิธีที่ควรสงเอกสาร
ป ค.ศ. 1993 Gophers ถูกแทนที่อยางรวดเร็วดวย World Wide Web (WWW) จนเปน
หลักฐานที่เขมแข็งในวงวิชาการ
ป ค.ศ. 1994 ซึ่งยังใชนําสงวารสารอิเล็กทรอนิกสทาง WWW ในปจจุบัน
ป ค.ศ. 1996 วารสารอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตมี 23 รูปแบบแตกตางกัน มีทั้ง ASCII,
HTML and PostScript วารสารอิเล็กทรอนิกสบางชื่อจัดกลุมบทความไวเปนฉบับเดียวกัน บางชื่อสง
บทความแยกกันไปยังหองสมุดทาง E-mail หรือ List Serve นิสันเจอร (Nisonger. 1998: 267)
Internet และ World Wide Web ชวยใหกิจการดานวารสารอิเล็กทรอนิกสมีความกาวหนาอยาง
รวดเร็วขึ้น และไดรับความนิยมมากขึ้น
2.2.2 ความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal) เปนรูปแบบใหมของวารสารในยุค
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแมรูปแบบ (Format) ของวารสารอิเล็กทรอนิกสจะเปลี่ยนไป
แตก็ยังมีลักษณะบางอยางที่มีความคงที่ตามความหมายเดิมของวารสารที่เปนสิ่งพิมพ ดังที่จารุวรรณ
สินธุโสภณ (2521: 90-91) ใหความหมายของวารสารสิ่งพิมพไววา
วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพประเภทหนึ่ง มีกําหนดการพิมพที่แนนอนหรือคอนขางแนนอน มี
เลขกํา กับฉบับ ระบุใหทราบ วัน เดือน ป ที่ออกและทราบลํ าดับของแตละฉบับในชุด ไมกําหนด
ลวงหนาวาจะเลิกกิจการเมื่อใด ประกอบดวยบทความหลายบทความในแตละฉบับโดยผูแตงหลาย
คนรวมกันในฉบับเดียว เปนสิ่งพิมพที่ใหความรู ขอมูล ขาวสารที่ใหมและทันสมัยกวาหนังสือ ถาเปน
วารสารทั่วไป หรือที่เรียกวานิตยสาร ก็มีเรื่องในแขนงวิชาตางๆ ทั่วๆ ไป เปนลักษณะสารคดี นวนิยาย
หรือเรื่องสั้นลงตอๆ กันเปนตอนๆ วารสารทางวิชาการมีบทความตางๆ เกี่ยวของกับวิชาแขนงนั้นๆ
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ปกติจะตองระบุวัตถุประสงคในการออก การเผยแพร หรือการสมัครเปนสมาชิก วารสารอิเล็กทรอนิกส
ก็ยังมีลักษณะดังกลาวคงอยู วารสารอิเล็กทรอนิกสก็คือ วารสารในความหมายดังกลาว แตอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งชวยลดขีดจํากัดในหลายดานที่เคยมีในวารสารฉบับพิมพ ซึ่งจะไดกลาวใน
บทตอไป
การใหคําจํากัดความของสิ่งใดๆ แมวาจะไมนาสนใจ แตก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อความชัดเจนใน
เบื้องตน เชนเดียวกับการอธิบายคําจํากัดความของคําวาวารสารอิเล็กทรอนิกส นอกจากตองเขาใจ
ลักษณะของสิ่งพิมพที่เรียกวา วารสาร ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Journal หรือ Periodical หรือ
มีอีกคําหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกัน บางทีก็ใชแ ทนกัน ไดดว ย คือคํา วา สิ่ง พิม พตอเนื่อง ซึ่ง ตรงกับ
ภาษาอัง กฤษวา Serial สิ่ง พิม พตอเนื่อง (Serial) หมายถึง สิ่ง พิม พใ นสื่อใดๆ ที่อ อกเปน ตอนๆ
ตอเนื่องกัน มีลําดับเลขที่ หรือลําดับวัน เดือน ป และประสงคจะพิมพตอไปไมมีที่สิ้นสุด สิ่งพิมพตอเนื่อง
รวมถึงวารสารทั่วไป หนังสือพิมพ รายงาน หนังสือ วารสารวิชาการ และบันทึกความจํา เอกสารการ
ประชุมทางวิชาการและรายงานการประชุมทางวิชาการ เอกสารเปนชุดมีเลขลําดับที่ คําวาวารสาร
และสิ่งพิมพตอเนื่อง เปนคําที่มีความหมายคลายกัน (Synonyms) ตางก็เปนสวนยอย (Subset) ของกัน
และกัน นิสันเจอร (Nisonger. 1998: 1-2)
วารสารอิเล็กทรอนิกส ในภาษาอังกฤษมีอยูหลายคําที่พบเห็นบอยๆ ในเอกสารหรือตํารา
วิชาการ เชน “Electronic Journals or E-Journals”, “Electronic Publishing” ซึ่งอาจเรียกแตกตาง
กันไปตามทัศนะของผูคนและสถานการณที่ประทับใจ ชาน (Chan. 1999: 10)
ไดมีผูกลาวถึงความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกสไวหลายทัศนะ เชน
ทอมสัน และ นิสันเจอร (Thomas; & Nisonger. 1998: 10) กลาววา ยังไมมีความหมายที่
ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับสําหรับสิ่งพิมพตอเนื่องอิเล็กทรอนิกส (Electronic Serial Publication)
เพราะเปนคําที่เปลี่ยนแปลงเสมอมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาวารสารอิเล็กทรอนิกส อยูในสภาวะที่ไมนิ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับคําที่ใชเรียกสิ่งพิมพตอเนื่อง และวารสารซึ่งยังไมมีความคงเสนคงวา
มาหลายศตวรรษ กอนที่จะใชคําวา “Electronic Journal” และ “E-Journal” จนเปนที่นิยมสําหรับใช
เรีย กวารสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในอดีตไดมีคํา ที่ใชม าหลายคํา แลว เปน ตน วา “Virtual Journal”,
“Paperless Journal” และ “Online Journal” ในทัศนะของ Nisonger จึงใหนิยามกวางๆ ของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมสิ่งพิมพตอเนื่อง หรือสิ่งพิมพที่มีลักษณะคลายสิ่งพิมพตอเนื่องที่มีรูปแบบ
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เครือขาย ไมเปนเครือขาย เปนอิเล็กทรอนิกสอยางเดียว หรือผลิตเปนทั้งอิเล็กทรอนิกสและกระดาษ
ทั้งสองอยางควบคูกัน
แบรนที (Brandt. 1992: 17-20) ใหความหมายวารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals)
หมายถึง กลุมสารสนเทศที่สงออกไปในรูปอิเล็กทรอนิกส ตามกําหนดเวลาเปนระยะ
แลนคาสเตอร (Lancaster. 1995: 520) กลา ววา วารสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส (Electronic
Journals) หมายถึง วารสารใดๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งครอบคลุมวารสารทั้งหมดที่
เปนแบบอิเล็กทรอนิกสและมีฉบับพิมพที่ทําคูกันดวย เนื้อหาของวารสารสามารถอานไดโดยผาน
เครือขายออนไลน และรวมทั้งวารสารที่เผยแพรในรูปซีดี-รอมดวย สวนความหมายที่แคบหมายถึง
เฉพาะวารสารที่จัดทําขึ้นสําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส และหาไดในรูปอิเล็กทรอนิกสเทานั้น
ทอมสัน และ นิสันเจอร (Thomas; & Nisonger. 1998: 267) ใหมโนคติ (Concept) วา
วารสารอิเล็กทรอนิกส นั้นครอบคลุมปรากฏการณที่หลากหลาย ใชไดทั้งกับสิ่งพิมพบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตผานเทคโนโลยี เชน E-mail, Listservs, Anonymous File Transfer Protocol (FTP),
Gopher, WWW เชนเดียวกับ เทคโนโลยี ออฟไลน เชน แผน Floppy Disks, Disk Cartridges,
Magnetic Tape หรือ CD-ROM.
คําจํากัดความและเรื่องราวของวารสารอิเล็กทรอนิกส เปนเรื่องที่มีความซับซอนและเปนที่
วิพากษวิจารณในหลายที่ ผูเขียนบางคนใหความหมายงายๆ วา
ชาน (Chan. 1999: 40-45) กลาววา วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) หมายถึง
สิ่งที่เผยแพร บริการจัดสงไปสูสมาชิกผูบอกรับโดยผานไฟลคอมพิวเตอรเปนหลัก บางคนก็ใหคําจํากัด
ความที่มีความหมายเฉพาะ เชน Electronic full text ที่อาจมีภาพ (Images) เชน วารสารอิเล็กทรอนิกส
หมายถึง เนื้อหาฉบับเต็มของสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมีภาพ (Images) และตั้งใจตีพิมพเผยแพร
อยางไมมีที่สิ้นสุด
สรุปคําจํากัดความของวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยรวมเอาความหมายของสิ่งพิมพตอเนื่อง
(Serial) จากหนังสือ AACR2R ที่วาสิ่งพิมพในสื่อใดๆ ที่ออกเปนตอนๆ ตอเนื่องกันตามกําหนด
ระยะเวลาหรือโดยจํานวนลําดับที่ และจงใจใหมีตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ผนวกกับคําวาอิเล็กทรอนิกส
และบวกกับความหมายของวารสารที่วาเปนสิ่งพิมพที่ออกมาเปนชวงหรือระยะ (Periodical Publication)
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มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องที่อยูในความสนใจใหมๆ ใชสําหรับสิ่งพิมพที่เปนทางการ หรือกึ่งทางการ
ของกลุมตางๆ โดยเฉพาะ ตามทัศนะของ Chan วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) หมายถึง
วารสารอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งพิมพตอเนื่องอิเล็กทรอนิกสที่เปนวารสารวิชาการเปนสวนใหญ ซึ่ง
หองสมุดทางวิชาการทั้งหลายเกี่ยวของหรือจัดไวบริการ
หองสมุดมหาวิทยาลัยแหงรัฐอิลลินอยส ที่ชิคาโก (University of Illinois at Chicago. 2002:
78) แนะนําผูใชหองสมุดในเว็บเพจของหองสมุดวา วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal หรือ
E-Journal) หมายถึง วารสารใดๆ ที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต วารสารอิเล็กทรอนิกสหลายชื่อเรื่องจัดทําคู
กับวารสารฉบับพิมพดวยกระดาษมีวารสารหลายชื่อเรื่องเปลี่ยนเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในจํานวนที่
เพิ่มขึ้น วารสารอิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏใหเห็นบนจอมักจะมีการออกแบบ และจัดหนาใหเหมือนกับ
ฉบับพิมพ นั่นก็คือ วารสารที่บันทึกในรูปแบบ PDF (Portable Document Format) ซึ่งเปนภาพของ
หนาที่พิมพเนื้อหา ผูใชจํานวนมากชอบพิมพจาก PDF Images วารสารบางชื่อเรื่องที่จัดทําเพิ่มเปน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว สํานักพิมพวารสารอิเล็กทรอนิกสหลายแหง ไดเพิ่มคุณลักษณะ
อื่นไปพรอมกับเนื้อหาดวย เชน มีภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ หรือการเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสอื่นที่เปนบทความในรูป HTML เมื่ออานผูอานจะตองใชคอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวร
Adobe Acrobat Reader นอกจากนี้วารสารอิเล็กทรอนิกสยังชวยใหไดฟงเสียง ชมภาพเคลื่อนไหว
หรือเชื่อมโยงไปยังแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ HTML แหลงอื่นไดรวดเร็วและไดรับ
เนื้อหาสารสนเทศในลักษณะอื่นๆ เพิ่มขึ้น ผูใชสามารถอานไดทั้งภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
บางรายชื่อมีทางเลือกใหสมัครเปนสมาชิก หรือมีขอเสนอพิเศษอื่นๆ จากสํานักพิมพ เชน การนําเสนอ
สารสนเทศในสาขาที่อยูในความสนใจของบุคคลที่เปนปจจุบันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส การเสนอ
ชื่อบทความที่ไดรับไวพิมพใหมๆ ใหทราบลวงหนากอนที่จะถึงวาระออกวารสารนั้น
บรรณารักษชาวไทยไดใหความหมายวารสารอิเล็กทรอนิกสหลายทาน ดังนี้
สมร ตาระพันธ (2543: 24) รวบรวมความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกสจากที่ตางๆ แลว
สรุปวา วารสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง วารสารรูปแบบใหมที่มีการจัดเก็บ บันทึก และพิมพเผยแพร
สารสนเทศทางวิ ช าการไว ใ นรู ป แฟ ม คอมพิ ว เตอร แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี กํ า หนดออกที่ แ น น อน
สม่ําเสมอ โดยสามารถเขาถึง สืบคนขอมูล และสั่งซื้อหรือบอกรับเปนสมาชิกไดจากฐานขอมูลซีดีรอม ฐานขอมูลออนไลน และเครือขายคอมพิวเตอร
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อังคณา ดอนหัวรอ อัมพร ขาวบาง และเอกรินทร ลัทธศักดิ์ศิริ (2543: 74-85) ใหความหมาย
ของวารสารอิเล็กทรอนิกสวา คือสิ่งพิมพตอเนื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่บันทึกดวยระบบดิจิตอล
ในรูปแบบตางๆ เชน ซีดี-รอม แผนบันทึก แถบบันทึก ฯลฯ หรือผานระบบอินเทอรเน็ตซึ่งสามารถ
เขาถึงดวยระบบออนไลนทาง World Wide Web หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอบทความมี
หลายลักษณะ เชน ใชภาษาแอสกี (ASCII) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) หรือใชรูปแบบ PDF ในการ
นําเสนอนั้นบางครั้งมีลักษณะเหมือนที่นําเสนอในฉบับพิมพดวยกระดาษ บางครั้งก็เปนอิเล็กทรอนิกส
ลวนๆ อีกทั้งยังมี Bulletin Board สําหรับผูสนใจโดยทั่วไปและยังมีกลุมอภิปรายทางออนไลนอีกดวย
เพ็ญพิมล คงมนต (2544: 24-36) สรุปความหมายจากที่มีผูกลาวไววา วารสารอิเล็กทรอนิกส
เปนวารสารทางวิชาการที่มีขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาและมักผลิตในสถาบันการศึกษา โดยผูผลิตมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อใหมีการบันทึกผลการศึกษาคนควา ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี โดยวารสารนั้นจะตองมีกระบวนการของวารสารทางวิชาการ (Scholarly Journal) ที่
ใหมีคณะผูเชี่ยวชาญสําหรับแตละสาขาเปนผูพิจารณาตรวจสอบอานบทความ และตัดสินวาบทความ
ดังกลาวเปนที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฏิเสธ (Rejected) หรือใหกลับไปปรับปรุงแกไข (Revised)
กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารนั้นได ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของบทความและรับประกัน
วาผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรนั้นเปนผลงานที่มีและมีคุณภาพและผานการตรวจสอบจาก
คณะผูเชี่ยวชาญ (Refereed) เพื่อใหวารสารวิชาการมีลักษณะที่เรียกวา Peer-reviewed Journal
หรือ Refereed Journal และไดรับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ และนําออกเผยแพรไปยังผูอานใน
รูปอิเล็กทรอนิกส ซึ่งปกติจะผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต
จากคําจํากัดความขางตน และปรากฏการณที่พบเห็นในการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุด ความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกสในทัศนะกวางๆ อาจกลาวไดวา วารสารอิเล็กทรอนิกส
คือวารสารใดๆ ที่มีเนื้อหาอยูในรูปดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกสบันทึกดวยสื่อในหลายลักษณะๆ เชน
CD-ROM , Floppy Disk , Magnetic Tape ฯลฯ และที่เผยแพรผานเครือขายบนอินเทอรเน็ต หรือ
World Wide Web ซึ่งสามารถอานไดดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับสื่อหรือ
รูปแบบที่บันทึก เชน ถาบันทึกลงใน CD-ROM ก็อานไดโดยใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่มีเครื่อง
อาน CD-ROM โดยไมตองผานระบบโทรคมนาคมเชนเดียวกับฐานขอมูลระบบออนไลน ซึ่งจะตอง
ติดตอผานบริษัทผูขายสารสนเทศ (Information Providers) ถาจัดทําเปนวารสารอิเล็กทรอนิกสบนเว็บ
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(Web-based E-Journal) นิยมจัดทําเปน HTML (Hypertext Mark-up Language) ซึ่งสามารถอาน
ไดดวย Web Browser ทั่วไป เชน Nescape หรือ Internet Exporer ถาจัดทําเปน PDF (Portable
Document Format) อานดวยโปรแกรม Adobe’s Acrobat Reader มีระบบสืบคนที่อํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงของผูใช มีการสอดแทรกสื่อผสม (Multimedia) ตาราง กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และสามารถเชื่อมโยงไปยังรายการอางอิง แหลงขอมูลและความรูในที่ตางๆ ไดทั่วโลก สวนใหญ
เผยแพรความรูทางวิชาการ มีกระบวนการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ (Peer Review)
เว็บไซตที่มีวารสารทางการแพทยใหเขาไปใชไดฟรีบนอินเทอรเน็ตมีวารสารใหใชฟรีมากกวา
980 ชื่อในรูป Full Text จัดเรียงไวตามวิชาเฉพาะทาง (Specialty) และเรียงตามลําดับตัวอักษร A-Z
2.2.3 การจัดทําและรู ปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
บารเบอร (Barber. 1996: 573) กลาววา การจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสแตกตาง
จากการจัดทําวารสารฉบับพิมพโดยวารสารฉบับพิมพจะสงตนฉบับที่ตรวจแกไขแลวใหโรงพิมพทําการ
พิมพ พรอมทั้งเย็บเลมเขาปกสําหรับการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อในรูปอิเล็กทรอนิกสจะมี
การจัดเก็บบทความเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ วิธีการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกสมี
3 วิธี คือ
1) วารสารอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการสแกน (Scanned Journals) วารสารอิเล็กทรอนิกส
ประเภทนี้เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตขึ้นโดยการสแกนบทความจากวารสารที่เปนสิ่งพิมพแลว
จัดเก็บเปนขอมูลไวในลักษณะแฟมรูปภาพ ระบบการจัดการภาพในลักษณะนี้เรียกวา Document
Imaging System โดยระบบจะสแกนภาพเปนแบบบิตแมปจากนั้นจะใชซอฟตแวรโอซีอาร (Optical
Character Recognition: OCR) ซึ่งจะทําหนาที่แปลงรูปภาพที่สแกนไดใหอยูในรูปขอความเพื่อให
คอมพิวเตอรสามารถอานและจัดเก็บคําสําคัญจากขอความของภาพเพื่อนําไปทําดรรชนีคํา ทําให
สามารถสืบคนบทความไดแตวารสารอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ความคมชัดของเนื้อหาอาจลดลงตาม
รูปแบบของการสแกนและรูปแบบของวารสารที่เปนสิ่งพิมพตนฉบับ โอซีอาร แปลเปนภาษาไทยไดวา
"การรูจําอักขระดวยแสง" ซึ่งเปนงานประยุกตงานหนึ่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่ไดรับความ
สนใจ และพัฒนามานานกวา 70 ปแลว โอซีอารเปนการรูจํารูปแบบตัวอักษร ซึ่งเปนงานวิจัยในสาขา
การรูจํารูปแบบ (Pattern Recognition) เปนเทคโนโลยีที่สงผลใหระบบคอมพิวเตอรสามารถระบุ
รูปแบบไดอยางถูกตอง เชน สามารถบอกไดวา ภาพนั้นคือภาพอะไร ตัวอักษรนั้นคือตัวอักษรอะไร
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หรือเสียงนั้นคือเสียงของคําสั่งอะไร เปนตนนักวิจัยเปนจํานวนมากมีความสนใจงานโอซีอาร เพราะ
เปนงานที่เกี่ยวของกับเอกสาร ซึ่งมีปริมาณมากมายมหาศาล การเก็บขอมูลเหลานี้ใหเปนแฟม
ขอความ (Text File) ไวในระบบคอมพิวเตอรนั้น ตองใชบุคลากรในการจัดพิมพเอกสารนั้น ๆ โดยใช
โปรแกรมพิมพและประมวลผลเอกสาร (Word Processing Program) ถึงแมวาโปรแกรมประเภทนี้จะ
มีความสามารถและเปนเครื่องมือที่ดี แตก็ตองใชบุคลากรในการพิมพงานซึ่งใชเวลามากพอสมควร
และยังเปนงานที่นาเบื่อหนายสําหรับบุคลากรอีกดวย ถาโอซีอารประสบความสําเร็จ งานพิมพเอกสาร
ตาง ๆ เพื่อเก็บเปนแฟมขอความก็จะกลายเปนหนาที่ของระบบคอมพิวเตอรแทน โดยทั่วไปแลวเวลา
ในการประมวลผลของโอซีอารจะเร็วกวาการพิมพดวยมนุษยโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เทา และในบาง
ระบบงานที่ไดจากโอซีอารจะมีความถูกตองมากกวา งานที่ไดจากการพิมพของมนุษยอีกดวย จึงทําให
งานวิจัยดานโอซีอารไดรับความนิยมเปนอยางมากตัวอยางวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชวิธีการสแกนนี้
ไดแก วารสารจากฐานขอมูล JSTOR ของ Mellon Foundation ซึ่งเปนวารสารดานประวัติศาสตรและ
เศรษฐศาสตร
2) วารสารอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการพิมพ (Electronic Journals from Print Production)
เปนการผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะคลายกับกระบวนการจัดพิมพวารสารที่เปนสิ่งพิมพ
ทั่วไป โดยในระหวางการพิมพบทความนั้นจะมีการแกไข และสงขอมูลไปใหพนักงานจัดพิมพซึ่งจะ
นําเอาตัวอักษรและรูปภาพของบทความวารสารเขาไปไวในแฟมที่เรียกวา PostScript file ใหเปน
รูปแบบพีดีเอฟ (PDF) และใชโปรแกรม Adobe Acrobat Readerในการอานแฟมขอมูลที่อยูในรูปแบบ
พีดีเอฟดังกลาว วิธีนี้จะทําใหเนื้อหาของวารสารมีความคมชัดสูงกวาวารสารอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตโดย
วิธีการสแกน วารสารที่มีการจัดพิมพลักษณะนี้เชน วารสารที่ผลิตโดยสํานักพิมพ Academic Press’s
Electronic Publishing, UMI, EBSCO และ IAC เปนตน
3) วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal Formats) เปนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ต ซึ่งสํานักพิมพจะใหบริการเชิงพาณิชยหรือไมคิดคาบริการ
ขึ้นอยูกับรูปแบบของการนําเสนอ การจัดทําวารสารวิธีนี้ผูจัดทําจะสรางเอกสารใหอยูในรูปแบบเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) เปนการจัดทําโดยใชรหัสมาตรฐานแอสกี้ (ASCII) ที่สามารถอานไดบนเวิลด ไวด เว็บ
สํานักพิมพที่จัดทําวารสารลักษณะนี้เชน Elsevier, Academic Press และ Time-Warner ฯลฯ
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ในปจจุบันรูปแบบการนําเสนอวารสารอิเล็กทรอนิกสจะเนนการนําเสนอเฉพาะสวนที่เปน
บทความในวารสาร ในรูปแบบเอกสารพีดีเอฟหรือเอชทีเอ็มแอล โดยไมมีรูปแบบของวารสารในรูป
สิ่งพิมพที่มีสวนประกอบอยูหลากหลายไมวาจะเปน ปกหนา สารบัญ บทบรรณาธิการ ตัวอยางวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ตและเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเชน D-Lib Magazine,
Information Research เปนตน
2.2.4 ประโยชนของวารสารอิเล็กทรอนิกส
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา (2543: 16), วราภรณ แดงชวง (2544), สมร ตาระพันธ (2543:
27), ชาน (Chan. 1999: 11-12), วูดหวาด (Woodward. 1995: 157-161) ไดกลาวถึงประโยชนของ
วารสารเล็กทรอนิกสไวดังนี้
1) วารสารอิเล็กทรอนิกสสามารถใชงาย มีการนําเสนอในเชิงโตตอบกับผูใชชวยกระตุน
ใหผูใชมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและชวยใหกระบวนการเขียนบทความรวมกันกระทําได
โดยงายและสะดวกมากขึ้น
2) ผูใชวารสารอิเล็กทรอนิกสสามารถอานบทความวารสารลวงหนาได เพราะสํานักพิมพจะ
นําเสนอบทความในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสกอนที่จะจัดทําเปนฉบับพิมพ
3) ผูใชสามารถสืบคนวารสารหรือหัวขอเรื่องตาง ๆ ที่ตองการไดอยาง สะดวกรวดเร็ว
โดยใชคําสําคัญหรือขอความบางสวนในการสืบคน
4) สามารถสืบคนบทความยอนหลังไดหลายป ในเวลาอันรวดเร็ว
5) ผูใชสามารถใชวารสารอิเล็กทรอนิกสไดหลายคนในเวลาเดียวกันผานอินเทอรเน็ต
6) ผูใชสามารถติดตอกับผูแตงหรือกองบรรณาธิการไดโดยตรง ชวยในการแลกเปลี่ยน
ความรูและขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
7) สามารถเผยแพรขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว ชวยลดเวลาในการผลิต
ทําใหสื่อความรู ความคิดและผลงานวิจัยใหมๆ ไดรวดเร็วขึ้น
8) วารสารอิเล็กทรอนิกสชวยใหประหยัดคาใชจายในการพิมพและการเย็บเลม
9) สามารถนําเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อผสม(Multimedia)ทั้งภาพ และเสียง
10) บทความในวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ต ล ะบทความสามารถที่ จ ะเชื่ อ มโยงไปยั ง
บทความหรือเอกสารอื่นๆเพื่อความสะดวกในการใชงาน
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11) ชวยแกปญหาเรื่องสถานที่ในการจัดเก็บวารสารที่มีไมเพียงพอ
2.2.5 การบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส
สมร ตาระพันธ (2543: 20-30), ชาน (Chan. 1999: 11-12), and มาโขววิค
(Machovec. 1997: 140) กลาววา วารสารอิเล็กทรอนิกสเปนวารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีทั้ง
บทคัดยอและบทความฉบับเต็มที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ต แบงเปน 2 ประเภทคือ
1) วารสารที่มีการเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ
ขอมูลวารสารในแตละฉบับจะประกอบดวยบทความจากวารสารตางๆ

ซึ่งจะมีการ

คัดเลือกจากบทความที่ไดตีพิมพเผยแพร และวารสารอิเล็กทรอนิกสสามารถบอกรับเปนสมาชิก
วารสารไดเชนเดียวกับวารสารที่พิมพเผยแพรในรูปสิ่งพิมพ เชน วารสาร Interpersonal Computing
and Technology (IPCT) ซึ่งเปนวารสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิมพเผยแพรโดย Center
for Teachingand Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีการนําเสนอเนื้อหา
ในลักษณะบทความมีรูปแบบการใหบริการดังนี้
- การใหบริการวารสารผานบริษัทผูใหบริการ เปนการใหบริการวารสารที่มีทั้งบทคัดยอ
และบทความฉบั บ เต็ ม ที่ บ ริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก ารฐานข อ มู ล ออนไลน เ ป ด ให บ ริ ก ารสื บ ค น บทคั ด ย อ ผ า น
เครือขายอินเทอรเน็ตได หากตองการบทความฉบับเต็มผูใชตองสมัครเปนสมาชิกหรือเสียคาใชจายใน
การเขาถึงหรือการพิมพบทความฉบับเต็ม

จากบริษัทผูใหบริการฐานขอมูลออนไลนซึ่งภายใน

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสของบริษัทผูใหบริการนั้นจะประกอบดวยวารสารจากสํานักพิมพตางๆ
มีวารสารหลากหลายสาขาวิชา บริษัทผูผลิตและจําหนายฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงของโลก เชน DIALOG,
BRS, LEXIS-NEXIS และ ORBIT ซึ่งใหบริการขอมูลจากวารสารในทุกสาขาวิชา
- การใหบริการวารสารผานสํานักพิมพโดยตรง เปนบริการวารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่มีทั้งบทคัดยอและบทความฉบับเต็มโดยวารสารที่นําเสนอขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนของนักพิมพ
ลวนแลวแตเปนวารสารที่ไดจัดพิมพภายในสํานักพิมพนั้นๆเปนการใหบริการขอมูลจากวารสารเฉพาะ
สาขาวิชา สํานักพิมพที่ใหบริการฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสออนไลน เชน Blackwell, Elsevier
และ Springer Verlag เปนตน
2) วารสารที่มีการเสนอเนื้อหาในลักษณะจดหมายขาว การบริการวารสาร
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วารสารอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ ผูใชสามารถบอกรับเปนสมาชิกโดยกลุมผูใชบริการขาวสาร
(Listserv) ซึ่งจะมีการใหขาวสารขอมูล และแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในลักษณะ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล และการประชุมทางไกลดวยคอมพิวเตอร วารสารอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะจดหมายขาว ทําใหนักวิชาการสามารถเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ไดมากขึ้นสงผล
ใหผูใชมีโอกาสเขาถึงสารสนเทศไดอยางหลากหลาย และรวดเร็ว บริการจดหมายขาวที่ใหบริการจาก
ศูนยจดหมายขาว เชน Listserv, Usenet และ Bitnet เปนตน
ปจจุบันจํานวนวารสารอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรในระบบอินเทอรเน็ต มีเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
มากเห็นไดจากผลการศึกษาวิจัยของ มอก (Mogge. 1999: 50) พบวา อัตราการเติบโตของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่ปรากฏใน Directory of Electronic journal, Newsletter and Academic Discussion
Lists ของ Association of Research Libraries (ARL) ตั้งแตป ค.ศ. 1991-1998 พบวาในป ค.ศ.
1991 ไดมีวารสารอิเล็กทรอนิกสจํานวน110 ชื่อ และป ค.ศ. 1998 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 4,116 ชื่อ ซึ่ง
ผูใชสามารถเขาใชวารสารอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดบอกรับหรือวารสารที่ใหบริการโดยไมคิดมูลคาได
ดวยการสืบคนผานระบบ Web OPAC4 ของหองสมุดหรือจากฐานขอมูลโดยตรง
สรุปไดวาวารสารอิเล็กทรอนิกสมีพัฒนาการตอจากวิวัฒนาการการพิมพอิเล็กทรอนิกสเกิด
จากคาใชจายในการจัดพิมพ และเกิดจากผลของวิกฤติเศรษฐกิจคาใชจายในการจัดพิมพและเผยแพร
วารสารมีราคาสูงขึ้น ทําใหมีความพยายามที่จะแกไขปญหากระบวนการผลิตและเผยแพรวารสารทาง
วิชาการ การแกปญหา งบประมาณของหองสมุดในการซื้อวารสารไมเพียงพอกับราคาที่เพิ่มขึ้นและ
จํานวนวารสารที่ผลิตกันมากขึ้น ความกาวหนาดานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนแรงขับเคลื่อน
อีกอยางหนึ่งในการพัฒนาใหสามารถใชไดสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหวารสารอิเล็กทรอนิกสไดรับ
ความนิยม และกลายเปนทางเลือกใหมในการแสวงหาความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และเผยแพร
ความรูของนักวิชาการ และนักเขียนหองสมุดทางวิชาการไดเริ่มจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกสมาไว
บริการเพื่ออํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูใชมากขึ้น วารสาร
อิเล็กทรอนิกส เริ่มอยูในระยะเริ่มตนและพัฒนามา 4 รุน เริ่มป ค.ศ. 1990 รุนที่ 1 เปนแบบ ASCII
Text สงทาง E-mail รุนที่ 2 เปน HTML หรือ PDF ที่สืบคนบน Web Browser ได รุนที่ 3 สามารถ
เชื่อมโยงรายการอางอิงและเนื้อหากลับไปมาได และรุนที่ 4 นําเอาเทคโนโลยี (Push Technology) และ
Intelligent Software Agent มาชวยในการติดตอกับผูใชไดโดยอัตโนมัติ ในอนาคตยังตองพัฒนา
ตอไปเพื่อใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางสําหรับการติดตอสื่อสารทางวิชาการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง วารสารในรูปดิจิตอล หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสทุกรุน ซึ่งรวมบทความ ผลงานวิจัย หรือความรูใหมๆ ที่ทันสมัยของผูแตงหลายคน
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อาจเปนวารสารวิชาการที่ผานกระบวนการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed or
Refereed) อาจเปนวารสารอิเล็กทรอนิกส ที่ไดเปลาวารสารที่ตองจายเงินในการเขาใช (License)
หรือวารสารอื่นๆ ที่ควรมีไวบริการในหองสมุด ที่ผูใชสามารถเขาถึงหรืออานไดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

3. ความพึงพอใจของผูรับสารสนเทศ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การ
ที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน
จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม โดยการวัดความคิดเห็น
ของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้น จะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริง จึงสามารถวัด
ความพึงพอใจนั้นได พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา “พึง” เปนคําชวยกริยาอื่น
หมายความวา “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบใจ และคําวา “พอ” หมายความวา เทาที่
ตองการ เต็มความตองการ ถูกชอบ เมื่อนําคําสองคํามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจ
ตามที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับ Wolman (1973) อางถึงโดย ภนิดา ชัยปญญา (2541) กลาวถึงความ
พอใจวาเปนความรูสึกที่ไดรับความสําเร็จตามมุงหวังและความตองการ
ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
ฮอรนบี (Hornby. 2000) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไตรับสิ่งที่ ตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับ
สิ่ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย า งไร ถ า คาดหวัง หรื อ มีค วามตั้ ง ใจมากและได รับ การตอบสนองด ว ยดี จ ะมี ความ
พึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย
คณิต ดวงหัสดี (2537: 43) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกชอบ
หรือพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ถางานที่ทําหรือองคประกอบ
เหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา
แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ
สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุป
ของ มีดังนี้
1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (Material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่ใหแก
ผูประกอบกิจกรรมตาง ๆ

41
2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable physical condition) คือ สิ่งแวดลอมในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย
3. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่สนอง ความตองการ
ของบุคคล
4. ผลประโยชนทางสังคม (Association attractiveness) คือ ความสัมพันธฉันทมิตรกับผู
รวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูรวมกัน เปนความพึง
พอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคง
ในการประกอบกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการชาวตางประเทศ ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไว
เชนกัน
วรูม (Vroom. 1990: 909) ไดกลาววา ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําที่มีความหมาย
คลายคลึงกันมากจนสามารถใชแทนกันไดโดยใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้วา หมายถึง
ผลจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ
กูด (Good. 1973: 320) ไดกลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความ
พึงพอใจซึ่งเปนผลมาจาก ความสนใจตางๆและทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น
แนวคิดความพึงพอใจที่กลาวมาขางดน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติ
ที่เปนนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถมองเห็นรูปราง
ได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกดานบวกของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซึ่งความพึง
พอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
จากการศึกษางานวิจัยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเว็บเพจ
เพื่อการประชาสัมพันธ มีดังตอไปนี้
วีรวุฒิ ฉกะนันท (2543: 85) การศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเว็บเพจในการ
นําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดยอม ในชุดพัฒนาสังคมตาม
แนวพระราชดําริ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
การศึกษาแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนการออกแบบตนแบบการนําเสนอสารสนเทศดวยเว็บ
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เพจ ไดแก โฮมเพจของหนังสือชุดพัฒนาสังคม เว็บเพจที่นําเสนอ รูปภาพและเว็บเพจที่นําเสนอตาราง
เมื่อไดออกแบบตนแบบของหนาตาง ๆ แลว ไดนําตนแบบนี้มานําเสนอเนื้อหาของเรื่องอื่นๆ ในชุด
ขั้นตอนที่สองเปนการหาประสิทธิภาพของเว็บเพจที่ใชในการนําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรม
แปรรู ป อาหารขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยผู เ ชี่ ย วชาญและกลุ ม ผู ใ ช เ ว็ บ เพจซึ่ ง ประกอบด ว ย
ขาราชการ นิสิต และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาปรากฏวา การพัฒนาเว็บเพจใน
การนําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรม แปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดยอม ในชุดพัฒนาสังคม
ตามแนวพระราชดําริ ศูน ยศึ กษา แนวพระราชดําริ มหาวิ ท ยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ ที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพในระดับดี ทั้งในดานความเหมาะสมในการออกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ สีพื้นการ
เชื่อมโยงขอมูล และการนําเสนอ
ชวนชม เฉลยจรรยา (2544: 129) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพ
เว็ บ เพจของสํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ซึ่ง ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยนําเนื้อหา ขอมูลขาวสารดานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาของ
สํานักสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา มารวบรวมและเรียบเรียง จัดเก็บไวบนฐานขอมูลเพื่อใหบริการแก
อาจารย เจาหนาที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลดวยระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ซึ่งได
ดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
โดยใชกลุมทดลอง จํานวน 63 คน โดยแบงกลุมทดลองออกเปน 3 กลุม คือ กลุมอาจารยเลือกสุมมา
จํานวน 21 คน กลุมเจาหนาที่ เลือกสุมมาจํานวน 21 คน กลุมนิสิต เลือกสุมมาจํานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก เว็บเพจ ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะหขอมูลโดย
หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองหาคุณภาพเว็บเพจ
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยี การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต จาก
ผูเชี่ยวชาญและกลุมทดลองที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น พบวาผูเชี่ยวชาญและกลุมทดลองมี
ความเห็นวา เว็บเพจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพ
โดยรวม และทุกดานอยูในระดับดี
ประพันธ จันทรเสมา (2549: 66-68) ทําการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะหปริญญานิพนธใน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พุทธศักราช 2529 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตปพ.ศ. 2534 – 2545” พบวา ผลการสังเคราะหลักษณะทั่วไปของ
ปริญญานิพนธพบวา ปริญญานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา เปนงานวิจัยที่
พิมพในปพ.ศ.2542 จํานวนมากที่สุด ผูวิจัยสวนใหญเปนครู-อาจารยหนวยงานตนสังกัดผูวิจัยสวน
ใหญ คือ วิทยาลัยครูและสถาบัน ราชภัฏ ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงบรรยาย มากที่สุด โดยเก็บ
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ขอมูลจากกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ กลุมประชากรในสถานศึกษา การกําหนดตัวอยางใชการกําหนด
เกณฑม ากที่สุด การเลื อกกลุมอย างใชแบบเจาะจง เครื่ อ งมือในการเก็บรวบข อมูลสว นใหญ เ ปน
แบบสอบถาม การหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยมีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาความ
เชื่อมั่นมากที่สุด วิธีเก็บรวบรวมขอมูลสวนใหญผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเอง สวนใหญใชสถิติภาค
บรรยาย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะเนื้อหาของวิจัยเปนงานวิจัยดาน
การบริหารและนิเทศมากที่สุด ผลการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณลักษณะจําแนกเนื้อหาสาระงานวิจัย
ตามองคประกอบโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ งานวิจัย ดานบริหารและนิเทศ จําแนกเปน 2 ดา น คือ
งานวิจัยที่ศึกษาในสถานศึกษา และงานวิจัยที่ศึกษาใน สถานประกอบการ งานวิจัยดานหลักสูตรและ
การสอนจําแนกเปน 2 ดาน คือ ดานหลักสูตร และดานการสอนงานวิจัยดานเทคนิค จําแนกเปน 2
ดาน คือ ดานวัสดุศาสตรและดานการออกแบบสราง
พณัช เนื่องพุกก (2553: 89-90) ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

พบวา การพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาขอมูลที่ใชพัฒนาเว็บเพจ
เปนขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยมีคุณภาพในการเรียนรูดวยตนเองในระดับที่สามารถใชเปนสื่อในการคนหา
ความรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ผูวิจัยตั้ง
ไว เนื่องจากการหาขอมูลดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการคนหาความรูดวยตนเองไดอยาง
เปนอิสระ สามารถทบทวนหรือกลับมาดูไดตลอดเวลา และผูศึกษาสามารถเลือกเนื้อหากอนหลังได
ตามความตองการ

4.2 งานวิจัยตางประเทศ
โควัน (Cowan. 1993: 747) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของผูใชระบบ
สารสนเทศภายในโรงเรี ย นในมลรั ฐ วอชิ ง ตั น ผู วิ จั ย ได กํ า หนดเกณฑ ก ารใช ร ะบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพขึ้น จากนั้นไดสัมภาษณผูที่มีความพรอมและใชระบบสารสนเทศ โดยสัมภาษณ
อําเภอละ 2 คน และสอบถามเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศ จากการวิเคราะหขอมูลเปนความ
สอดคลองและแนวความคิดที่เหมือนกัน โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ขอมูล สวนตัว การนําระบบ
สารสนเทศไปใช และบทบาทผูบริหารระดับสูงทางดานการจัดระบบสารสนเทศ ขอมูลที่พบมีลักษณะ
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สอดคลองหรือคลายกันเปนสวนใหญ ไดแก ความรูและประสบการณ การฝกอบรม การใชระบบ ขนาด
ของโรงเรียน (จํานวนนักเรียน) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียน 10 แหง และสัมภาษณ
ผูใหขอมูล ประสิทธิภาพการใชและการนําเอาไปใชกับบุคคลและทัศนคติที่ดีตอระบบสารสนเทศ
มากกวาลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศ ผูบริหารระดับสูงมีความสัมพันธและองคประกอบหรือ
ตัวแปรตอการใชระบบสารสนเทศ
มัว (Moore. 2001: บทคัดยอ) ไดศึกษาเพื่อจะพัฒนาความเขาใจอยางมีหลักการเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การสภาพแวดล อ มและเพื่ อ สร า งระบบสารสนเทศการจั ด การ
สภาพแวดลอม ซึ่งเปนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่สําคัญภายในองคกร โดยการศึกษาลักษณะ
และองค ป ระกอบ เป น การทบทวนเชิง วิ พ ากษวิ จารณ ไดแก การทบทวนส ว นประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การรวบรวมเอกสารสวนมาก ไดมาจากวารสารทางวิชาการของนักปฏิบัติ ผูวิจัย จึงใชความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใหคําปรึกษา เพื่อพัฒนาคําถามและคําตอบของการวิจัยที่เปนประโยชน
การศึกษาครั้งนี้ เนนการใชสารสนเทศเพื่อควบคุมการใชทรัพยากรของสหรัฐอเมริกาซึ่งจําเปนตองใช
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด
ลินและเดวิดสัน (Lin; & Davidson. 1996: 317-329) ไดทําการศึกษาอิทธิพลระหวาง
โครงสร า งของการเชื่ อ มโยงและแบบการคิ ด ที่ มี ต อ ผลการเรี ย นและทั ศ นคติ ข องผู เ รี ย นใน
สภาพแวดลอม การเรียนการสอนดวยโปรแกรมไฮเปอรเท็กซ โดยทําการทดลองกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 139 คนที่ผานการแยกแบบการคิดดวยแบบทดสอบ GEFT แลว โดยเงื่อนไขดาน
โครงสรางการเชื่อมโยง ของโปรแกรมไฮเปอรเท็กซที่ใชในการทดลองแบงออกเปน 5 แบบ คือ
โครงสรางแบบ Linear Linking โครงสรางแบบ Hierarchical Linking โครงสรางแบบ Hierarchicalassociative Linking โครงสรางแบบ Associative Linking และโครงสรางแบบ Random Linking
ผลการวิจัยพบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานที่วามีปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางการเชื่อมโยงกับแบบ
การคิด ไม วาจะเปน ดานผลการเรีย นหรือทัศนคติ หรือผลโดยตรงจากโครงสรา งการเชื่อมโยงตอ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรีย น ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็น ว า ผู เ รีย นส ว นใหญ เ รี ย นจากโครงสร า งแบบ Linear
Linking ไดดีที่สุด ยิ่งไปกวานั้นงานวิจัยยังพบวาผูเรียนแบบ FI ชอบลักษณะที่มีโครงสรางมากกวาที่
คาดไว ในสวนของทัศนคติของแตละกลุมผลการวิจัยพบวาผูเรียนแบบ FI มีทัศนคติทางบวกที่มากกวา
ยูน จี.เอส (Yoon G.S. 1993-1994: 357-370) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของลักษณะ
การควบคุมการเรียนการสอน แบบการคิด และลําดับขั้นการเรียนรูในสภาพการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอร ซึ่งพบวามีความแตกตางในเรื่องของกระบวนการสืบคนเนื้อหาระหวางผูเรียนแบบ FD
และ FI นอกจากนี้ผูวิจัย ยังสรุปวา ผูเรียนแบบ FD เรียนรูไดดีกวาเมื่อใชรูปแบบที่โปรแกรมควบคุมการ
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เรียนการสอน (Program Control) ในขณะที่ผูเรียนแบบ FI เรียนรูไดดีกวาเมื่อใชรูปแบบที่ผูเรียนเปนผู
ควบคุมการเรียนการสอน ดวยตนเอง (Learner Control) ซึ่งการคนพบครั้งนี้สอดคลองกับทฤษฎีที่วา
ผูเรียนแบบ FD ตองการการแนะนําหรือชี้แนะที่มาก ในขณะที่ผูเรียนแบบ FI ชอบที่จะกําหนด
โครงสรางในการเรียนรูดวยตนเอง
รัชและมอรี ดีเอ็ม (Rush; & Moore DM. 1991: 309-321) ไดศึกษาผลของการฝกทบทวน
โครงสรางเนื้อหาและรูปแบบการคิด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับวิทยาลัยในชุมชนจํานวน 115
คน เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย ไดแก The Hidden Figures Test, The Group Embedded Figures
Test และ A Scrambled Words Test ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการคิดแบบ FI จะมี
คะแนน จากแบบทดสอบทั้งสามแบบสูงกวากลุมที่มีรูปแบบการคิด แบบ FD ในกลุมควบคุม และกลุม
ตัวอยางที่มีรูปแบบการคิดแบบ FI จะมีคะแนนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับกลุมที่มีรูปแบบการ
คิดแบบ FD ในกลุมทดลอง
เมค และ พริตตี้ ดี (Meng; & Patty D. 1991: 183-189) ทําการทดสอบอิทธิพลของบุคคลที่มี
แบบการคิดแบบ FD FM และ FI กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีรูปแบบของ Contextual
Organizer 4 รูปแบบ คือ Written Advance Organizer, Written Post-Organizer, Illustrative
Advance Organizer และ Illustrative Post-Organizer ผลการทดลองพบวารูปแบบที่ใหประโยชน
สูงสุดกับผูเรียนแบบ FD คือแบบ Illustrative Post-Organizer และรูปแบบที่ใหประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียนแบบ FM คือ แบบ Illustrative Post-Organizer สวนผูเรียนแบบ FI พบวาผลการเรียนแตละ
รูปแบบไมแตกตางกัน Contextual Organizer ไมเปนทั้งตัวชวยหรือตัวกีดกั้นการเรียนรู ผูวิจัยอภิปราย
วาผูเรียนแบบ FI สามารถ ที่จะสรางโครงสรางไดดวยตนเองโดยไมตองอาศัยตัวชวยจากภายนอก
นอกจากนี้ผูวิจัยยังตั้งขอสังเกตวา อาจจะเปนเพราะเนื้อหามีความงายเกินไป ดังนั้นผูเรียนแบบ FI จึง
ไมมีความจําเปนตองใช Contextual Organizer
นอกจากนี้การใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนทางไกล (Computer-Mediated Instruction
(CMI) ตองอาศัย โครงสรา งพื้น ฐานทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส และการออกแบบรายวิช าและการติดตั้ง
คอมพิวเตอรสื่อสารการสอน จะสงผลในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนเปนขอมูลในการชวยผูเรียน
ในการจัดการขอมูลตางๆ จากอิเล็กทรอนิกสได การออกแบบการสอน สําหรับเนื้อหา CMC ไดกระตุน
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เกิดการเตรียมปฏิกิริยายอนกลับและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะ
สนับสนุน CMI ในอนาคตการศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาไดเตรียมกําหนดทิศทางและแนะนํา
Software การทดลองแผนการหลายๆ แผนในการเชื่อมตอการใหเกิดการยอมรับ งานวิจัยในอนาคต
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ไดชี้นําผูเรียนในการอางอิงและการเขาถึงสื่อทางดานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เปนการแบงปนความ
รับผิดชอบสําหรับการเรียนรูและการสนับสนุนการเรียนรูไดเปนอยางดี
การสอนทางไกลโดยใชอินเทอรเน็ตมีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวคือการเรียนทางไกลไดหา
ความรวมมือทั้งหมด ในการประเมินการเรียนการสอนที่ไมสามารถใหบริการการศึกษาได การสราง
สภาพแวดลอมทางการเรียนของการทํางานรวมกันระหวางครูและผูเรียนมีสวนรวมในการใช CD-ROM
และการคนหนังสือที่มีลักษณะปฏิสัมพันธแบบทันทีทันใดในขณะที่ไดรับประโยชนจากการศึกษา
ทางไกล การมีสวนรวมโดยวิธีการเรียนแบบทันทีทันใดในขณะที่ไดรับประโยชนจากการศึกษาทางไกล
การมีสวนรวมโดยวิธีการเรียนแบบนี้ยังเปนการยากเกี่ยวกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไมวาจะเปนการ
เขาถึง E-mail การขาดแคลน Hardware และ Software และการขาดการอบรมสนับสนุนที่เพียงพอ
และทัศนคติบางอยางเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล การจัดการดานเวลา และการจัดการการมีสวนรวม
ในชั้นเรียนงานวิจัยนี้ไดวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของของงานวิจัยที่ผานมา อีกทั้งเปนการหา
ปญหาเพิ่มเพื่อที่จะชี้นําในการวิจัยในอนาคตตอไป
รูปแบบการสอนบน Web สําหรับการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจในการใช
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย Web ในการเรียนการสอนมีโมเดลเฉพาะของ Web-Based ในการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยที่ผูเรียนและผูสอนสามารถนําเสนอความคิดเห็นโดยใช Web ใน
การปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนและขาวสารความรู
ซึ่งโมเดลนี้เกี่ยวของกับ 6 กระบวนการในระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดังนี้
Model ของการสอนโดย Web-based ในมหาวิทยาลัย
การสอนโดย Web-Base
การสอนแบบเดิม
1. มีการกําหนดวัตถุประสงค
1. ระบุเนื้อหาที่จะเรียน
2. ยอมรับความแตกตางทีเ่ กิดขึ้น
2. ตองการผลลัพธทเี่ หมือนกัน
3. ตองการผลิตผลจากความรู
3. ตองการการสื่อสารของความรู
4. มีการวิเคราะหระดับกิจกรรม
4. ประเมินผลจากระดับความรู
5. ทํางานดวยตนเองและในกลุม
5. การสรางทีมของความรู
6. กระตุนการสื่อสารแบบยุคโลกาภิวัฒน
6. การทํางานแบบทองถิน่
จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ จะเห็นไดวาการใชเว็บเพจในการสรางระบบ
สารสนเทศวารสารหรื อ การประชาสั ม พัน ธนั้น มีค วามเหมาะสมที่ จ ะนํา มาใชใ นการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศวารสารเพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ และการเรียนการสอนทางไกล เพื่อเปนการ
นําเสนอขาวสาร และการเผยแพรขอมูลใหกับทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลภายในองคกร ในลักษณะของ
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เว็ บ เพจ นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยในการสื่ อ ค น ข อ มู ล ของเนื้ อ หาข า วสารต า งๆที่ ไ ด จั ด เก็ บ รวมรวมไว ใ น
ฐานขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการใหบริการแก อาจารยและเจาหนาที่ อีกทั้งยังทําให
สะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล มีความทันสมัย และยังเปนแหลงเผยแพรขอมูลที่หลากหลาย มี
รายละเอียดของขอมูลที่แตกตางกันไปตามเนื้อหาหรืออาจจะเพิ่มรายละเอียดจากเนื้อหาที่มีอยูก็
สามารถทําไดอยางงายดายอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วารสารสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร เ พื่ อ ใช สํ า หรั บ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร
สารสนเทศวารสารตางๆ ซึ่งมีประโยชนกับนิสิต อาจารยและเจาหนาที่ และบุคคลทั่วไปที่ตองการทราบ
ขอมูลรายละเอียดของขาวสารของทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร เปนตน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิททยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูวิจัยเริ่มตน
ดวยการศึกษาสภาพปจจุบันของระบบสารสนเทศที่มีอยูเดิม พบวาปญหาเกิดจากความไมทันสมัยของ
ข อมู ล อีก ทั้ ง การออกแบบระบบไมเ อื้อ ตอ การบริห ารจั ด การ และไม ส ามารถใชง านไดแ ลว และ
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษามี ก ารเผยแพร ว ารสารวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ ง
จึงประสบกับปญหาในการบริหารจัดการและการเผยแพรประชาสัมพันธเปนอยางยิ่ง
ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
โดยอาศัยเครื่องมือไดรับความนิยม (Joomla) มาชวยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และบริหาร
จัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม OJS ซึ่งเอื้อตอการจัดการฐานขอมูลวารสารวิชาการไดเปนอยางดี
ทําการเชื่อมตอระบบไปยังเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการไดทดลองใชงานระบบสารสนเทศ
และทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการประเมิน ระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ ครั้งนี้ไดแก ผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต และผูที่สนใจในการสืบคนขอมูล
วารสารออนไลน ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ ครั้งนี้ ไดมาโดยการเจาะจง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต และผูที่
สนใจในการสืบค น ขอมูลวารสารออนไลน ของสาขาวิ ช าอุตสาหกรรมศึก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดมาจากการเลือกตัวอยางงาย (Simple Random Sampling)
จํานวน 66 คน แบงเปนกลุมทดลองไดดังนี้
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1. กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก บุคคลที่มีความรู และประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 3 คน
2. กลุมอาจารย ไดแก ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 3 คน
3. กลุ ม นิ สิ ต ได แ ก ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ในสาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึ ก ษา และศิ ษ ยเ กา ของสาขาอุต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 40 คน
4. กลุ ม ผู ที่ ส นใจ ได แ ก ผู ที่ ส นใจในการสื บ ค น ข อ มู ล วารสารออนไลน ของสาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 20 คน

2. การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
2.1 ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ขันตอนในการสร้ าง ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การศึ ก ษาค น คว า และสอบถามข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต อ งการ
ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา จากคณะอาจารย ส าขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 นําขอมูลที่ไดจากขอ 1.1 มาวิเคราะหหาปญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาหาแนวทางใน
การแกไข และพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อนํามากําหนดขอบเขต
และเนื้อหาที่จะใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม แลวนําไปเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
1.3 ดําเนินการปรับปรุง และแกไข ตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ
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2. การออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
2.1 ศึกษา และเลือกใชโปรแกรมที่จะใชในการพัฒนา โดยในการพัฒนาในครั้งนี้ผูวิจัยได
เลือกใชโปรแกรม Joomla ในการจัดการเนื้อหาบนเว็บเพจ และโปรแกรม OJS เขามาชวยในการ
บริหารจัดการระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส โดยมีภาพรวมของระบบสารสนเทศดังนี้
Homepage ของเว็บไซต
http://www.in-ed.com/
เกี่ยวกับสาขา

หลักสูตร
ขาวสาร

-

ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน
ทําเนียบบุคลากร
ทําเนียบศิษยเกา
ประกันคุณภาพ
ติดตอเรา

- หลักสูตรที่เปดสอน
- รายวิชา
- ขาวประชาสัมพันธ
- ขาวคณะศึกษาศาสตร
- ขาวสาขาอุตสาหกรรมศึกษา

วารสารออนไลน

-

วัตถุประสงค
ฐานขอมูลวารสาร
แบบฟอรมการเขียนวารสาร
รายละเอียดการเตรียมบทความ
งานวิจัย

การจัดการความรู

- การจัดการความรูองคกร
- การเรียนการสน
- งานวิจัย

เวบบอรด
ภาพกิจกรรม

ภาพประกอบ 3 ภาพรวมระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
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2.2 สรางโครงรางของเนื้อหาและตัวเว็บเพจ โดยยึดโครงรางของเนื้อหาระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
2.3 ออกแบบเนื้ อ หา และข อ มู ล โดยรวมให เ ป น หมวดหมู ให มี ค วามเชื่ อ มโยงและ
สอดคลองกันในแตละหนาเว็บเพจ โดยคํานึงถึงประโยชน ความสะดวกในการใชงาน
2.4 นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาสรางเครือขายการเชื่อมโยงเนื้อหา (Network Analysis)
วิธีการหาคุณภาพ
เมื่อผูวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียบรอยแลว ไดนําระบบที่พัฒนาขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช
2.2 แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป น แบบประเมิ น เพื่ อ ให ผู เ ชี่ ย วชาญนํ า ไปใช ป ระกอบการประเมิ น ในด า นคุ ณ ภาพ
ของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่พัฒนาขึ้น วามีความถูกตอง เหมาะสม เพียงใด โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
เครื่ อ งมื อ ของระบบสนเทศวารสารวิ ช าการอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กําหนดโครงสรางแบบประเมินดานคุณภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดย
แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้
2.1 ดานคุณภาพ แบงเนื้อหาในการประเมินเปน 4 ดานยอย ดังนี้
2.1.1 ดานเนื้อหา จํานวน 6 ขอ
2.1.2 ดานภาพ จํานวน 3 ขอ
2.1.3 ดานตัวอักษร จํานวน 4 ขอ
2.1.4 ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล จํานวน 7 ขอ
2.2 ดานความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ
3. สรางแบบประเมินตามโครงสรางที่กําหนดไวในขอ 2
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4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับ
จุด ประสงค ก ารวิ จั ย แล ว นํ า ผลมาวิเ คราะห พิ จ ารณาค า ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํา ถามและ
จุดประสงคที่กําหนดไว
5. บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ และหาคา
คะแนนความคิดเห็นโดยใชสูตร IOC
6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ
คณะเดิม เพื่อตรวจสอบคาความสอดคลอง โดยทําการปรับปรุงขอคําถามจนมีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางคําถามกับจุดประสงคมากกวา 0.50 ไวเปนแบบสอบถาม จํานวน 20 ขอ
7. นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปสร า งเป น แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ มี
3 สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร
สวนที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ
สวนที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต อ ระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ
8. กํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของ Likert โดยมีคาคะแนนความ
คิดเห็น ดังนี้
มีคุณภาพดีมาก
มีคาเทากับ 5 คะแนน
มีคุณภาพดี
มีคาเทากับ 4 คะแนน
มีคุณภาพพอใช
มีคาเทากับ 3 คะแนน
มีคุณภาพตองปรับปรุง
มีคาเทากับ 2 คะแนน
มีคุณภาพใชไมได
มีคาเทากับ 1 คะแนน
เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยคุณภาพระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ใชเกณฑ ดังตอไปนี้ ชูศรี วงศรัตนะ (2544: 85)
แปลวา
มีคุณภาพระดับดีมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
แปลวา
มีคุณภาพระดับดี
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
แปลวา
มีคุณภาพระดับพอใช
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แปลวา
มีคุณภาพระดับตองปรับปรุงแกไข
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
แปลวา
มีคุณภาพระดับใชไมได
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เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยความพึงพอใจระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ใชเกณฑ ดังตอไปนี้ ชูศรี วงศรัตนะ (2544: 85)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
แปลวา
มีความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
แปลวา
มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
แปลวา
มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แปลวา
มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
แปลวา
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
วิธีการหาคุณภาพ
เมื่อผูวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียบรอยแลว ไดนําระบบที่พัฒนาขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช โดยหาคา IOC เพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงคการวิจัยที่กําหนดไว เมื่อผูเชี่ยวชาญประเมินและให
คําแนะนํา ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงขอคําถาม และนําเสนอผูเชี่ยวชาญคณะเดิม ตรวจสอบอีกครั้ง
จนกระทั่งขอคําถามที่ปรับปรุงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
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สรุ ป ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ สาขาวิ ชาอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
ศึกษาคนควาถึงปญหาที่เกี่ยวของ
กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่จะใชในการพัฒนา

ปรับปรุงแกไข

ออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศวารสารวิชาการฯ
สรางแบบสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินแบบสอบถาม

ปรับปรุงแกไข

การจัดทําระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานขอมูล
วารสารวิชาการฯ

ประเมินคุณภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ทดลองนําไปใช
ประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงาน

ระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ และการจัดการระบบฐานขอมูล
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3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยเลือกใชกลุมตัวอยางของ
การวิจัยคือกลุมผูเชี่ยวชาญ อาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ ใชบริการสืบคนขอมูลวารสารวิชาการ
ออนไลน จํานวน 66 คน เปนผูเชี่ยวชาญและอาจารย จํานวน 6 คน นิสิต นักศึกษา จํานวน 40 คน
และผูสนใจทั่วไป จํานวน 20 คน โดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. เผยแพรและประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
2. เผยแพรและประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึก ษา ของสาขาวิช าอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา โดยอาจารย ผูส อน สาขาวิ ชาอุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร จํานวน 3 คน
3. เผยแพรและประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยอาจารยนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร จํานวน 40 คน
4. เผยแพรและประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยบุคคลทั่วไปและผูสนใจ ที่ตองการใชบริการระบบสืบคน
วารสารทางวิชาการ จํานวน 20 คน
5. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินของกลุมตัวอยางที่กําหนด ไปทําการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยตอไป

4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ผูศึกษาคนควาไดนําแบบประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สําหรับผูเชี่ยวชาญและแบบประเมิน คุณภาพในการใชระบบ
สนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษามาวิเคราะหหาคุณภาพของระบบสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ดวยวิธีทางสถิติดังนี้
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1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 137)
X=

เมื่อ

X
ΣX
n

แทน
แทน
แทน

∑x
n

คาเฉลีย่
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของกลุม
จํานวนของคะแนนในกลุม

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 134)
nΣX2 - (ΣX)2
n(n – 1)

S.D. =

เมื่อ S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน คาคะแนน
n แทน จํานวนคะแนนในแตละกลุม
Σ แทน ผลรวม
3. คาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยใชสูตร
ดัชนีคาความสอดคลอง IOC (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์; และคณะ. 2551)
ΣR
N

สูตร

IOC =

เมื่อ

IOC

แทน

ดัชนีความสอดคลอง

∑R

แทน

ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

N

แทน

จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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4. คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่อมั่น
โดยใชสูตร K.R.20 ของคูเดอร ริชารดสัน (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์; และคณะ. 2551) ดังนี้
5.
สูตร

rXY =

k ⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
1− 2
k - 1 ⎜⎝
S ⎟⎠

เมื่อ

rXY

แทน

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ

k

แทน

จํานวนขอทดสอบทั้งฉบับ

p

แทน

สัดสวนของผูต อบถูก

q

แทน

สัดสวนของผูต อบผิด ( q = 1 - p )

S2

แทน

ความแปรปรวนของเครื่องมือ

6. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความแตกตางของกลุมตัวอยางที่เปนอิสระ
ตอกัน เรียกสูตรนี้วา t-test ชนิด Pooled Variance โดยใชสูตร t-test (Independent Sample) ดังนี้
สูตร

เมื่อ

t=

x−μ
S
N

t แทน
x แทน
S แทน
μ แทน
N แทน

มี df = N – 1

คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติ เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ
จํานวนสมาชิกในกลุมหรือจํานวนขอมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากแบบประเมินระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนที่ดําเนินการศึกษาโดยแจกแบบสอบถามแกกลุม
ตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน อาจารย 3 คน นิสิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 40 คน และผูสนใจ 20 คน รวม 66 คน
แล ว นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ผ ลถึ ง ความสอดคล อ งกั น ทางความคิ ด เห็ น โดยใช ค า เฉลี่ ย และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบงผลวิเคราะหออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ประเภทบริการที่เขาใช โดยเสนอผลการวิเคราะหเปนความถี่ และคารอยละ
สวนที่
2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานภาพ ดานตัวอักษร และ ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยง
ขอมูล
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ตอระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. เพศ
• ชาย
• หญิง
2. อายุ
• ต่ํากวา 20 ป
• 20 – 30 ป
• 30 - 40 ป
• 40 - 50 ป
• 50 - 60 ป
• 60 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
• ต่ํากวาปริญญาตรี
• ปริญญาตรี
• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
4. อาชีพปจจุบัน
• ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
• ครู / อาจารย ในสถาบันการศึกษา
• ธุรกิจสวนตัว
• พนักงานบริษทั
• นักเรียน / นักศึกษา
• อื่นๆ

จํานวน

รอยละ

40
26

60.61
39.39

5
15
16
14
4
2

7.58
22.73
27.27
24.24
12.12
6.06

5
8
45
8

7.58
12.12
68.18
12.12

16
22
8
10
7
3

24.24
33.33
12.12
15.15
10.61
4.55
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ตาราง 1 (ตอ)
สถานภาพ
5. บริการของระบบฯ ที่เลือกใช
• บทความ /งานวิจยั
• การประกันคุณภาพ
• โครงการ / กิจกรรม
• วารสารอิเล็กทรอนิกส
• กระดานสนทนา
• อื่นๆ

จํานวน
12
3
6
28
4
13

รอยละ
18.18
4.55
9.09
45.42
6.06
19.70

จากตาราง 1 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 60.61 เพศหญิงรอยละ 39.39
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุต่ํากวาระหวาง 30-40 ป รอยละ 27.27 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รอยละ 68.18 มีอาชีพครู/อาจารยในสถาบันการศึกษา รอยละ 33.33 เลือกใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 42.42 ซึ่งเปนบริการของระบบฯ
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ตาราง 2 ผลรวมดานคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้ง 4 ดาน (n = 3)
คุณภาพ
1. ดานเนื้อหา
2. ดานภาพ
3. ดานตัวอักษร
4. ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 4 ดาน

X

S.D. t-test แปลผล

3.78
3.66
3.75
3.67
3.72

0.58
0.58
0.58
0.64
0.60

-0.66
-1.00
-0.74
-0.90
-0.82

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

t-Distribution = 2.920, p = 0.05
จากตาราง 2 ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อยูในเกณฑดที ั้ง 4 ดาน และมีคา เฉลี่ยโดยรวมอยูในเกณฑดีมีคาเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.60 มีคา t = - 0.82 โดยคาเฉลี่ยมีคาไมแตกตางกับเกณฑอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอ มูลดานคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชา การอุตสาหกรรมศึกษา
ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ทั้ง 4 ดาน (n = 3)
คุณภาพ
1. ดานเนื้อหา
1.1 มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
1.2 มีความสอดคลองและตรงกับความตองการ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ
1.4 เนื้อหาสามารถนําไปใชประโยชนได
1.5 เนื้อหามีความทันสมัย
1.6 การจัดลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอนและตอเนื่องเขาใจงาย
คาเฉลี่ยดานเนื้อหา
2. ดานภาพ
2.1 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน
2.2 ขนาดของภาพเหมาะสม สวยงาม
2.3 ภาพสามารถสื่อความหมายได
คาเฉลี่ยดานภาพ
3. ดานตัวอักษร
3.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม
3.2 ขนาดของตัวอักษรอานไดงายและเหมาะสม
3.3 สีของตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม
3.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
คาเฉลี่ยดานตัวอักษร
4. ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล
4.1 การออกแบบเว็บไซตมีความสวยงาม และนาสนใจ
4.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงาย ตอการอานและการใชงาน
4.3 มีการจัดหมวดหมูใหงาย ตอการคนหาและทําความเขาใจ
4.4 ความถูกตองในการเชื่อมโยงหนาเว็บเพจ
4.5 ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น
4.6 ความเร็วในการโหลดเว็บไซต
4.7 ภาษาหรือรูปภาพที่ใชเชื่อมโยงมีความชัดเจน เหมาะสม
คาเฉลี่ยดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 4 ดาน

X

S.D.

t-test

แปลผล

3.67
3.67
3.33
4.33
4.33
3.33
3.78

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

-0.98
-0.98
-1.99
0.98
0.98
-1.99
-0.66

ดี
ดี
พอใช
ดี
ดี
พอใช
ดี

3.33
3.33
4.33
3.66

0.58
0.58
0.58
0.58

-1.99
-1.99
0.98
-1.00

พอใช
พอใช
ดี
ดี

3.67
4.33
3.67
3.33
3.75

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

-0.98
0.98
-0.98
-1.99
-0.74

ดี
ดี
ดี
พอใช
ดี

3.67
3.33
3.33
3.33
4.00
4.67
3.33
3.67
3.72

0.58
0.58
0.58
0.58
1.00
0.58
0.58
0.64
0.60

-0.98
-1.99
-1.99
-1.99
0.00
1.99
-1.99
-0.90
-0.82

ดี
พอใช
พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

t-Distribution = 2.920, p = 0.05
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จากตาราง 3 ไดใหกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดย คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งผลรวม
ดานคุณภาพ อยูในเกณฑดี ทั้ง 4 ดาน ไดแก
1. ดานเนื้อหา คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง แปล
ผลอยูในเกณฑดี โดยมีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับ 4.33 และต่ําสุดที่
ระดับ 3.33 ไดแกปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ และการจัดลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอนและ
ตอเนื่องเขาใจงาย
2. ดานภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง แปลผล
อยูในเกณฑดี โดยภาพสามารถสื่อความหมายได มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.33 และ ภาพกับเนื้อหามี
ความสอดคลองกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ระดับ 3.33
3. ดานตัวอักษร คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง แปล
ผลอยูในเกณฑดี โดยขนาดของตัวอักษรอานไดงายและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.33 และสี
พื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ระดับ 3.00
4. ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งแปลผลอยูในเกณฑดี โดยความเร็วในการโหลดเว็บไซต มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่
ระดับ 4.67 และคาเฉลี่ยต่ําสุด ที่ระดับ 3.33 ไดแก ความถูกตองในการเชื่อมโยงหนาเว็บเพจ และ
ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (n = 63)
ความพึงพอใจ

X

S.D. t-test

แปลผล

1. การเขาสูเว็บไซตสะดวก
2. วิธีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร
3. ความเหมาะสมของสีที่ใช
4. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช
5. การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานภายนอก (Web links)
6. ขอมูลมีความทันสมัย
7. ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน
8. ขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ
9. ขอมูลตรงความตองการ
10. ขอมูลมีประโยชน
11. สามารถใชเปนแหลงความรูได
12. สามารถใชเปนสื่อในการเผยแพรและประชาสัมพันธได
13. ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล
14. ความพอใจในรายละเอียดขอมูลบนเว็บ (Content)
15. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการเว็บไซต
คาเฉลี่ย

4.56
4.29
4.42
4.58
4.86
4.61
4.67
4.88
4.70
4.68
4.92
4.88
4.83
4.53
4.82
4.68

0.53
0.63
0.53
0.56
0.35
0.55
0.48
0.41
0.50
0.56
0.27
0.33
0.38
0.59
0.39
0.47

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

8.39
3.65
6.29
8.22
19.50
8.80
11.08
17.04
11.11
9.64
27.04
21.17
17.34
7.13
16.69
11.50

t-Distribution = 1.6698, p = 0.05
จากตาราง 4 แสดงวา ผูใชบริการระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพึงพอใจ โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.47 ไมเปนไปตาม
ตามสมมุติฐานที่กําหนดไว โดยผลการประเมินความพึงพอใจสูงกวาสมมุติฐานโดยมีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ขอที่ผูประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถใชเปนแหลง
ความรูไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.27 ขอรองลงมาคือ ขอมูลมี
ความครบถวนสมบูรณ และสามารถใชเปนสื่อในการเผยแพรและประชาสัมพันธไดโดยคาเฉลี่ยเทากับ
4.88

บทที่ 5
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มีสาระสําคัญและผลการศึกษา
คนควาพอสรุปได ดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาโดยอาศัยเครื่องมือไดรับความนิยม (Joomla) และ
บริหารจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรม OJS ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกําหนดหัวขอและ
องค ป ระกอบ วารสารวิ ช าการอุ ต สาหกรรมศึ ก ษาดั ง นี้ ประวั ติ แ ละรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สาขา
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรที่เปดสอน ขาวสารประชาสัมพันธ การจัดการความรู เว็บบอรด ภาพ
กิจกรรม งานวิจัย และวารสารออนไลน
2. การประเมินคุณภาพของการใชระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในเกณฑดีมีคาเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 มีคา t = - 0.82 โดยคาเฉลี่ยมี
คาไมแตกตางกับเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พิจารณารายดานมีผลประเมินดังนี้
2.1 ดานเนื้อหา คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง
แปลผลอยูในเกณฑดี โดยมีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ระดับ 4.33 และต่ําสุดที่
ระดับ 3.33 ไดแกปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ และการจัดลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอนและ
ตอเนื่องเขาใจงาย
2.2 ดานภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง
แปลผลอยูในเกณฑดี โดยภาพสามารถสื่อความหมายได มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.33 และ ภาพกับ
เนื้อหามีความสอดคลองกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ระดับ 3.33
2.3 ดานตัวอักษร คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.58 ซึ่ง
แปลผลอยูในเกณฑดี โดยขนาดของตัวอักษรอานไดงายและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 4.33
และสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ระดับ 3.33
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2.4 ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งแปลผลอยูในเกณฑดี โดยความเร็วในการโหลดเว็บไซต มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ที่ระดับ 4.67 และคาเฉลี่ยต่ําสุด ที่ระดับ 3.33 ไดแก ความถูกตองในการเชื่อมโยงหนาเว็บเพจ
และความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น
3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูใชงานระบบ
มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.47 ไมเปนไปตามตามสมมุติฐานที่กําหนดไว โดยผลการประเมินความพึงพอใจสูงกวา
สมมุติฐานโดยมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ขอที่ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ สามารถใชเปนแหลงความรูไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.27 ขอรองลงมาคือ ขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ และสามารถใชเปนสื่อในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธไดโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.88

การอภิปรายผล
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สามารถอภิ ป รายผลได ดั ง นี้ ระบบ
สารสนเทศวารสารวิช าการอุตสาหกรรมศึ ก ษา สาขาวิช าอุตสาหกรรมศึ ก ษา คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พัฒนาขึ้นใหมนั้นเปนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยสามารถคนหา
ความรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตในระดับที่สามารถใชเปนสื่อ อาทิ งานดานวารสาร สื่อการ
เรียนการสอน รวมถึงกิจกรรม ขาวสารตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับดี ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาฯ ในครั้งนี้ ไดดําเนินการออกแบบและ
พัฒนามาอยางเปนขั้นตอน โดยไดดําเนินการตั้งแตขั้นตอนของการประชุมหารือ ศึกษาเอกสารและ
ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ออกแบบระบบ และฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการ
ทดลองติดตั้ง และทดสอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญสินี พุทธิทวีศรี (2548) ที่วิจัยพัฒนา
ระบบสนับสนุนผูตรวจบทความออนไลนโดยใชแนวทางการในพัฒนาระบบเปนขั้นตอนดวยเชนกัน
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมไดแก ภาษา PHP และ Java Script และมีการประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจโดยผูเชี่ยวชาญ และผูใชงาน อยูในเกณฑดี โดยสามารถนําระบบไปใชงานไดจริง
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2. การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ดานเนื้อหา ขอมูลระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษานั้ น มี คุ ณ ภาพอยู ใ นเกณฑ ที่ ดี เพราะมี ฐ านข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง และครอบคลุ ม
สอดคลองตอการนําไปใชประโยชน
2.2 ดานภาพ ของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษานั้น มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ดี เพราะสามารถสื่อความหมาย และทําใหเขาใจไดงาย
มีสีสันสวยงามและเหมาะสม ตอการนําเสนอ
2.3 ดานตัวอักษร ของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษานั้น มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ดี รูปแบบและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม อาน
งาย ขนาดของตัวอักษรที่เปนกลางไมเล็กและไมใหญจนเกินไป
2.4 ดานการนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล ของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษานั้น มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ดี โดย ในครั้งนี้พัฒนาโด
ยึดความสะดวกและความตองการของผูใชงานเปนหลัก และพยายามนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ
มัลติมีเดียใหใชงานและเขาใจงาย
จากผลการประเมินดานคุณภาพ ทั้ง 4 ดาน ในขางตน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรวุฒิ
ฉกะนันท (2543: 85) ทําการวิจัยพัฒนาเว็บเพจในการนําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารขนาดกลางและขนาดยอม ในชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดําริ ศูนยศึกษาแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การศึกษาแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก
เปนการออกแบบตนแบบการนําเสนอสารสนเทศดวยเว็บเพจ ไดแก โฮมเพจของหนังสือชุดพัฒนา
สังคม เว็บเพจที่นําเสนอ รูปภาพและเว็บเพจที่นําเสนอตาราง เมื่อไดออกแบบตนแบบของหนาตาง ๆ
แลว ไดนําตนแบบนี้มานําเสนอเนื้อหาของเรื่องอื่นๆ ในชุด ขั้นตอนที่สองเปนการหาประสิทธิภาพของ
เว็บเพจที่ใชในการนําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดยอม โดย
ผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชเว็บเพจซึ่งประกอบดวย ขาราชการ นิสิต และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการศึกษาปรากฏวา การพัฒนาเว็บเพจในการนําเสนอสารสนเทศ เรื่องอุตสาหกรรม แปรรูป
อาหารขนาดกลางและขนาดยอม ในชุดพัฒนาสังคม ตามแนวพระราชดําริ ศูนยศึกษา แนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี ทั้งในดานความเหมาะสมใน
การออกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ สีพื้นการเชื่อมโยงขอมูล และการนําเสนอ
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3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมฯ อยูใน
เกณฑระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมฯ ที่ไดพัฒนาขึ้น
เปดใหใชงาน และสืบคน หาขอมูลไดตลอดเวลา จากเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถเขาใชไดสะดวก
ไมมีขอจํากัดดานเวลา ระยะทาง และสถานที่ จึงทําใหผูใชสามารถเขามาคนหาและดาวนโหลด สง
บทความวิชาการ บทความวิจัย ศึกษา คนควา รายละเอียดขอมูลตางๆ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ
ไดโดยสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย นามบุรี (2546) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขาวสาร สถาบันราชภัฎยะลา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการวิจัยเชิงทดลองดานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศประเภทระบบประมวลผลรายการขอมูล โดยทําการทดลองติดตั้งระบบสารสนเทศ
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปนสองกลุม คือกลุมผูปฏิบัติการ และกลุม
ผูใชงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของ ของประชากรและกลุมตัวอยาง ทั้งสองกลุมพบวามีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากระบบมีความรวดเร็ว เขาถึงไดงาย และตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ดานการจัดทําโปรแกรมจัดการฐานขอมูลของระบบ มีความจําเปนอยางมากที่จะตองศึกษา
และทําความเขาใจในระบบงานที่ตองการทํา เพื่อที่จะไดไมเกิดปญหาขึ้นตามมาภายหลัง หรือหากเกิด
ปญหาขึ้นก็จะไดสามารถแกไขไดรวดเร็วและถูกตอง
2. ดานฐานขอมูลในสวนอื่นๆ ควรมีการแบงฐานขอมูลใหชัดเจนและตรงหมวดหมู และ
มีการเพิ่มเติมในสวนของฐานขอมูลอยางตอเนื่อง และใหทันสมัยเปนปจจุบันมากที่สุด
ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาการประเมิ น การส ง ผลของระบบสารสนเทศวารสารวิ ช าการ
อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ตอการเรียนการสอนหรือการทํางานวิจัยของผูที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมศึกษา
2. การพัฒนาสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งตอไป ควรนําเทคโนโลยีใหมๆหรือโปรแกรมใหมๆมา
ประยุกตใช
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ภาคผนวก ก
แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9ลงใน  ที่ตรงกับคําตอบตามความเปนจริงของทานมากที่สดุ
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20 – 30 ป
 ต่ํากวา 20 ป
 30 - 40 ป
 40 - 50 ป
 50 - 60 ป
 60 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. อาชีพปจจุบัน
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 ครู / อาจารย ในสถาบันการศึกษา
 ธุรกิจสวนตัว
 พนักงานบริษัท
 นักเรียน / นักศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................
5. ทานเขาใชบริการที่ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษาฯ เพื่อบริการใดบาง (สามารถตอบไดตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การประกันคุณภาพ
 บทความ /งานวิจัย
 โครงการ / กิจกรรม
 วารสารอิเล็กทรอนิกส
 กระดานสนทนา
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ในชองคะแนนระดับการประเมินตามความรูสกึ แทจริงของทาน ดังนี้
มีคุณภาพดีมาก
มีคาเทากับ 5 คะแนน
มีคุณภาพดี
มีคาเทากับ 4 คะแนน
มีคุณภาพพอใช
มีคาเทากับ 3 คะแนน
มีคุณภาพตองปรับปรุง มีคาเทากับ 2 คะแนน
มีคุณภาพใชไมได
มีคาเทากับ 1 คะแนน
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รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
1.1 มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
1.2 มีความสอดคลองและตรงกับความตองการ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ
1.4 เนื้อหาสามารถนําไปใชประโยชนได
1.5 เนื้อหามีความทันสมัย
1.6 การจัดลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอนและตอเนื่องเขาใจงาย
2. ดานภาพ
2.1 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน
2.2 ขนาดของภาพเหมาะสม สวยงาม
2.3 ภาพสามารถสื่อความหมายได
3. ดานตัวอักษร
3.1 รูปแบบตัวอักษรอานไดงายและสวยงาม
3.2 ขนาดของตัวอักษรอานไดงายและเหมาะสม
3.3 สีของตัวอักษรชัดเจนและเหมาะสม
3.4 สีพนื้ หลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
4. การนําเสนอและการเชื่อมโยงขอมูล
4.1 การออกแบบเว็บไซตมีความสวยงาม และนาสนใจ
4.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงาย ตอการอานและการใชงาน
4.3 มีการจัดหมวดหมูใหงา ย ตอการคนหาและทําความเขาใจ
4.4 ความถูกตองในการเชือ่ มโยงหนาเว็บเพจ
4.5 ความถูกตองในการเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซตอื่น
4.6 ความเร็วในการโหลดเว็บไซต
4.7 ภาษาหรือรูปภาพที่ใชเชื่อมโยงมีความชัดเจน เหมาะสม

ระดับการประเมิน
5 4 3 2 1
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สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรม
ศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯ
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ในชองคะแนนระดับความพึงพอใจของทานตอระบบสารสนเทศ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาฯตามความรูสกึ แทจริงของทาน
ดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
รายการประเมิน
1.การเขาสูเว็บไซตสะดวก
2.วิธีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร
3.ความเหมาะสมของสีที่ใช
4.ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช
5.การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานภายนอก ( Web links )
6.ขอมูลมีความทันสมัย
7.ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน
8.ขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ
9.ขอมูลตรงความตองการ
10.ขอมูลมีประโยชน
11.สามารถใชเปนแหลงความรูได
12.สามารถใชเปนสื่อในการเผยแพรและประชาสัมพันธได
13.ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล
14.ความพอใจในรายละเอียดขอมูลบนเว็บ (Content)
15.ความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการเว็บไซต

ระดับการประเมิน
5 4 3 2 1
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ

83

ภาคผนวก ค
ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

84

ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

หนาเว็บเพจทัง้ หมด

85

หนาประวัติสาขา

หนาปรัชญา วิสัยทัศน

86

หนาทําเนียบบุคลากร

หนาทําเนียบศิษยเกา

87

หนาติดตอสาขา

หนาขาวประชาสัมพันธ

88

หนาหลักสูตรที่เปดสอน

89
sห

หนาประมวลรายวิชา

90

หนาวัตถุประสงคของวารสารอุตสาหกรรมศึกษา

หนาฐานขอมูลวารสาร

91

หนาวารสารอุตสาหกรรมศึกษา

92

หนาวารสารอุตสาหกรรมศึกษา

93

หนาตัวอยางงานวิจัย

หนาภาพกิจกรรมของสาขา

94

ภาพ Facebook สาขาอุตสาหกรรมศึกษาฯ

ภาพ Fanpage สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
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ภาคผนวก ง
คูมือการสงบทความเขาสูว ารสารอิเล็กทรอนิกส

96

97

การสมัครสมาชิก Register Author
1. เขาสูระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

ประวัติยอผูวิจัย

110

ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยุปจจุบนั
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั
ประวัติการศึกษา
พ.ศ 2540
พ.ศ 2543
พ.ศ 2545
พ.ศ 2547

พ.ศ.2555

นางสาวธัญญรัตน กิตติ์กุลธวัฒน
วันที่ 4 กันยายน 2525
อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
199/146 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การขาย)
จาก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
จาก โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
จังหวัดกรุงเทพฯ
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

