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การทาํสารนิพนธค์รัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 

บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และเพือ่ศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอระบบ

ฐานขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ กลุ่มตวัอยา่ง คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

เป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยนกัประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 51 คน ไดม้าโดยการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ , แบบประเมนิคณุภาพของ ระบบฐานขอ้มลูสารสน เทศ  เพือ่

การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และแบบประเมนิความพงึพอใจ

ต่อประสทิธภิาพ ระบบฐานขอ้มลู สารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ  สถติทิีใ่ชใ้น การวเิคราะหข์อ้มลูคอืคา่เฉลีย่เลขคณติและคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

 ผลจากการประเมนิประสทิธภิาพการพฒันาระบบน้ี  พบวา่ ผลการประเมนิคณุภาพของ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหามคีณุภาพอยูใ่นระดบัดี มากและผลการประเมนิคณุภาพของผูเ้ชีย่วชาญ ดา้น

เทคโนโลยกีารศกึษามคีณุภาพอยูใ่นระดบัดแีละ บุคลากรมคีวามพงึพอใจระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอยูใ่นระดบัมาก 
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 The purpose of this study weve to develop of information database  for the public 

relations on the internet network Srinakarinwirot University and to the satisfaction of staff 

with a database that is created. The samples were 51 personnel of Srinakarinwirot 

University appointed as the committees of public relations personnel network, obtained by 

purposive sampling. Tools used in this research were information database  for the public 

relations on the internet network Srinakarinwirot University, assessment form of information 

database for the public relations on the internet network Srinakarinwirot University, and 

satisfaction assessment form on efficiency of information database  for the public relations 

on the internet network Srinakarinwirot University. Statistics used for data analysis were 

arithmetic mean and standard deviation.  

 The results of efficiency assessment of this system develop were as follows: the 

quality assessment of content experts were very good, the quality assessment of educational 

technology experts were good, and personnel were satisfied with information database  for 

the public relations on the internet network Srinakarinwirot University at high level.  
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ประกาศคณูุปการ 

 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลลุว่งดว้ยดี  เน่ืองจากไดร้บัความกรณุาอยา่งสงูจาก   

ผูช่้วยศาสตราจารยฤ์ทธชิยั  อ่อนมิง่ อาจารยท์ีป่รกึษาควบคมุสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามช่วยเหลอื 

แนะนํา ตรวจแกไ้ข และ ใหค้าํปรกึษา ดว้ยความเอาใจใส่  ซึง่ทาํใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมคีวามสมบรูณ์  

 ขอขอบพระคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์  อลศิรา  เจรญิวานิช  หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษาคณะกรรมการ สอบสารนิพนธ์ 3 ท่านไดแ้ก่ อาจารย์ ผูช่้วยศาสตรจารย์ฤทธชิยั อ่อนมิ่ง 

ดร. กุศล อศิดุลย ์อาจารย ์ดร. รฐัพล  ประดบัเวทย ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้าํปรกึษาแนะนําในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

พรอ้มทัง้ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งสารนิพนธต์ลอดเวลาทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้ไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้

รวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษาทุกท่าน  ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรูแ้ก่ผูศ้กึษา

คน้ควา้ ผูศ้กึษา คน้ควา้ขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคณุ ดร.รฐัพล0 ประดบัเวทย์ 1,อาจารย์1ทะณุพงศ์0 ศรกีาฬสนิธุ์1, นางสาวสวุมิล0 คงศกัดิ ์

ตระกลู 

 ขอขอบพระคุณ ดร.วชิชากร  จารศุริ ิ, อาจารยส์ามมติ ิ สขุบรรจง  , นางอุไรวรรณ วรรณะ  

ทีไ่ดก้รณุาใหค้าํแนะนําตรวจสอบความถกูตอ้งทางดา้นเน้ือหา  พรอ้มทัง้ตรวจสอบและประเมนิ

คณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่คาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านดงัที่

ไดก้ล่าวมา เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการสรา้งและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

ทีไ่ดก้รณุาใหค้าํแนะนําตรวจสอบความถกูตอ้งทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา  พรอ้มทัง้

ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ขอขอบคณุบุคลากรศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกๆ ท่าน ทีใ่หก้ารช่วยเหลอืและใหก้ําลงัใจแก่ผูศ้กึษามาโดยตลอด 

 สดุทา้ยขอกราบราํลกึถงึพระคณุบดิามารดาและพีน้่องทุกๆ  คนทีค่อยใหค้าํแนะนํา เป็น

กาํลงัใจสง่ผลใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลลุว่งไดต้ามวตัถุประสงคใ์นทีส่ดุ 
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บทท่ี 1  

บทนํา  

 

ภมิูหลงั 

 ปจัจบุนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัเราและเกีย่วขอ้งกบัระบบงานต่างๆ 

มากมายทัง้ในทางตรงและทางออ้ม เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทในการศกึษา   

การตดิต่อสือ่สาร การดาํรงชวีติของมนุษยอ์ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามี

บทบาทเป็นอยา่งยิง่ในยคุปจัจบุนั จนเรยีกสงัคมในยคุปจัจบุนัวา่ สงัคมยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Information Technology Age) ทัว่ทุกมมุโลกต่างเลง็เหน็ความสาํคญัของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์      

ทีเ่ชื่อมโยงกนัทัว่โลก หรอืที ่เรยีกกนัว่า อนิเ ทอรเ์น็ต  (Internet) อยา่งแพรห่ลาย ไมว่่าจะเป็น       

การตดิต่อสือ่สารของคนในทุก มมุโลก การเกบ็ขอ้มลูและการคน้หาขอ้มลู การประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 

รวมไปถงึการใชค้อมพวิเตอรใ์นกระบวนการทางดา้น การศกึษาอยา่งแพรห่ลาย มกีารพฒันา

โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่มาประยกุตใ์ชใ้นชี วติประจาํวนั และสอดคลอ้งกบัสภาพการใชง้านใน

ชวีติประจาํวนัอยา่งกวา้งขวาง 

 จากสาเหตุทีอ่นิเทอรเ์น็ตเป็นทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนัอาจจะกล่าวไดว้่าทุกครวัเรอืน

ตอ้งมคีอมพวิเตอรอ์ยูใ่นบา้นหรอืมคีอมพวิเตอรแ์บบพกพาตดิตวั  จงึมกีารพฒันาประยกุตส์ือ่ต่างๆ 

เขา้มาใช้กบัอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ เช่น บทเรยีนบนขา่ยเครอื การเรยีนการสอนออนไลน์ กระประชุม

ออนไลน์ ทาํใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยและเวลา ในดา้นขอ้มลูสารสนเทศกส็ามารถนํามาเกบ็ไวบ้นขา่ยเครอืได ้

ทาํใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็การทีจ่ะนําไปใช ้ในปจัจบุนัองคก์รต่างๆ ไดม้กีารพฒันาระบบบน

เครือขา่ยมาใชก้บัระบบงานในองคก์รของตนไมว่า่จะเป็นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบของ

องคก์ร ยทุธศาสตรข์ององคก์ร การสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร การเผยแพรข่า่วสารต่างๆ รวมไปถงึ

การจดัเกบ็และคน้หาสารสนเทศบนเครอืขา่ย ซึง่ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ลดขัน้ตอนใน

การทาํงานและเขา้ถงึทุกๆ คนในองคก์ร 

 ในปจัจบุนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารนําเอาระบบบนเครอืขา่ยมาใชก้บัจดัเกบ็

ขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธย์งัน้อยอยูเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นๆ ทาํใหเ้กดิ

ปญัหาไมม่รีะบบฐานขอ้มลูดา้นสารสนเทศ ขอ้มลูบางสว่นไมไ่ ดถู้กเกบ็ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง การทาํเอา

ขอ้มลูมาใชง้านตอ้งเสยีเวลามากในการคน้หา หรอืขอ้มลูบางสว่นอาจหายไปเน่ืองจากไมม่รีะบบ

ฐานขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการนําเทคโนโลยใีหม ่เขา้มาใชป้ฏบิตังิานกบัการ

จดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธย์งัเป็นขอ งใหมส่าํหรบัประเทศไทย ประกอบกบั

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยยีงัมจีาํนวนจาํกดั และบุคลากรทีม่หีน้าทีจ่ดัเกบ็

ขอ้มลูสารสนเทศยงัขาดความรู ้และความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลย ีอกีทัง้บุคลากรในองค์ อาจ       

ไมเ่หน็ความสาํคญัของขอ้มลูสารสนเทศ นอกจากนัน้เทคโ นโลยมีรีาคาสงูจงึจาํเป็นตอ้งมกีารศกึษา

ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อคาํนึงประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
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 ในสว่นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดม้กีารพฒันาระบบบนเครอืขา่ยในหลายๆ 

ดา้นเช่น การเรยีนการสอนออนไลน์ การคน้หาประวตับุิคลากร การสง่ขา่วสารออนไลน์ โดยเน้นการ

พฒันาระบบบนเครอืขา่ยใหเ้ขา้กบัหน่วยงานประชาสมัพนัธต่์างๆ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แต่ยงัไมม่รีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยทีป่ระกอบดว้ย ภาพกจิกรรม

ต่างๆ สือ่สิง่พมิพท์ีเ่ผยแพรเ่พือ่การประชาสมัพนัธ ์ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ การคน้หา หรอืการนําไปใช้

ในงานอื่นๆ ในอนาคต อกีทัง้ยงัเป็นการประชาสมัพนัธบ์นเครอืขา่ยอกีทางหน่ึงดว้ย การเลอืกโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มลู ขึน้อยูก่บัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้ขนาดของขอ้มลู จาํนวนผูใ้ชท้ีค่าดวา่จะใชแ้ละ

งบประมาณทีม่อียู ่และหลกัสาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึรปูแบบของระบบฐานขอ้มู ลทีไ่ดพ้ฒันาขึน้มดีงัน้ี 

สามารถดขูอ้มลูไดเ้มือ่ตอ้งการใช ้ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้งและมคีวามคงสภาพ (Integrity) ตอ้งครอบคลุม

ถงึเรือ่งประสทิธภิาพของการเกบ็ขอ้มลู (Storage) การแกไ้ขขอ้มลู (Updating) การเรยีกใชข้อ้มลู 

(Retrieval) ความปลอดภยัและใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นและเพยีงพอ (Need to know) สาํหรบัผูท้ีต่อ้งการ

ตามความเหมาะสม (วุฒพิงศ ์พงศส์ุวรรณ; และ วลยัพร จรนิเทศ. 2543: 8)  

 ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้จิยัจงึไดม้แีนวคดิในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ์ 

บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลั ยศรนีครนิทรวโิรฒ ขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตซึง่ระบบน้ีจะช่วยให้

สามารถบรกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารคน้หาขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได ้รวดเรว็ 

สะดวกประหยดั และมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการเขา้ถงึในการคน้หาไดทุ้กที ่ทุกเวลา 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือ่ พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ  เพือ่การประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอระบบฐานขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ 

 

ความสาํคญัของงานวิจยั 

 1. ผลจากการศกึษาครัง้น้ีจะไดร้ะบบการจดัเกบ็และสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 

บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีณุภาพ 

 2. บุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และบุคคลทัว่ไป  สามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสาร

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็โดยผา่นระบบบนเครอืขา่ย 

 3. เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป  
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ขอบเขตของการวิจยั     

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

             1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

            การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธม์ทีัง้สือ่สิง่พมิพแ์ละรปูภาพ 

โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลู MySQLซึง่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสารสนเทศ

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัศรนีรนิทรวโิรฒ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน       

  1.1 สือ่สิ่งพมิพ ์

  1.2 รปูภาพ 

 2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

             2.1 ประชากร คอื บุคลากร ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

             2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

เป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยนกัประชาสมัพนัธ ์จาํนวน  51 คน ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling)  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. การพฒันาระบบฐานข้อมลู  หมายถงึ  การพฒันาระบบการจดัเกบ็และสบืคน้ขอ้มลู

สารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์ของ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตที่  

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเวลาทีร่วดเรว็ถกูตอ้งและน่าเชือ่ถอื  และมคีณุภาพ

ตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

 2. สารสนเทศ  หมายถงึ ขา่วสารขอ้มลูทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตขิองขอ้มลูชนิดนัน้ๆ อยา่ง

เป็นปจัจบุนัจนถงึความรูท้างวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ในรปูของสือ่ต่างๆ ทัง้ภาพ เสยีงและ ตวัอกัษร

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3. ประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ การเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสาร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดว้ยรปูแบบและช่องทางของการประชาสมัพนัธ ์

บนเครอืขา่ย 
           4. เครือข่าย หมายถงึ เทคโนโลยเีครอืขา่ย  ทีเ่ชื่อมโยงเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒเขา้ดว้ยกนั  เพื่อก่อใหเ้กดิการตดิต่อเชื่อมโยงหรอืการจดัหา  

การวเิคราะห ์ การจดัเกบ็ การจดัการ การเผยแพรแ่ละการใชส้ารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่ ขา่วสาร

ขอ้มลูดบิจนถงึความรูท้างวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ในรปูของสือ่ต่างๆ  ทัง้ภาพ เสยีงและตวัอกัษร

ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
 5. ผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งเป็น 2 ดา้น คอื ผูท้ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญและประสบการณ์ทางดา้น

เทคโนโลยกีารศกึษาและดา้นประชาสมัพนัธ ์มคีณุสมบตั ิคอื ปรญิ ญาตร ีมปีระสบการณ์ทาํงานเป็น

เวลาไมน้่อยกว่า 5 ปี ปรญิญาโท มปีระสบการณ์การทาํงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
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  5.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญในงาน

ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา มคีณุสมบตั ิคอื ปรญิญาตร ี มปีระสบการณ์ทาํงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่    

5 ปี ปรญิญาโท มปีระสบการณ์การทาํงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

       5.2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญในงานดา้น

ประชาสมัพนัธ ์มคีณุสมบตั ิคอื ปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์ทาํงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี ปรญิญาโท 

มปีระสบการณ์การทาํงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี     

 6. คณุภาพของระบบฐานข้อมลู หมายถงึ ความถกูตอ้งแมน่ยาํ ของโครงสรา้งของขอ้มลู  

ความรวดเรว็และเป็นปจัจบุนั  ความสมบรูณ์  ของวธิกีารเกบ็และรวบรวมขอ้มลู  ความชดัเจนและ

กะทดัรดั ความสอดคลอ้ง  ของสภาพการใชข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบฐานขอ้มลู 

โดยผา่นการประเมนิรบัรองจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

 

 1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  

      1.1 ความหมายของการวจิยัและพฒันาการศกึษา 

      1.2 ประเภทของการวจิยัและพฒันา  

      1.3 ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาการศกึษา  

 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัฐานขอ้มลู 

      2.1 ความหมายของฐานขอ้มลู  

       2.2 ประเภทของฐานขอ้มลู 

      2.3 ประโยชน์ของฐานขอ้มลู  

      2.4 ระบบการจดัการฐานขอ้มลู  

     2.5 ลกัษณะของระบบฐานขอ้มลูทีด่ ี 

     2.6 การออกแบบและพฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลู 

3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูและสารสนเทศ 

     3.1 ความหมายของขอ้มลูและสารสนเทศ 

     3.2 ชนิดของขอ้มลู 

    3.3 คณุภาพของขอ้มลู 

     3.4 ความสาํคญัของขอ้มลูและสารสนเทศ 

4.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการประชาสมัพนัธ์ 

      4.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ์ 

       4.2 จดุมุง่หมายของการประชาสมัพนัธ์ 

       4.3 หลกัการประชาสมัพนัธ์ 

       4.4 หน้าทีข่องสือ่ในการประชาสมัพนัธ์ 

       4.5 กลุม่เป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์ 

       4.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชาสมัพนัธ์ 

  5.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
      5.1 ความหมายของอนิเทอรเ์น็ต  

      5.2 ประวตัขิองอนิเทอรเ์น็ต  

       5.3 การบรกิารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
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1. การวิจยัและพฒันาทางการศึกษา  

 1.1  ความหมายของการวิจยัและพฒันาการศึกษา  

 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  (Educational Research and Development) เป็น

การวจิยัทางการศกึษาประเภทหน่ึง ซึง่นกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  

                 คาํวา่ การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา  ตรงกบัคาํวา่  Educational Research and 

Development (R&D) ในภาษาองักฤษ  ซึง่หมายถงึการดาํเนินงานพฒันาดา้นการศกึษาโดยอาศยั  

การวจิยัเป็นพืน้ฐานหรอืเป็นเครือ่งมอืดาํเนินการ  ทัง้น้ีโดยมเีป้าหมายคอื  ใชเ้ป็นกระบวนการใน  

การพฒันาและเพือ่ตรวจสอบคณุภาพผลงานหรอืผลติภณัฑท์างการศกึษา  (Education Products) 

(พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ์ . 2531: 21 – 25; อาํนาจ ช่างเรยีน . 2532: 26 – 28; และรตันะ  บวัสนธ์ . 

2539: 1)  

 การวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา  หมายถงึ การวจิยัซึง่เกดิจากความพยายาม    

ทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลติผล  และกระบวนการบางสิง่บางอยา่ง  ตามหลกัการเฉพาะและตามระเบยีบ  

วธิกีารวจิยัทีส่ามารถรบัรองคณุภาพ  รบัรองประสทิธภิาพของผลติผลและกระบวนการเมือ่นําผลนัน้  

ไปใชซ้ึง่รปูแบบการวจิยัและพฒันาเป็นการแกป้ญัหาทางดา้ นการศกึษาบางประการ  ซึง่ผูว้จิยั  

จะตอ้งออกแบบสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลผลติดว้ยการทดลองประเมนิผลและป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั  

เพือ่ปรบัปรงุผลผลตินัน้ใหพ้ฒันาขึน้ทัง้ดา้นคณุภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด  

(เปรือ่ง  กุมทุ . 2519: 2) บอรก์และกอลล์  (Borg; & Gall. 1989: 755) ใหค้วามหมายของคาํวา่     

การวจิยัและพฒันาการศกึษา (Educational Research and Development) ไวว้า่ การวจิยัและพฒันา 

การศกึษาเป็นการพฒันาการศกึษาโดยพืน้ฐานการวจิยั (Research Based Educational Development) 

เป็นกลยทุธแ์ละวธิกีารสาํคญัวธิหีน่ึงทีนิ่ ยมใชใ้นการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง  หรอื  พฒันาการศกึษา  

โดยเน้นหลกัเหตุผลและตรรกวทิยา เป้าหมายหลกั คอื ใชเ้ป็นกระบวนการในการ พฒันาและตรวจสอบ

คุณภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา (Educational Products)  

 พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์  (2531: 21-24) กลา่วถงึความแต่ต่างระหวา่งการวจิยัและ  

การพฒันาทางการศกึษาและการวจิยัทางการศกึษาวา่มคีวามแตกต่างกนั 2 ประการ คอื  

                ประการแรก เป้าประสงค ์การวจิยัทางการศกึษามุง่คน้ควา้หาความรูใ้หม ่ โดยการวจิยั

พืน้ฐาน หรอืมุง่หาคาํตอบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานโดยกา รวจิยัประยกุต์  แต่การวจิยัและพฒันาทาง

การศกึษา มุง่พฒันาและตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑท์างการศกึษา  แมว้า่การวจิยั  ประยกุตท์าง

การศกึษาหลายโครงการมกีารพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษา เช่น การวจิยัเปรยีบเทยีบประสทิธผิล

ของวธิสีอน แมผ้ลติภณัฑเ์หล่าน้ีไดใ้ชส้าํหรบัการทดสอบสมม ตฐิานของการวจิยั  แต่ละครัง้เท่านัน้

ไมไ่ดนํ้าไปสู่การใชส้าํหรบัโรงเรยีนทัว่ไป  

                ประการทีส่อง การนําไปใช้ การวจิยัทางการศกึษามช่ีองวา่งระหวา่งผลการวจิยักบัการ

นําไปใชจ้รงิอยา่งกวา้งขวาง  กล่าวคอื ผลการวจิยัทางการศกึษาจาํนวนมากไมไ่ดม้กีาร  นําไปใช้    

นกัการศกึษาและนกัวจิยัจงึหาทางลดช่องว่างดงักล่าวโดยวธิทีีเ่รยีกว่า “การวจิยัและพฒันา”  



7 

                อยา่งไรกต็าม  การวจิยัและพฒันาทางการศกึษามใิช่สิง่ทีจ่ะทดแทนการวจิยัการศกึษา

แต่เป็นเทคนิควธิทีีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของการวจิยัการศกึษาใหม้ผีลต่อการจดัการศกึษาต่อไป  คอื เป็น

ตวัเชื่อมเพื่อแปลงไปสู่ผลติภณัฑท์างการศกึษาทีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในโรงเรยีน  ทัว่ไป ดงันัน้การใช้

กลยทุธก์ารวจิยัและพฒันาการศกึษาเพือ่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืพฒันา  การศกึษาจงึเป็นการใช้

ผลการวจิยัทางการศกึษา ใหเ้ป็นประโยชน์มากยิง่ขึน้  

 

1.2  ประเภทของการวิจยัและพฒันา  

 การจดัแบ่งประเภทของการวจิยัและพฒันาการศกึษา  อาจแบ่งไดโ้ดยใชป้ระเภทของ

ผลงาน หรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาเป็นตวักําหนด ซึง่คาํวา่ ผลงานหรอืผลติภณัฑท์าง การศกึษานัน้

หมายถงึสิง่ทีเ่ป็นทัง้ปจัจยันําเขา้หรอืตวัป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) ในการจดัการศกึษา 

ไดแ้ก่ วสัดุ ครภุณัฑ ์อุปกรณ์ หลกัสตูรและวธิกีารสอน  และ อาคารสถานที่ และสิง่แวดลอ้ม  เป็นตน้ 

ดัง้นัน้จงึสามารถแบ่งประเภทการวจิยัและพฒันาการศกึษา ไดด้งัน้ี  

1.2.1 การวจิยัและพฒันาดา้นวสัดอุุปกรณ์และครภุณัฑก์ารศกึษาเป็นการวจิยั  และ

พฒันาทีเ่กีย่วกบัหนงัสอื  แบบทดสอบ โปรแกรมคอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์ สไลด์ แผ่นฟิลม์ เทป

บนัทกึเสยีง โต๊ะ เกา้อี้ เป็นตน้ เป้าหมายในการวจิยัเพือ่พฒันาวสัดอุุปกรณ์และ  ครภุณัฑก์ารศกึษา  

ตน้แบบเพื่อทดลองใชแ้ละขยายผลการใชต่้อไป  

1.2.2 การวจิยัและพฒันาดา้นหลกัสตูรและวธิสีอน  เป็นการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วกบั

หลกัสตูรการศกึษาในช่วงชัน้ต่าง  ๆเช่น หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 การพฒันา

หลกัสตูรสถานศกึษา  โดยพจิารณาจากสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  รวมไปถงึชุมชน

รอบขา้งของสถานศกึษา  เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมกีารวจิยัและพฒันาดา้นวธิสีอน  เช่น การสอนแบบ

มุง่ประสบการณ์ทางภาษา การสอนแบบแกป้ญัหา และการสอนแบบไมม่ชีัน้เรยีน เป็นตน้  

1.2.3 การวจิยัและพฒันาดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทางการศกึษาเป็นการวจิยั

และพฒันาทีเ่กีย่วกบัการวางแผนออกแบบใชอ้าคารสถานทีแ่ละการจดัสิง่แวดลอ้มทัง้ในหอ้งเรยีน

และนอกหอ้งเรยีน ใหเ้อือ้ต่อการจดัสภาพการณ์ในการจดัการศกึษา โดยมกีารจดัการเพือ่ใหส้ามารถ

ใชป้ระโยชน์ไดส้งูสดุ และสามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการศกึษา

กบัสถานศกึษาอื่นๆ ไดเ้ช่นเดยีวกนั  

 

1.3 ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาการศึกษา  

 ในการดาํเนินการวจิยัและพฒันามขีัน้ตอนทีส่าํคญั  11 ขัน้ตอน (Borg. 1981: 221-229; 

Borg; & Gall. 1989: 771-798) ดงัน้ี  

1.3.1 กาํหนดผลติภณัฑท์างการศกึษาทีจ่ะพฒันา  (Product Selection) ขัน้ตอนแรกที่

จาํเป็นทีส่ดุคอื ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ผลติภณัฑท์างการศกึษาทีว่จิยัและพฒันาคอื  อะไร โดยตอ้ง

กาํหนด ลกัษณะทัว่ไป รายละเอยีดของการใช้  และวตัถุประสงคข์องการใช้  เกณฑ์ ในการเลอืกและ

กาํหนดผลติภณัฑท์างการศกึษาทีจ่ะวจิยัและพฒันาม ี4 ประการ ดงัน้ี  
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1.3.1.1  ตรงกบัความตอ้งการอนัจาํเป็นหรอืไม่  

1.3.1.2  ความกา้วหน้าทางวชิาการมเีพยีงพอในการทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑท์ี่  

กําหนดหรอืไม ่ 

1.3.1.3  บุคลากรทีม่อี ยูม่ทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อการวจิยั  

และพฒันานัน้หรอืไม ่ 

1.3.1.4 ผลติภณัฑน์ัน้จะพฒันาขึน้ในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม่  

                  1.3.2 รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Research and Information Collection) 

คอื การศกึษาคน้ควา้ทฤษฎแีละงานวจิยั การสงัเกตภาคสนาม ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภณัฑท์าง

การศกึษาทีก่าํหนด  ถา้มคีวามจาํเป็นผูว้จิยัและพฒันาอาจตอ้งทาํการศกึษาขนาดเลก็  เพื่อหา

คาํตอบซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียูไ่มส่ามารถตอบคาํถามไดก่้อนทีจ่ะเริม่ทาํการวจิยั ต่อไป  

1.3.3  การวางแผนการวจิยัและพฒันา (Planning) ซึง่ประกอบดว้ย  

1.3.3.1  กาํหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลติภณัฑ์  

1.3.3.2  ประมาณการคา่ใชจ้า่ย กําลงัคนและระยะเวลาทีต่อ้งใชเ้พื่อศกึษา 

ความเป็นไปได้   

                         1.3.3.3  พจิารณาผลสบืเน่ืองจากผลติภณัฑ์  

1.3.4 พฒันารปูแบบขัน้ตอนของผลติภณัฑ์  (Develop Preliminary form of Product) 

ขัน้น้ีเป็นการออกแบบและจดัทาํผลติภณัฑท์างการศกึษาตามทีว่างไว้  เช่น ถา้เป็นโครงการวจิยัและ

พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้กจ็ะตอ้งออกแบบหลกัสตูร  เตรยีมวสัดหุลกัสตูร  คู่มอืผูฝึ้กอบรม  

เอกสารในการฝึกอบรม และเครือ่งมอืในการประเมนิผล  

1.3.5  ทดลองหรอืทดสอบประสทิธภิาพครัง้ที่  1 (Preliminary Field Testing) โดยการ

นําเอาผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบและจดัเตรยีมไวใ้นขอ้ที่  4 ไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพ  ขัน้ตน้ของ

ผลติภณัฑ์ จาํนวน 1-3 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเล็ก 6–12 คน ประเมนิผลโดย ใชแ้บบสอบถาม 

การสงัเกต และสมัภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ 

1.3.6 ปรบัปรงุผลติภณัฑค์รัง้ที่  1 (Main Product Revision) นําขอ้มลูและ  ผลจาก

การทดลองใชจ้ากขัน้ตอนที ่1.3.5 มาปรบัปรงุ  

1.3.7 ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑค์รัง้ที่  2 (Operational Field Testing) ขัน้น้ีนํา

ผลผลติทีป่รบัปรงุไปทดลอง เพือ่ทดสอบคณุภาพผลผลติตามวตัถุประสงคใ์นโรงเรยีน  จาํนวน 5–15 

หรอืใชก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวนประมาณ  30–100 คน ประเมนิผลเชงิปรมิาณใน  ลกัษณะการทดสอบ

ก่อนเรยีน (Pre-test) กบัการทดสอบหลงัเรยีน  (Post-test) นําผลไปเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์

ของการใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่อาจจะมกีลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง ถา้จาํเป็น  

1.3.8 ปรบัปรงุผลติภณัฑค์รัง้ที่ 2 (Operational Product Revision)  
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นําขอ้มลูและผลจากการทดลองใชจ้ากขัน้ตอนที ่1.3.7 มาพจิารณาปรบัปรงุ  

1.3.9 ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑค์รัง้ที่  3 (Operational Field Testing) ขัน้น้ีนํา

ผลติภณัฑท์ีป่รบัปรงุไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลติภณัฑโ์ดยใชต้าม  ลาํพงัใน

โรงเรยีน 10-13 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 40–200 คน ประเมนิโดยใชแ้บบสอบถาม การสงัเกต และ

การสมัภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ 

1.3.10 ปรบัปรงุผลติภณัฑค์รัง้ที่  3 (Final Product Revision) นําขอ้มลูและผลจาก

การทดลองใชจ้ากขัน้ตอนที ่1.3.9 มาพจิารณาปรบัปรงุเพื่อผลติและเผยแพรต่่อไป  

1.3.11 เผยแพร ่ (Dissemination and Distribution) เสนอรายงานเกีย่วกบั ผลการวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑใ์นทีป่ระชุมสมัมนาทางวชิาการ  ส่งลงไปเผยแพรไ่ปใชใ้นสถาบนั  การศกึษา

หรอืหน่วยงานต่างๆ  

โดยสรปุแลว้การวจิยัและพฒันาเป็นรปูแบบการวจิยัทีท่าํใหก้ารวจิยัการศกึษาทัง้

การวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัประยกุตไ์ดร้บัการนําไปใชใ้นการปรบัปรงุ หรอืพฒันาการศกึษามากยิง่ขึน้ 

เพราะการวจิยัและพฒันา  เน้นการพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษาทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษาไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง ขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาสว่นใหญ่เหมอืนขัน้ตอนการวจิยัการศกึษาและขัน้ตอนที่ 1.3.7 

เหมอืนการวจิยัเชงิประเมนิผล (Evaluation Research) อกีดว้ย การทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั

และพฒันาทางการศกึษาในเมอืงจงึเป็นทีไ่มย่ากเกนิไปเพราะการวจิยัการศกึษาไดเ้จรญิกา้วหน้าใน

ประเทศไทยมาเป็นเวลานานหน่วยราชการระดบัสงูหลายแหง่มกีารทาํวจิยัการศกึษาอยา่งเป็น

กจิจะลกัษณะในทางการศกึษานัน้มกีารสอนการวจิยัการศกึษ าถงึ  ระดบัปรญิญาเอก  ดงันัน้หาก

วงการวจิยัการศกึษาไทยจะหนัมาสนใจการวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้กจ็ะทาํใหม้กีารนําผลการวจิยั

การศกึษาไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและเดน่ชดัยิง่ขึน้ในอนาคต 
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัฐานข้อมลู 
2.1  ความหมายของฐานข้อมลู  

      ความหมายของคาํวา่ “ฐานขอ้มลู” มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี  

                อะเซนเฟลเตอร ์(Ashenfelter. 1999: 2) กล่าวว่า ฐานขอ้มลู โดยความหมายขัน้พืน้ฐาน

หมายถงึการรวบรวมบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดเขา้ไวด้ว้ยกนั  สว่นความหมายในทางปฏบิตัิ

หมายถงึ เป็นการเกบ็รวบรวมสาระเป็นจรงิ (Data)อยา่งใดอยา่งหน่ึงทีม่กีารจดัการอยา่งเป็นระบบ  

                ลาสนั และเดวสิ (Larson; & Davis. 2005: Online) แห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย เบริค์เล่ย ์

(University of California, Berkeley) กลา่วถงึฐานขอ้มลู วา่หมายถงึ แหลง่รวบรวมขอ้มลูหรอืรายการ

ของหน่วยงาน  บุคคล หรอืกลุ่มโดยมชุีดของขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  ถกูนํามาจดัเกบ็ไวด้ว้ยกนั  

อาจเป็นรปูแบบของบรรณานุกรม ขอ้มลูสถติ ิขอ้มลูทางธรุกจิ  ภาพต่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถใช้

ขอ้มลูเหลา่นัน้รว่มกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธิ ภาพ จากความหมายในทางปฏบิตัดิงักลา่วจะ

เหน็ไดว้า่สิง่สาํคญัหลาย ๆ สิง่สามารถจดัเขา้เป็นฐานขอ้มลูได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนําตาํราสิง่พมิพ์

เขา้เกบ็ไวใ้นรปูของดจิติอล 
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                 โรทเวล (Rothwell. 1993: 10) ไดก้ลา่วถงึความหมายของคาํวา่  “ฐานขอ้มลู” วา่มา

จากศพัทภ์าษาองักฤษวา่  Database คาํวา่ Data เป็นขอ้เทจ็จรงิ  (Facts) และเมือ่ไดผ้่านการ

ประมวลผล แลว้จะกลายเป็นสารสนเทศ (Information) ทีเ่ป็นประโยชน์และมคีวามหมายสาํหรบัผูใ้ช้

เฉพาะราย ในการช่วยวางแผนและตดัสนิใจ Database ถอืเป็นแหล่งสะสมของขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

   แวง (Wang. 1997: 181) ไดใ้หค้วามหมายของฐานขอ้มลูคอื กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู      

ทีก่าํจดัความซํา้ซอ้นและขดัแยง้ระหวา่งแฟ้มขอ้มลูหลายๆ  แห่งออกไปได้ เมือ่ขอ้มลูถูกจดัเกบ็เขา้  

ไปแลว้กส็ามารถใชไ้ดก้บัโปรแกรมทีส่ามารถดงึขอ้มลูออกมาใชไ้ด ้ 

  ฐานขอ้มลู (Database) เป็นการนําเอาขอ้มลูต่างๆ  ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  ซึง่แต่เดมิ

จดัเกบ็อยูใ่นแต่ละแฟ้มขอ้มลูมาจดัเกบ็ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั  ขอ้มลูต่างๆ  ทีถ่กูจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มลู  

นอกจากจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัแลว้  ยงัตอ้งเป็นขอ้มลูทีใ่ชส้นบัสนุนการดาํเนินงาน

อยา่งใดอยา่งหน่ึงขององคก์ร (กติต ิภกัดวีฒันะกุล; และจาํลอง ครอุูตสาหะ. 2542: 9) 

  ยนื ภูว่รวรรณ (2543) กล่าวว่า ฐานขอ้มลู หมายถงึ ทีร่วบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระเบยีน 

เพือ่การกาํหนด Table, Form, Queries และ Scripts ทีร่ะบบจดัการฐานขอ้มลูเป็นผูส้รา้งและจดัการ  

ฐานขอ้มลูจะเกบ็ขอ้มลูไดเ้กอืบทุกชนิด  ซึง่กลุม่ของขอ้มลูทีถ่กูจดัเกบ็อยูใ่นรปูของแฟ้มขอ้มลูจะมี

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแฟ้มขอ้มลูเดยีวกนัหรอืหลายๆแฟ้มขอ้มลู 

  ครรชติ มาลยัวงศ ์(2538: 57) ไดใ้หค้วามหมายของฐานขอ้มลูคอื ทีร่วมของขอ้มลู ซึง่

มคีวามสมัพนัธก์นัและจดัเป็นหมวดหมูไ่วใ้หค้น้ควา้ขอ้มลูไดง้า่ย  เช่น ฐานขอ้มลูนกัศกึษาใชเ้กบ็

ขอ้มลูเกีย่วกบัตวันกัศกึษา วชิาทีเ่รยีน คะแนนทีไ่ด ้ทีอ่ยูผู่ป้กครอง ฯลฯ  

  พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ ์(2538: 3) ไดก้ลา่วถงึความหมายของฐานขอ้มลูไวว้า่ เป็นแหล่ง

รวบรวมขอ้มลูทีนํ่าเขา้ระบบคอมพวิเตอร ์เมือ่พจิารณาวา่ฐานขอ้มลูนัน้เป็นแหลง่รวบรวม สะสมขอ้มลู 

กด็วูา่จะเป็นความหมายกวา้งๆ  ไมเ่ฉพาะเจาะจง  อยา่งไรกต็ามเมือ่กลา่วถงึ  ฐานขอ้มลู สิง่ทีเ่ป็นที่

เขา้ใจตรงกนักค็อืเป็นการรวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  มารวมกนัอยู่ รวมกนั  และ

ขอ้มลูดงักลา่วนัน้สามารถสบืคน้  จดัเรยีง ปรบัปรงุใหท้นัสมยั  หรอืเปลีย่นแปลงได้  โดยใชโ้ปรแกรม

ทีเ่รยีกวา่ระบบจดัการฐานขอ้มลู  

  สรปุไดว้า่ ฐานขอ้มลู สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูใหม้คีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งแฟ้มขอ้มลู

หลายๆ แฟ้ม เพือ่ลดความซํา้ซอ้นในการจดัเกบ็ สามารถทีจ่ะจดัเกบ็  จดัเรยีง เพิ่ม ลบ ปรบัปรงุและ

คน้หาขอ้มลูได ้โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการจดัการฐานขอ้มลู  

  

 2.2 ประเภทของฐานข้อมลู  

                 ฐานขอ้มลูมคีวามหลากหลายทัง้ในดา้นของเน้ือหาและการใชง้าน  จงึสามารถทีจ่ะแบ่ง

ประเภทของฐานขอ้มลูออกมาไดห้ลายแบบดงัน้ี  

 2.2.1 การแบ่งฐานขอ้มลูตามความมุง่หมายของการจดัฐานขอ้มลู (พมิพร์าํไพ เปรมสมทิธ.์ 

2538: 4) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื      
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  2.2.1.1 ฐานขอ้มลูอา้งองิ  (Reference Database) ใหข้อ้มลูทีช่ีห้รอืแนะไปยงั  

แหลง่ทีส่ามารถใหข้อ้มลูทีต่อ้งการได้  โดยทีฐ่านขอ้มลูนัน้ไมม่เีอกสารฉบบัเตม็  ถา้หากเปรยีบเทยีบ

กบัเครือ่งมอืช่วยคน้ในรปูสิ่งตพีมิพแ์ลว้ กเ็หมอืนกบัดชันีหรอืสาระสงัเขปนัน่เอง  

      2.2.1.2 ฐานขอ้มลูตน้แหลง่  (Source Database) ใหข้อ้มลูหรอืเน้ือหาโดยตรง  

กบัผู้ใชม้ากกว่าทีช่ีแ้นะไปยงัแหล่งอื่น  ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูน้ีอาจจะเป็นขอ้มลูตวัเลข  ขอ้ความ 

หรอืทัง้ตวัเลขและขอ้ความ  

 2.2.2 การแบ่งฐานขอ้มลูตามประเภทของขอ้มลู (East. 1986: 16) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

คอื  

      2.2.2.1 ฐานขอ้มลูบรรณานุกรม  (Bibliographic Databases) รวบรวมรายการ  

อา้งองิของบทความวารสาร หนงัสอื รายงาน สทิธบิตัร และเอกสารอื่น  ๆสว่นมากจะระบุชือ่เรือ่ง ผูแ้ต่ง 

แหล่งรวมทัง้เรือ่งยอ่ของเน้ือหา  

     2.2.2.2 ฐานขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ  (Factual Databases) จะมขีอ้มลูทีไ่มใ่ช่ตวัเลข  

เช่น นามานุกรมของหน่วยงาน โครงการวจิยั ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งทาํการปรบัปรงุขอ้มลู

ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

  2.2.2.3 ฐานขอ้มลูเน้ือหาเตม็  (Full-text Databases) ใหเ้น้ือหาทัง้หมดของ  

เอกสาร เช่น บทความฉบบัเตม็ของวารสาร เป็นตน้  

  2.2.2.4 ฐานขอ้มลูตวัเลข  (Numeric Databases) รวบรวมขอ้มลูตวัเลข สถติ ิ

ต่างๆ เช่น สถติกิารคา้ ราคาหุน้ ในบางกรณอีาจจะมกีารใหบ้รกิารคาํนวณใหก้บัผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  ดว้ย 

การแบ่งประเภทของฐานขอ้มลูทีน่่าสนใจอกีประเภท คอื  

 2.2.3 การแบ่งประเภทตามรปูแบบของฐานขอ้มลู (สมชาย วรญัญานุไกร. 2545: 12 -14) 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

  2.2.3.1 ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ  เป็นฐานขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็โดยหน่วยงาน  

องคก์รสารสนเทศนัน้ๆ  กาํหนดจดัทาํขึน้เอง  เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการคน้หาหนงัสอื  

บทความวารสาร  สือ่โทรทศัน์  รวมทัง้ปรญิญานิพนธ์  มทีัง้การจดัเกบ็ในรปูแบบจานแมเ่หลก็  ซดีรีอม  

(Compact Disc Read Only: CD-ROM) และฐานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต  ซึง่สว่นใหญ่ แลว้รปูแบบน้ีจะ

ใชใ้นสถาบนัอุดมศกึษา  เช่น ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศระบบโอแพก  (Online Public Access 

Catalog: OPAC) ฐานขอ้มลูดรรชนีวารสาร ฐานขอ้มลูดา้นศลิปวฒันธรรม ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญา

ชาวบา้น เป็นตน้   

  2.2.3.2 ฐานขอ้มลูแบบไมเ่ชือ่มกนั  (Off-line) หรอืออฟไลน์  หรอืฐานขอ้มลู  

ซดีรีอมเป็นฐานขอ้มลูทีห่น่วยงาน  หรอืองคก์รสารสนเทศจดัหามาบรกิาร  เป็นฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บั  

ความนิยมกนัอยา่งแพรห่ลาย  พฒันาขึน้แทนสิง่พมิพแ์ละวสัดยุอ่สว่น  เพราะสามารถเกบ็ไดจ้าํนวน  

มากกว่าและสามารถเกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้ทีเ่ป็นตวัอกัษรภาพและเสยีง  
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                        2.2.3.3 ฐานขอ้มลูแบบเชือ่มตรง (On-line) หรอืฐานขอ้มลูออนไลน์เป็นฐานขอ้มลู

ทีส่ามารถคน้หาผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นเวลาเดยีวกนัหลายคนแมจ้ะอยู่ ต่าง สถานทีก่นั 

ปจัจบุนัสามารถคน้หาฐานขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยการขอใชเ้ครือ่งระยะไกลหรอืเทลเน็ต

(Telnet) หรอืการคน้หาผ่านเวลิดไ์วดเ์วบ็ไดโ้ดยตรง เช่น ฐานขอ้มลู ทรพัยากรสารสนเทศระบบโอแพก 

(Online Public Access Catalog:OPAC) โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ ยและศนูยบ์รกิารสารสนเทศทาง

เทคโนโลยสีาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาตทิีใ่หบ้รกิารคน้หาฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย

นอกจากฐานขอ้มลูในประเทศแลว้ยงัมฐีานขอ้มลูจากต่างประเทศใหส้ามารถคน้หาไดเ้ช่นกนั  

 

2.3 ประโยชน์ของฐานข้อมลู  

ประโยชน์ของฐานขอ้มลู มดีงัน้ี  

2.3.1 สามารถลดความซํา้ซอ้นและยุง่ยากในการเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อนการจดัเกบ็ได ้ 

2.3.2 สามารถลดความซํา้ซอ้นในการจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลู  ยกตวัอยา่ง  เช่น มขีอ้มลู 

ขององคก์รเดมิอยูแ่ลว้เมือ่ตอ้งการเพิม่ขอ้มลูกส็ามารนําขอ้มลูเดมิมาเพิม่เตมิไดโ้ดยไมต่อ้งทาํการ  

จดัเกบ็ขอ้มลูเดมิอกี และสามารถนําไปใชร้ว่มกนักบัแฟ้มอื่นๆ ได ้ 

2.3.3 สามารถหลกีเลีย่งปญัหาขอ้มลูไมต่รงกนั เน่ืองจากมกีารจดัเกบ็ทีไ่มซ่ํา้ซอ้นกนั  

2.3.4 สามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั  ต่างสถานทีก่นั  โดยใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศและเทคนิควธิกีารในการเชือ่มโยงขอ้มลู  

2.3.5 มคีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในองคก์รโดยแต่ละหน่วยงานในองคก์รสามารถ  

ใชข้อ้มลูรว่มกนัได ้ 

2.3.6 สามารถกาํหนดความปลอดภยัในการจดัเกบ็และการเขา้ถงึขอ้มลูได้  

2.3.7 สามารถรกัษาความถกูตอ้งของขอ้มลูได้  โดยการระบุกฎเกณฑใ์นการควบคมุ  

ความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการป้อนขอ้มลูผดิ  

2.3.8 สามารถปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิไดต้ลอดเวลา  

2.3.9 สามารถนําขอ้มลูมาสรปุผลหรอืออกรายงานตามความตอ้งการโดยอาศยั  คาํสัง่

ในการกาํหนดรปูแบบของการสรปุผลได ้ 

 

2.4 ระบบการจดัการฐานข้อมลู  

ครรชติ  มาลยัวงศ์  (2538: 104) ไดเ้ปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหว่างฐานขอ้มลูและ  

ระบบการจดัการฐานขอ้มลูกลา่วคอื ฐานขอ้มลูเป็นทีร่วมของแฟ้มขอ้มลูหลาย  ๆแฟ้มทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนั สว่นระบบการจดัการฐานขอ้มลูคอืโปรแกรมทีท่าํหน้าทีใ่นการกาํหนดลกัษณะขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้น

ฐานขอ้มลูเพือ่อาํนวยความสะดวกในการบนัทกึขอ้มลูกาํหนดตวัผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชฐ้านขอ้มลูได้  

พรอ้มทัง้กําหนดดว้ยว่าใหใ้ชไ้ดแ้บบใด  เช่น ใหอ่้านขอ้มลูไดอ้ยา่งเดยีวหรอืแกไ้ขขอ้มลูไดด้ว้ย  

นอกจากน้ียงัอาํนวยความสะดวกในการสบืคน้ขอ้มลู  การแกไ้ข ปรบัปรงุขอ้มลู  และการจดัทาํขอ้มลู

สาํรอง  
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ระบบการจดัการฐานขอ้มู ล หรอื Database Management System (DBMS) มผีูใ้ห้

ความหมายของระบบการจดัการฐานขอ้มลูไวด้งัน้ี 

กดิานนัท์ มลทิอง (2539: 114) ใหค้วามหมายไวว้า่  โปรแกรมทีใ่ชจ้ดัระบบขอ้มลู  ใน

ฐานขอ้มลู เพื่อการเกบ็ขอ้มลู จดัรวบรวมสิง่ต่าง  ๆและความสามารถในการคน้คนื ในบางครัง้จะรวมถงึ

การเขา้ถงึฐานขอ้มลูอื่นๆ อกีมากมายโดยผา่นทางระบบรว่มแฟ้ม (Shares Field System)  

กนัตนั (Gunton. 1993: 75) ใหค้วามหมายไวว้า่  ชุดของคาํสัง่ทีอ่อกแบบเพื่อสรา้ง  

และการเขา้ถงึฐานขอ้มลูดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยสามารถควบคุม รกัษาความปลอดภยัการ เขา้ถงึ

ขอ้มลู โปรแกรมน้ีมลีกัษณะพเิศษทีส่ามารถจดัแบ่งและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

ระบบการจดัการฐานขอ้มลู  (Database Management System) เป็นโปรแกรมทีใ่ช้  

ในการจดัการฐานขอ้มลู  ไมว่่าจะเป็น  การเพิม่  การปรบัปรงุ  การลบ  และการคน้หา  ของขอ้มลูที่      

อยูใ่นฐานขอ้มลูใหส้ะดวกและใชง้านไดง้า่ยมากยิง่ขึน้  และยงัมคีวามปลอดภยัในการจดัเกบ็ขอ้มลู  

นอกจากน้ีแลว้ยงัช่วยในการเขา้ถงึฐานขอ้มลูตามรปูแบบการตดิต่อฐานขอ้มลูไมว่า่จะเป็นการตดิต่อ  

ฐานขอ้มลูโดยตรงในเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเดยีวกนั เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ รวมไปถงึบนเครอืขา่ย

อนิเทอรเ์น็ต กส็ามารถใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มลู  หรอื DBMS เขา้มาช่วยจดัการ  ทัง้น้ีคุณสมบตัิ

ของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ตอ้งมกีารปรบัปรงุใหต้รงตามลกัษณะการ ตดิต่อฐานขอ้มลู  

ตวัอยา่งโปรแกรมทีใ่ชใ้นการจดัการฐานขอ้มลู  ไดแ้ก่ Oracle, DB2, SQL, ACCESS, FOXPRO, 

dBase, PARADOX, SYSBASE, CDS/ISIS, Interbase, Informix, php MYADMIN เป็นตน้. 

               2.5  ลกัษณะของระบบฐานข้อมลูท่ีดี 

                    จรณติ แกว้กงัวาน (2536: 28) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะฐานขอ้มลูทีด่ไีวด้งัน้ี 

                    1. นําเสนอและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ในรปูแบบตรงตามความ

ตอ้งการผูใ้ชห้ลายระดบั 

                 2.  ผูใ้ชร้ะบบสามารถเรยีกขอ้มลูขึน้มาใชไ้ดห้ลายวธิตีามความเหมาะสมของแต่ละ

หน่วยงาน                 

  3. มกีารควบคมุการทาํงานของหน่วยเกบ็รกัษาขอ้มลูภายในระบบทัง้หมด 

                 4.  ขอ้มลูและโปรแกรมมคีวามเป็นอสิระต่อกนั (เมือ่มกีารเปลีย่นคา่ของขอ้มลูกไ็ม่

ตอ้งแกไ้ขโปรแกรม หรอืเมือ่แกไ้ขโปรแกรมกไ็มค่วรตอ้งแกไ้ขโครงสรา้งของขอ้มลูดว้ย) 

                 5. มคีวามสมบรูณ์ เชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทีเ่กบ็อยูใ่นแฟ้มขอ้มลูต่างๆ ในฐานขอ้มลู 

 

 2.6 การออกแบบและพฒันาโปรแกรมฐานข้อมลู  

                 การพฒันาโปรแกรมมขีัน้ตอนตามที่  วนัพร ป ัน้เก่า และธนาวรรณ  จนัทรตันไพบลูย์ 

(2538) ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาระบบไวด้งัน้ี  

                 2.6.1 การวเิคราะหป์ญัหา (Problem Analysis)                  
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  การวเิคราะหป์ญัหาเป็นขัน้ตอนแรกของการพฒันาโปรแกรม  คอืเมือ่ไดร้บัปญัหาหรอื  

งานมาจะตอ้งทาํการวเิคราะหห์รอืศกึษาปญัหาเสยีก่อนวา่  จะใหท้าํอะไร  ซึง่ควรจะทาํการวเิคราะห์  

และแจกแจงส่วนสาํคญั ๆ ออกดงัน้ี  

    2.6.1.1 วเิคราะหว์า่ขอ้มลูทีจ่ะนําเขา้ประมวลผลนัน้มอีะไรบา้ง  รปูแบบเป็น

อยา่งไร จาํนวนเท่าไร  

    2.6.1.2 วเิคราะหว์า่ผลลพัธม์อีะไรบา้ง  

    2.6.1.3 สตูรหรอืทฤษฎทีีจ่ะใชเ้พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ป็นอยา่งไร  

    2.6.1.4 เงือ่นไขในการประมวลผลหรอืขอ้จาํกดับางอยา่ง (ถา้ม)ี  

  2.6.2 การออกแบบขัน้ตอนสาํหรบัโปรแกรม (Program Design)  

                การออกแบบขัน้ตอนสาํหรบัโปรแกรม  ในขัน้ตอนน้ีเป็นการออกแบบรายละเอยีดของ  

ขอ้มลูนําเขา้  ผลลพัธ์ และขัน้ตอนสาํหรบัโปรแกรม  กาํหนดลาํดบัและความครบถว้นของขัน้ตอน  

ตัง้แต่ตน้จนจบอยา่งไร  มลีาํดบัก่อนหลงัอยา่งไร  เพื่อการออกแบบเป็นไปไดด้ว้ยความสะดวก            

จงึควรกาํหนดชือ่เขตหรอืรายการขอ้มลู  ผลลพัธต่์างๆ  ขึน้ดว้ย ดงันัน้การออกแบบขัน้ตอนสาํหรบั  

โปรแกรมขัน้ก่อนการเขยีนโปรแกรมจะช่วยใหข้ัน้ตอนในการเขยีนโปรแกรมถกูตอ้งรดักุม  

  2.6.3 การเขยีนโปรแกรม (Program Coding)  

                การเขยีนโปรแกรม ขัน้ตอนน้ีเป็นการเขยีนคาํสัง่ดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ เช่น ภาษาเบสกิ 

ภาษาฟอรแ์ทรน  ภาษาโคบอล  ภาษาปาสคาล  ภาษาซี ภาษาจาวา ฯลฯ เพื่อใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์

เขา้ใจและสามารถทาํงานตามขัน้ตอนทีไ่ดอ้อกแบบไว้  ในการเขยีนคาํสัง่ตอ้งคาํนึงถงึ  กฎเกณฑ์  

และหลกัไวยากรณ์ของภาษาคอมพวิเตอรใ์หถู้กตอ้ง  เพราะถา้มขีอ้ผดิพลาดในสว่นน้ี  เกดิขึน้

โปรแกรมภาษาจะไมส่ามารถแปลความหมายของคาํสัง่นัน้ได ้ 

                 2.6.4 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)  

                 การทดสอบโปรแกรม โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ผา่นขัน้ตอนการประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้  

ไดผ้ลลพัธอ์อกมานัน้ไมไ่ดห้มายความว่าจะไดผ้ลลพัธถ์ูกตอ้งตามความตอ้งการเสมอไป  เพราะวา่ 

โปรแกรมอาจมขีัน้ตอนการทาํงานทีไ่มถ่กูตอ้ง  หรอืมกีารกาํหนดการทาํงานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ  

ฉะนัน้เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมไวใ้ ชง้านอยา่งมัน่ใจ  และเชื่อถอืได้ กต็อ้งมกีารทดสอบโปรแกรมเสยีก่อน  

วธิกีารทดสอบน้ีทาํไดโ้ดยการสัง่ใหเ้ครือ่งปฏบิตัติามคาํสัง่ในโปรแกรม  แลว้นําผลลพัธท์ีไ่ดม้า  

ตรวจสอบกบัผลลพัธท์ีม่คีวามถูกตอ้ง  เพื่อใหแ้น่ใจในผลลพัธท์ีไ่ดม้าว่าถูกตอ้งและน่าเชื่อถอืไดค้วร  

ทาํการทดสอบหลายๆ ครัง้  

                 2.6.5 การทาํเอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation)  

                 การทาํเอกสารประกอบโปรแกรม  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาระบบเมือ่จาํเป็น  

ตอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขโปรแกรมเดมิทีม่อียูห่รอืพฒันาโปรแกรมขึน้มาใหมแ่ทนโปรแกรมเดมิทีอ่าจ  

มสีาเหตุมาจากโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้เมือ่มกีารใชง้านมาระยะหน่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้  เช่น

จากงาน คน หรอืระบบเครือ่งอาจเปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่ทาํใหโ้ปรแกรมทีม่อียูไ่มเ่หมาะสม 
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                 2.6.6 การบาํรงุรกัษา (Program Maintenance)  

        การบาํรงุรกัษาโปรแกรมเป็นขัน้ตอนของการดแูลโปรแกรมใหม้คีวามเหมาะสมกบั  

งานตลอดเวลา  เพราะงานใดๆ  กต็ามใชไ้ปสกัระยะหน่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงของขอ้มลู  ผลลพัธ์ 

วธิกีารหรอืขัน้ตอนไปจากเดมิ ทาํใหโ้ปรแกรมทีม่ใีชอ้ยูไ่มส่ามารถทาํงานใหถ้กูตอ้งไดท้ัง้หมดจงึตอ้งมี

การปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้ป็นปจัจบุนัเพือ่ตอบสนองกบัการทาํงานไดล้อดเวลา 

 

3.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูและสารสนเทศ 

 3.1 ความหมายของข้อมลูและสารสนเทศ 

  การใหค้วามหมายของขอ้มลูไดถ้กูกลา่วไวห้ลายมติใินสว่นของความหมายขอ้มลูเมือ่

กลา่วถงึมติใินเชงิสถติแิละการคาํนวณไดม้กีารใหค้วามหมายดงัน้ี 

                 ราชบณัฑติยสถาน  (2525) ใหค้วามหมายดงัน้ี  ”ขอ้มลู” คอื ขอ้เทจ็จรงิ หรอืสิง่ทีถ่อื

หรอืยอมรบัวา่เป็นความจรงิสาํหรบัใชเ้ป็นหลกัอนุมานหาความจรงิหรอืการคาํนวณ 

                 กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2546: 21) ใหค้วามหมายของขอ้มลู (Data) วา่หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิ

ทีเ่กดิขึน้ ขอ้มลูอาจอยูใ่นรปูขอ้ความหรอืตวัเลข  ซึง่อาจเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั  คน พชื สตัว์ และ

สิง่ของ ซึง่สอดคลอ้งกบัประศาสตร์  บุญสนอง (2544: 55) และ ม.ร.ว.แพทยห์ญงิเฉลมิสุข  บุญไทย

(2539: 446) ทีก่ลา่ววา่ขอ้มลูเป็นขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบับุคคล  สิง่ของ แนวคดิ และเหตุการณ์ทีเ่รา

สนใจศกึษา ขอ้มลูอาจไดม้าจากการนบัการวดัซึง่เป็นไดท้ัง้ตวัเลขขอ้ความสญัลกัษณ์หรอืรปูภาพ 

  สว่นความหมายขอ้มลูเมือ่กลา่วถงึมติใินเชงิระบบ ไดม้กีารใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

                 จรณติ แกว้กงัวาล (2536: 3) ไดใ้หค้าํจาํกดัความดงัน้ี  “ขอ้มลู” คอืขอ้เทจ็จรงิขัน้ตน้

ซึง่อาจเรยีกวา่เป็นวตัถุดบิของสารสนเทศ  (Information) เมือ่ขอ้มลูถกูนํามาประมวล  (เรยีงลาํดบั 

แยกประเภท เชื่อมโยง คาํนวณ หรอืสรปุผล) และจดัใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ได ้จงึสามารถ

เรยีกวา่เป็นสารสนเทศ ตวัอยา่งเช่น ขอ้มลูนิสติทีเ่รยีนแต่ละหลกัสตูรอาจถกูนํามาประมวลเพือ่ใชใ้น

การวางแผนยทุธศาสตรท์างการบรหิารวชิาการ เป็นตน้ 

  อนุช มหฤทยันนท์  (2545: 117) กลา่วถงึขอ้มลู  หรอื “Data” วา่คอื ขอ้เทจ็จรงิหรอื

การสงัเกต เกีย่วกบัสิง่ทีป่รากฏทางกายภาพ  เช่น คน สถานที่ สิง่ของ  และเหตุการณ์หรอืธุรกรรม

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้การใชค้าํวา่ขอ้มลู  (Data) และสารสนเทศ  (Information) มกัจะ

ใชแ้ทนกนั แต่ในเชงิความหมายนัน้แตกต่างกนั คอื ขอ้มลูจะหมายถงึ วตัถุดบิทีผ่า่นไปสูก่ระบวนการ

ประเมนิผล เป็นผลติภณัฑท์ีเ่รยีกว่าสารสนเทศ 

  โดยสรปุจากการใหค้วามหมายของทัง้สองมติดิงักล่าวขา้งตน้  “ขอ้มลู” คอื ขอ้เทจ็จรงิ

ต่างๆ ทีไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวมไว้  แต่ยงัไมไ่ด้มกีารจดัหรอืเรยีบเรยีงใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อ

การนําเสนอ  ขอ้มลูจงึมคีวามคงทีท่ีแ่สดงถงึคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั  ซึง่ขอ้มลูอาจจะเป็นตวัเลข

ขอ้ความ สญัลกัษณ์ เสยีงหรอืรปูภาพ  และสญัลกัษณ์ต่างๆ  ทีใ่ชแ้ทนคุณลกัษณะของวตัถุ  บุคคล

การกระทาํและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวคดิเบือ้งตน้ทีต่อ้งทาํความเขา้ใจในทีน้ี่  เน่ืองจากคาํทัง้สอง
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คาํอนัไดแ้ก่ “Data” และ“Information” มคีวามสาํคญัสาํหรบัการออกแบบฐานขอ้มลู  โดยพืน้ฐานแลว้  

Data คอื ขอ้เทจ็จรงิใดๆ ซึง่อาจมคีวามหมายหลายรปูแบบ  เช่น จากขอ้ความการเลอืกงา่ยๆ  ไดแ้ก่ 

ใช่หรอืไมใ่ช่  จนถงึตวัเลขและคาํอธบิายดว้ยตวัอกัษรจาํนวนมหาศาล  แต่สว่น Information เป็น 

Data ทีไ่ดผ้า่นเขา้สูร่ะบบของกระบวนการประมวลผล  (Data Processing) เพื่อจดัการ Data ใหอ้ยู่

ในรปูแบบทีเ่หมาะสมเป็นประโยชน์และมคีวามหมาย  โดยการนํา Data มาใชใ้นการคาดการณ์ตอบ

คาํถามและสรา้งความหมายจะทาํใหD้ataนัน้มปีระโยชน์ขึน้มา 

 

 3.2 ชนิดของข้อมลู 

       ชนิดของขอ้มลูตามลกัษณะการใชง้านเพือ่การสาํรวจและวเิคราะห์  โดยทัว่ไปจาํแนก

ไดด้งัน้ี 

  1. ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  (Quantitative Data) คอื ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขหรอืนํามาใหร้หสั

เป็นตวัเลข ซึง่สามารถนําไปใชว้เิคราะหท์างสถติไิด ้

  2. ขอ้มลูเชงิคณุภาพ  (Qualitative Data) คอื ขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ตวัเลข  ไมไ่ดม้กีารใหร้หสั

ตวัเลขทีจ่ะนําไปวเิคราะหท์างสถติ ิแต่เป็นขอ้ความหรอืขอ้สนเทศ 

  ในปจัจบุนัขอ้มลูไมใ่ช่มเีพยีงขอ้มลูทีเ่ป็นชนิดตวัอกัษรหรอืตวัเลขเท่านั ้ น แต่มชีนิด

ของขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ในลกัษณะอื่นๆ โอภาส เอีย่มสริวิงศ์ (2545: 37) จาํแนกชนิดของขอ้มลู  โดยแบ่ง

ตามรปูแบบในการจดัเกบ็ออกเป็น 4 ประเภท คอื 

  1. ขอ้มลูชนิดขอ้ความ  (Text) เป็นขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยอกัขระต่างๆ  ทีนํ่ามารวมกนั

โดยไมม่รีปูแบบทีช่ดัเจนแน่นอน ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ชนิดน้ีจะมคีวามหมายในตวัเอง  ไมจ่าํเป็นตอ้งนํามา

ตคีวามหมายอกี 

  2. ขอ้มลูชนิดทีเ่ป็นรปูแบบ (Formatted Data) เป็นขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยอกัขระต่างๆ  

ซึง่มรีปูแบบแน่นอน โดยอาจจดัเกบ็อยูใ่นรปูแบบของรหสั และจาํเป็นตอ้งนํารหสัดงักลา่วน้ีมาตคีวาม

อกีครัง้เมือ่ใชง้าน เช่น รหสัเบอรโ์ทรศพัท ์02 คอืเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล เป็นตน้ 

  3. ขอ้มลูชนิดรปูภาพ  (Image) เป็นรปูภาพทีใ่ชแ้ทนขอ้มลูซึง่ในปจัจบุนันิยมใชง้าน

มากขึน้โดยรปูภาพดงักลา่วอาจจะสรา้งดว้ยโปรแกรม หรอืเป็นภาพทีไ่ดจ้ากการถ่ายดว้ยกลอ้งดจิติอล

หรอืจากการสแกนภาพ รวมทัง้ภาพจากวดิโีอ  

  4. ขอ้มลูชนิดเสยีง (Audio/Sound) เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เป็นลกัษณะของเสยีง เช่น ไฟล์

ประเภท  midi, digital audioในการจาํแนกขอ้มลูตามรปูแบบในการจดัเกบ็น้ี  ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ ; 

และคณะ (2543: 9) แยกขอ้มลูชนิดภาพและเสยีง (Video) ไวต่้างหาก ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่กีารผสมผสาน

รปูภาพและเสยีงเขา้ดว้ยกนั  โดยคอมพวิเตอรจ์ะทาํการแปลงเสยีงและรปูภาพเช่นเดยีวกบัขอ้มลู

แบบเสยีงและขอ้มลูแบบภาพลกัษณะซึง่จะนํามารวมเกบ็ไวใ้นแฟ้มขอ้มลูเดยีวกนั 
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 3.3 คณุภาพของข้อมลู (Data Quality) 

  ฐานขอ้มลูจะมคีณุภาพเมื่ อขอ้มลูทีเ่ขา้ไปในระบบนัน้มคีณุภาพ  เน่ืองจาก“ขอ้มลู” ถอื

เป็นปจัจยันําเขา้ทีส่ง่ผลต่อระบบการประมวลผลขอ้มลู ขอ้มลูทีนํ่าเขา้ในระบบอาจเป็นขอ้มลูเชงิตวัเลข

เช่น ตวัเลขทีร่ะกอบดว้ยอกัขระต่างๆ  หรอืตวัเลขทีแ่ทนขอ้มลูในระบบดจิติอลทัง้ภาพและเสยีงหรอื

ขอ้มลูในเชงิคณุภาพทีเ่ป็นขอ้ความกไ็ด ้แต่หากขอ้มลูขาดคุณสมบตัทิีด่ ีดอ้ยคณุภาพ ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 

ไมค่รบถว้น ไมช่ดัเจน ไมท่นัสมยัและไมเ่ฉพาะเจาะจงตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้  เมือ่นําขอ้มลู

ชุดนัน้เขา้สูร่ะบบการประมวลผล  ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลกไ็มอ่าจทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสามารถ

นําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์หรอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากการใชป้ระโยชน์ที่

แตกต่างกนัเน่ืองจากคุณภาพของตวัขอ้มลูเองแลว้  กระบวนการประมวลผล  ตลอดจนความรูแ้ละ

ประสบการณ์ของผูใ้ชข้อ้มลูกม็สีว่นสาํคญัในการกาํหนดความสาํเรจ็ดว้ยเช่นกนั 

                คุณภาพของขอ้มลูมคีวามหมายแจกแจงหลายมติ ิ(Klein; & Rossin. 1999: 25; Juran; & 

Godfrey. 1999: 5) ซึง่ตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมต่อการใชง้าน  ทัง้น้ีไดม้กีารแจกแจงถงึคุณภาพ

ของขอ้มลู ดงัน้ี 

  จรณติ แกว้กงัวาล (2536: 25) กล่าวถงึคุณคุณภาพของขอ้มลูไวด้งัน้ี 

  1. ความถกูตอ้งแมน่ยาํ ของโครงสรา้งของขอ้มลู 

  2. ความรวดเรว็และเป็นปจัจบุนั 

  3. ความสมบรูณ์ ของวธิกีารเกบ็และรวบรวมขอ้มลู 

  4. ความชดัเจนและกะทดัรดั 

  5. ความสอดคลอ้ง ของสภาพการใชข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

  ฟอกซ์ ลวีตินิ และ เรดแมน (Fox; Levitin; & Redman. 1994: 9) ไดก้ําหนดตวัแปร

ของขอ้มลูทีม่คีณุภาพ อนัประกอบดว้ย คุณสมบตั ิ4 ประการหลกัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

  1. มคีวามถกูตอ้งแมน่ยาํ (Accuracy) 

  2. มคีวามเป็นปจัจบุนั (Currentness) 

  3. มคีวามสมบรูณ์ (Completeness) 

  4. มคีวามคงที ่(Consistency) 

  คณุภาพขอ้มลูถอืเป็นสิง่สาํคญั การนําขอ้มลูมาใชต้อ้งคาํนึงถงึผูใ้ช ้และสภาพแวดลอ้ม

ในการใชข้อ้มลู  ขอ้มลูทีม่คีณุภาพคอื  ขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน  (Fitness for Use) ตอ้งทราบ

วา่จะนําขอ้มลูไปใชส้าํหรบังานอะไร  และมจีดุประสงคอ์ยา่งไรในการใชง้าน  โดยนยัแลว้ฐานขอ้มลูที่

มคีณุภาพยอ่มประกอบไปดว้ยขอ้มลูทีม่คีณุภาพ และเกณฑน้ี์สามารถใชใ้นการประเมนิคณุภาพของ

ฐานขอ้มลูไดเ้ช่นเดยีวกนั (Blakeslee; & Rumble. 2003: 35) 
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 3.4  ความสาํคญัของข้อมลูและสารสนเทศ 

         ปกตอิงคก์รกรหรอืหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิ ชอบดาํเนินกจิกรรมต่างๆ นัน้นอกจาก

จะมุง่ในดา้นการควบคมุดแูลการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพแลว้ยงัจะตอ้งคาํนึงถงึการเตรยีมการ

ในอนาคตควบคูก่นัไปโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมากบัผลการดาํเนินงานใน

ปจัจบุนั รวมทัง้ขอบขา่ยปรมิาณงานและชนิดของงานทีต่อ้งการดาํเนินการในอนาคต ถา้มองในแงน้ี่

จะเหน็วา่การบรหิารงานและการวางแผนพฒันาเป็นสิง่ทีน่กัหรหิารจะละเลยไมไ่ด ้ (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2530: 8-9) 

        อน่ึง ในการบรหิารงานนัน้เ ป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ขอ้มู ลและสารสนเทศถื อวา่เป็น

ปจัจยัทีส่าํคญัยิง่เพราะการตดัสนิใจเพือ่จะวางแผนการดาํเนินการใดๆ กต็ามหากปราศจากขอ้มลู

ยอ่มมโีอกาสจะพบกบัความผดิพลาดสงูมาก และความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ยอ่มจะส่งผลกระทบถงึ

ความเสยีหายทัง้ของหน่วยงานและประเทศชาตใินทีส่ดุ (พฒันิจ  โกญจนาท. 2534: 27) 

        ระดบัสารสนเทศทีจ่ะใชใ้นองคก์รอาจจาํแนกไดต้ามระดบัการบรหิารหรอืระดบัการ

ตดัสนิใจ ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2530: 8-9) 

  1. ผูบ้รหิารระดบัสงูและนกัวางแผน ผูบ้รหิารระดบัน้ีจะใชส้ารสนเทศในการกาํหนด

วตัถุประสงคข์ององคก์ร การวางแผนระยะยาวเพือ่การจดัสรรทรพัยากรการกาํหนดนโยบายเพือ่เป็น

แนวทางในการจดัหาและใชท้รพัยากรต่างๆ เหลา่นัน้ 

        2. ผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัน้ีมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการใหก้ารปฏบิตังิาน

เป็นไปตามแผนในช่วงระยะเวลาต่อปี และใชส้ารสนเทศในการควบคมุการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

ตามแผน 

        3.  ผูบ้รหิารระดบัปฏบิตักิาร ผูบ้รหิารระดบัน้ีมคีวามรบัผดิชอบในดา้นการควบคมุการ

ปฏบิตักิารในช่วงระยะเวลาเดอืนต่อเดอืน และใชส้ารสนเทศเพือ่การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์

 4.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์

                  การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) จากคาํอธบิายความหมายในพจนานุกรมหลาย  ๆ

ฉบบัไดอ้ธบิายความหมายของคาํวา่ “การประชาสมัพนัธ”์ ไวด้งัน้ี 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน (2525: 505) ไดใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธ์

ไวว้่า “เป็นการตดิต่อสือ่สารเพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอนัถกูตอ้งต่อกนั” 

  พจนานุกรม Webster’s New Collegiate ไดใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธไ์ว้

ว่า“คอืธรุกจิทีช่่วยชกันําใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจและมคีวามนิยมชมชอบ  (goodwill) ต่อบุคคล

หรอืหน่วยงานสถาบนันัน้” 
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  พจนานุกรม World Book Dictionary อธบิายถงึความหมายของการประชาสมัพนัธไ์ว้

ดงัน้ี 

  1. กจิกรรมของหน่วยงาน  องคก์าร สถาบนั หรอืบุคคลทีป่ฏบิตัเิพือ่ชนะใจประชาชน

ทัว่ไปรวมทัง้สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถงึนโยบาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยการแพรก่ระจาย

ขา่วสารทางเครือ่งมอืสื่อสาร เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยกุระจายเลยีง โทรทศัน์ และภาพยนตร์

เป็นตน้ 

  2.  เจตคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั 

  3.  การดาํเนินธรุกจิและอาชพีทางดา้นน้ี 

  The American Heritage Dictionary ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการประชาสมัพนัธ์  ไว้

ดงัน้ี 

  1. กจิกรรมและวธิกีารทีอ่งคก์ารสถาบนัปฏบิตัิ  เพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดี  

(favorable relationship) กบัประชาชน 

  2.  ระดบัขัน้ (Degree) ของความสาํเรจ็ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ ์

  3.  ศลิปะและศาสตรท์ีว่า่ดว้ยวชิาการทางน้ี 

  คาํวา่ “การประชาสมัพนัธ”์ ในความหมายของนกัวชิาการศกึษา ซึง่ท่านไดใ้หค้วามหมาย

ไวด้งัน้ี 

  เสร ีวงษ์มณฑา (2525: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การประชาสมัพนัธเ์ป็นความพยายาม

ทีม่กีารวางแผนในการทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือความคดิจติใจของสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกระทาํสิง่ทีด่ ี

ทีม่คีณุคา่ กบัสงัคมเพือ่ใหส้าธารณชนเหลา่นัน้มทีศันคตทิีด่ต่ีอหน่วยงานและองคก์ร บรษิทั หา้งรา้น 

หรอืสมาคม  ตลอดจนมภีาพพจน์ทีด่เีกีย่วกบัหน่วยงานต่างๆ  เหล่านัน้เพื่อใหห้น่วยงานไดร้บัการ

สนบัสนุนและความรว่มมอืทีด่จีากสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้งในระยะต่อเน่ืองกนัไปเรือ่ยๆ 

  ชม ภมูภิาค (2526: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การประชาสมัพนัธ์  คอืวธิกีารของสถาบนั

อนัมแีผนการและการกระทาํต่อเน่ืองกนัไป  ในอนัทีจ่ะสรา้งหรอืยงัใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดกีบักลุม่

ประชาชน เพือ่ใหส้ถาบนักบักลุม่ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสนบัสนุนรว่มมอืซึง่

กนัและกนั อนัเป็นประโยชน์ใหส้ถาบนันัน้ดาํเนินงานไปไดผ้ลดี  สมความมุง่หมาย  โดยมปีระชามติ

เป็นแนวบรรทดัฐาน 

  เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ (2533: 106) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การประชาสมัพนัธ์  เป็นการ

สรา้งความเขา้ใจอนัดขีองหน่วยงานเพือ่ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารไดถ้กูตอ้ง  เพือ่สรา้งความศรทัธาคา่นิยม

ใหเ้กดิขึน้กบัองคก์ร  อาํนวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งองคก์ร  สถาบนัและหน่วยงาน

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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  คูทลปิ (Cutlip. 1978: 8-9) ไดใ้หค้วามหมายวา่  การประชาสมัพนัธ์  คอื การตดิต่อ

เผยแพรข่า่วสารแนวนโยบายของหน่วยงานไปยงัประชาชนทัง้หลายทีม่สีว่นสมัพนัธใ์นขณะเดยีวกนั

เป็นแนวทางตรวจสอบความคดิเหน็และความรู ้ความตอ้งการของประชาชนใหห้น่วยงานหรอืองคก์ร

ไดท้ราบ เพือ่สรา้งการสนบัสนุนแทจ้รงิใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝา่ย  สามารถปรบัปรงุหน่วยงานตาม

แนวความคดิของสงัคมได ้

  ซลูลแิวน (Sullivan. 1977: 7) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  “หน้าทีข่องการประชาสมัพนัธก์็

คอืการสรา้งมติรใหก้บับรษิทัหรอืหน่วยงานทีเ่ราเป็นตวัแทน” 

                 เบอรน์ายส ์(Bernays. 1977) ใหค้วามหมายไวว้า่  การประชาสมัพนัธม์คีวามหมายอยู่  

3 ประการ คอื 

  1.  เผยแพรข่า่วสารความรูใ้หป้ระชาชนทราบ 

  2. ชกัชวนใหป้ระชาชนมสีว่นสนบัสนุนและเหน็ชอบกบัความมุง่หมายและการ

ดาํเนินการของสถาบนั 

  3. ช่วยดาํเนินการปรบัแนวความคดิเหน็ของประชาชนและสถาบนัใหม้คีวามสอดคลอ้ง

ในทศิทางเดยีวกนัและเกดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 

  มาสตนั (Marston. 1977: 4) ไดก้ล่าวไวว้่า  การประชาสมัพนัธ์  คอื ภาระหน้าทีข่อง

ฝา่ยจดัการในอนัทีจ่ะประเมนิทศันะของกลุม่สาธารณชน  กาํหนดนโยบายและวธิดีาํเนินปฏบิตัขิอง

องคก์ารของตนสอดคลอ้งใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัผลประโยชน์ของประชาชนและวางโครงการ

ปฏบิตังิาน (สือ่สารตดิต่อ) เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเขา้ใจและยอมรบันบัถอื 

 

 4.2 จดุมุ่งหมายของการประชาสมัพนัธ ์

  การประชาสมัพนัธ์  นบัไดว้า่เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อสถาบนัหรอืหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่ปรยีบเสมอืนกบัคาํอธบิายหน้าตาหรอืภาพลกัษณ์ของหน่วยงานนัน้  ทีแ่สดงใหเ้ห็ นถงึ   

การดาํเนินงานของหน่วยงานนัน้ๆ  ใหก้บับุคคลทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไดท้ราบ  ดงัมี

นกัวชิาการหลายท่านไดก้ลา่วไว ้ดงัน้ี 

  ไชยยศ เรอืงสวุรรณ  (2522) ไดก้ล่าวไวว้่า  การประชาสมัพนัธ์  มจีดุมุง่หมายทีส่าํคญั  

3 ประการ คอื 

  1. เพือ่สรา้งความนิยม  (Positive Steps to Achieve Goodwill) การสรา้งความนิยม  

ประกอบไปดว้ยการเรง่เรา้เพือ่สรา้งและธาํรงไวซ้ึง่ความนิยมเลือ่มใสและศรทัธาจากกลุม่ประชาชน

ในนโยบาย ท่าท ี วธิกีารดาํเนินงานและผลงานทัง้หลายของสถาบนัเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของสถาบนั

เป็นไปดว้ยความราบรืน่ สรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหแ้ก่สงัคม 
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  2.  เพือ่รกัษาชือ่เสยีงมใิหเ้สือ่มเสยี  (Action to Safeguard Reputations) การรกัษา

ชือ่เสยีงเพือ่มใิหเ้สือ่มเสยีนัน้ นบัไดว้า่เป็นจดุมง่หมายทีส่าํคญัขอ้หน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์กล่าวคอื 

เรือ่งกติตศิพัทช์ือ่เสยีงของสถาบนัยอ่มทาํใหเ้ป็นทีย่อมรบัและใหค้วามรว่มมอืจาก  กลุม่ประชาชน  

ทัง้น้ียอ่มขึน้อยูก่บัวา่ประชาชนมคีวามเขา้ใจในสถาบนัถกูตอ้งกวา้งขวางมากน้อยเพยีงใดหาก

ประชาชนเขา้ใจผดิยอ่มจะนํามาซึง่อุปสรรคทัง้หลายในการดาํเนินงาน  การประชาสมัพนัธจ์งึเป็ น

เสมอืนกระจกเงานของสถาบนัในการพจิาณาขอ้บกพรอ่งต่างๆ  แลว้หาหนทางปรบัปรงุแกไ้ขหรอื  

อกีนยัหน่ึง เพือ่สรา้งภาพพจน์ หรอืความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งปราศจากมลทนิใหแ้ก่ประชาชนนัน่เอง 

  3.  เพือ่สรา้งความสมัพนัธภ์ายใน  (Internal Relationships)การสรา้งความสมัพนัธ์

ภายใน ในการดาํเนินงานของสถาบนัใดๆ  จะเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  ราบรืน่หรอืไมเ่พยีงใดนัน้  

ความสมัพนัธข์องกลุม่ประชาชนภายในสถาบนั เป็นปจัจยัหรอือุปสรรคสาํคญัอนัดบัแรกของสถาบนั  

กล่าวคอื หากความสมัพนัธภ์ายในสถาบนัด ีการดาํเนินงานของสถาบนักจ็ะเป็นไปดว้ยความราบรืน่  

หากความสมัพั นธภ์ายในไมด่แีลว้  นอกจากจะเป็นอุปสรรคของการดาํเนินงานแลว้ยงัจะมผีลต่อ

ความสมัพนัธก์บักลุม่ประชาชนภายนอกสถาบนัดว้ย  ดงันัน้จดุมุง่หมายของการประชาสมัพนัธ์

ประการทีส่ามน้ีจงึมคีวามสาํคญัทัง้ในแงข่องการบรหิารภายในและการสรา้งความสมัพนัธก์บั

ภายนอกดว้ย 

  วริชั อภริตันกุล (2535: 174) ไดก้ลา่วถงึจดุมุง่หมายของการประชาสมัพนัธว์า่ 

  1. เพือ่อธบิายนโยบายของการดาํเนินงาน วตัถุประสงคแ์ละประเภทของการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานนัน้ๆ ใหก้ลุม่ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบ 

  2. เพือ่อธบิายใหฝ้า่ยบรหิารหรอืฝา่ยจดัการไดท้ราบถงึทศันคติ  ประชามติ  หรอื

ความรูส้กึนึกคดิของประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงาน 

  3.  เพือ่คาดการณ์หาจดุบกพรอ่งต่างๆ  เพือ่ป้องกนัปญัหาต่างๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ

หน่วยงาน  

  4.  เพือ่ใหป้ระชาชนยอมรบัในเรือ่งการดาํเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

  5.  เพือ่แกป้ญัหาความยุง่ยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

  6.  เพือ่แนะนําฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยจดัการใหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  เพือ่

ความเจรญิกา้วหน้าและมชีื่อเสยีงทีด่ต่ีอหน่วยงาน 

 

 4.3 หลกัการประชาสมัพนัธ ์

  สะอาด ตณัศุภผล (2513: 13) ไดก้ล่าวถงึ หลกัการประชาสมัพนัธ ์ไว ้3 ประการ คอื 

  1.  การโฆษณาเผยแพร่  คอื การบอกกลา่วเผยแพรเ่รือ่งราวและขา่วสารของสถาบนั  

ไปสูป่ระชาชน  ขา่วสารจะสรา้งภาพพจน์ชือ่เสยีงและความเขา้ใจอนัดแีก่ประชาชน  ถงึแมก้าร

โฆษณาเผยแพรจ่ะเป็นการบอกกลา่วเรือ่งราวขา่วสารจากทางสถาบนัแต่เพยีงขา้งเดยีว  แต่กเ็ป็น

หลกัการสาํคญัประการแรกในการปร ะชาสมัพนัธเ์พือ่เป็นพืน้ฐานแหง่ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั  ซึง่

ประกอบไปดว้ย 
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   1.1 กาํหนดจดุมุง่หมายและเน้ือหาขา่วสาร 

   1.2 กาํหนดกลุม่ประชาชาเป้าหมาย 

   1.3 ใชส้ือ่ทีเ่หมาะสมเพือ่ใหข้า่วสารถงึกลุม่ประชาชนเป้าหมาย 

   1.4 จดัขา่วสารใหม้ลีกัษณะเป็นกนัเองกบักลุม่ผูร้บัใหอ้ยูใ่นสภาวะทีผู่ร้บัจะรบัรู้

และเขา้ใจได ้

   1.5 จดัขา่วสารและวธิกีารบอกกลา่วใหโ้น้มน้าวใจผูร้บัได ้เช่น การคาํนึงถงึจดุอ่อน

ไหวทางอารมณ์ การกลา่วยํา้ การชีแ้จงแนะนํา เป็นตน้ 

  2. การป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ หมายถงึ ความเขา้ใจผดิของประชาชนทีม่ต่ีอ

สถาบนัไมว่า่จะเป็นเรือ่งของวชิาการ  ความรู้ หรอืขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  ความเขา้ใจผดิ  (Misconception 

หรอื (Misunderstanding) ซึง่ความเขา้ใจผดิน้ีจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายขึน้มากมาย เช่น ขาดศรทัธา

หวาดระแวง  ไมไ่วใ้จ ไปจนถงึการไมใ่หค้วามสนบัสนุนรว่ม  ซึง่นกัประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งคาํน่ึงถงึ

หลกัการในขอ้น้ี  เพือ่เป็นการเตรยีมแผนงานในการป้องกนัและแกไ้ข  หากมคีวามเขา้ใจผดิเกดิขึน้

ความเขา้ใจผดิทีจ่ะเกดิขึน้โดยทัว่ไปไดแ้ก่  นโยบายของสถาบนั  ความมุง่หมาย  วธิกีารดาํเนินงาน

และผลงานของสถาบนั 

  3. การสาํรวจกระแสประชามติ  คาํวา่  ประชามติ  (Public Opinion) หมายถงึ  ท่าที

เจตนารมณ์ ปฏกิริยิา ความรูส้กึนึกคดิทุก ๆ ดา้น ทีก่ลุ่มประชาชนแสดงออกมา หรอืหมายถงึถอ้ยคาํ

ท่าทอีนัแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ของคนหมูม่ากทีไ่ดถ้กเถยีงเกีย่วกบัประเดน็ขดัแยง้อยา่งใด   

อยา่งหน่ึงเกดิขึน้ 

  จากความหมายดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ประชามตเิป็นเรือ่งสาํคญัของการประชาสมัพนัธ์  

และเป็นพืน้ฐานของการบรหิาร  เพราะประชามติ  คอื ท่าที่ ความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอนโยบาย  

วธิกีารตลอดจนผลงานของสถาบนั  การประชาสมัพนัธจ์งึเปรยีบเสมอืนกระจกเงาของสถาบนั        

จงึจาํเป็นตอ้งมกีารสาํรวจกระแสประชามตอิยูเ่สมอ 

 

 4.4 หน้าท่ีของส่ือในการประชาสมัพนัธ ์

  สือ่ในการประชาสมัพนัธ ์มหีน้าทีห่ลกั 3 ประการ (อภริด ีเอกรตัน์. 2545: 36) คอื 

  1. ถ่ายทอดขา่วสารหรอืเรือ่งราวทีน่่าไวใ้จใหป้ระชาชนทราบ 

  2.  ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 

  3. เสรมิสรา้งความคดิใหม ่ๆ และกจิกรรมต่าง ๆ 

 

 4.5 กลุ่มเป้าหมายของการประชาสมัพนัธ ์

  ในการประชาสมัพนัธน์ัน้ สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม (อภริด ีเอกรตัน์. 

2545: 36-37) คอื 
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  1. กลุม่ของประชาชนภายในสถาบนั  หมายถงึ ประชาชนหรอืบุคคลทีท่าํงานอยูใ่น

สถาบนั เช่น ขา้ราชการ พนกังาน นกัการภารโรง  เป็นตน้ หรอืผูท้ีท่าํงานอยูใ่นหน่วยงานราชการ

หรอืรฐัวสิาหกจิ  นบัตัง้แต่ หวัหน้าหน่วยงาน  หรอืสถานบนั ลงมาจนถงึเจา้หน้าทีช่ ัน้ตํ่าสดุ  ซึง่กลุ่ม

ประชาชนภายในสถาบนัน้ีมอีทิธพิลและมบีทบาทมากในความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวในการดาํเนินงาน

ของสถาบนั ซึง่กข็ึน้อยูก่บัความสมัพนัธร์ะหวา่งคนทาํงานกบัสถาบนัวา่มคีวามสมัพนัธก์นัดหีรอืไม่

ถา้มคีวามสมัพนัธก์นัดงีานของสถาบนักส็าํเรจ็และกา้วหน้า  และทางตรงกนัขา้มหากความสมัพนัธ์

ภายในระหวา่งสถาบนักบัคนทาํงานไมด่แีลว้  กจิการของสถาบนักจ็ะลม้เหลว  ดงันัน้การทีจ่ะให้

ความสมัพนัธภ์ายในสถาบนัเป็นไปดว้ยดจีงึเป็นภาระหน้าทีข่องการประชาสมัพนัธ ์

  2. กลุม่ของประชาชนภายนอกสถาบนั  หมายถงึกลุม่ประชาชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัสถาบนั  แต่มไิดท้าํงานในสถาบนั  เช่น มคีวามสมัพนัธใ์นดา้นการกาํหนดนโยบาย  หรอื

วธิกีารดาํเนินงานของสถาบนั ทัง้น้ีเน่ืองจากกลุม่ประชาชนประเภทน้ีมสีว่นเกีย่วขอ้งเรือ่งผลประโยชน์

กบันโยบายหรอืกจิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของสถาบนันัน้  ๆเช่น ผูถ้อืหุน้บรษิทั พอ่คา้ ชาวนา ชาวสวน

ชาวไร ่นกัเรยีน นกัศกึษา เป็นตน้ 

   2.1 กลุม่ประชาชนในทอ้งถิน่ หมายถงึ กลุม่ประชาชนทีเ่ป็นคนในท้ องถิ่นเดยีวกบั

สถาบนัทีต่ ัง้อยู่ หรอืทีก่จิการของสถาบนัดาํเนินอยู่  กลุม่ประชาชนประเภทน้ี  จะมสีภาพทัว่ไปคลา้ย

เพือ่นบา้นซึง่สถาบนัจะตอ้งไมม่องขา้มความสาํคญัของกลุม่ประชาชนกลุม่น้ี 

   2.2 กลุม่ประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่ประชาชนทัว่ไปทีส่ถาบนัตอ้งเกีย่วขอ้ง  ทัง้น้ีเพราะ

เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  ดงันัน้อทิธพิลของกลุม่ประชาชนประเภทน้ีทีม่ต่ีอสถาบนั  กค็อื ความนิยม 

ความเป็นมติรความเขา้ใจดตีลอดจนเกยีรตยิศชือ่เสยีงสดุแทแ้ต่สถาบนันัน้คอืสถาบนัอะไร 

  การทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตอ้งการศกึษาจากกลุม่ตวั  คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยั           

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยนกัประชาสมัพนัธ ์จาํนวน  51 คน 

ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

 4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชาสมัพนัธ ์

  ไดม้ผีูท้าํการวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งการประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 

  ส่งศร ี ดศีรแีกว้ (2525: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาความเหมาะสม

ของรปูแบบและวธิกีารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุของ สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร  ความมุง่หมายของการวจิยั  เพื่อศกึษาความเหมาะสมและความคาดหวงัทีผู่ใ้ชม้ต่ีอ

รปูแบบและวธิกีารประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร รปูแบบ

การประชาสมัพนัธท์ีป่ฏบิตัอิยูม่ ี  5 รปูแบบ คอื หนงัสอืเวยีนแจง้ขา่วสาร  ขา่วหนงัสอืและสารบาญ

บทความใหม่  การนําชมหอ้งสมดุ  การจดันิทรรศการ  และป้ายแจง้ขา่วสาร  ใชว้ธิสีมัภาษณ์กลุม่

ตวัอยา่งผู้ใชจ้าํนวน 496 คน ไดแ้ก่ กลุ่มอาจารยแ์ละกลุ่มนิสติ  พบวา่ กลุม่อาจารยแ์ละนิสติเหน็วา่

การประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุ รปูแบบและวธิกีารต่างๆ มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง  ทัง้ 2 กลุ่ม
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มคีวามเหน็แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ  ทัง้อาจารยแ์ละนิสติมคีวามคาดหวงัต่อรปูแบบ

และวธิกีารต่างๆ ในระดบัปานกลาง  นิสติระดบัต่างกนัความคดิเหน็ของนิสติแต่ละระดบัแตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ินิสติระดบัต่างกนัคาดหวงัต่อรปูแบบและวธิกีารต่าง  ๆในระดบัปานกลาง

แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

  มนูญ ทบัทมิอ่อน (2531: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการประชาสมัพนัธ์

ของสหวทิยาลยั  ความมุง่หมายของการวจิยัน้ี  เพือ่สรา้งรปูแบบประชาสมัพนัธข์องสหวทิยาลยัที่

เหมาะสม  ดาํเนินการวจิยัตามเทคนิคเดลฟายโดยใชผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการประชาสมัพนัธใ์น

สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ  19 คน นําขอ้มลูความคดิเหน็มาพฒันาเป็นรปูแบบการประชาสมัพนัธ์

ของสหวทิยาลยัพบวา่  ปรชัญา วตัถุประสงค์ และนโยบายการประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยัครู  ให้

อธกิารวทิยาลยัครทูัง้ 36 แหง่รว่มกนัเป็นผูก้าํหนดปรชัญาและวตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ์  

ดา้นโครงสรา้งการจดัหน่วยงานประชาสมัพนัธว์ทิยาลยัครู ใหจ้ดัสถานทีข่ ึน้เป็นสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 

โดยใหม้ฐีานะเป็นฝา่ยประชาสมัพนัธข์ึน้ตรงต่อสาํนกังานอธกิารวทิยาลยัครู  ดา้นกระบวนการจดั

ดาํเนินงานการประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นหน้าทีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ ์ ดา้นประเภทและลกัษณะของกจิกรรม

ประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยัคร ูใหแ้บ่งหน่วยงานในฝา่ยประชาสมัพนัธอ์อกเป็น 6 งาน คอื งานบรกิาร

สารนิเทศงานประชาสมัพนัธภ์ายใน  งานประชาสมัพนัธภ์ายนอก  งานเผยแพร่ งานโสตทศันูปกรณ์

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์และงานธรุการ 

  มานิจ ท่าไครก้ลาง (2534: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัรปูแบบการประชาสมัพนัธ์

ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน  ความมุง่หมายของการวจิยัเพือ่สรา้งรปูแบบ

การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน  ทีเ่หมาะสมมสีาระสาํคญั        

4 ดา้นคอื ปรชัญา นโยบายและวตัถุประสงค ์การจดัโครงการสรา้งกระบวนการจดัดาํเนินงานประเภท

และลกัษณะกจิกรรมประชาสมัพนัธ์  โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ  19 คน พบวา่

รปูแบบการประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน  ในดา้นปรชัญา  

นโยบายและวตัถุประสงค์ ตอ้งสรา้งสรรคศ์รทัธาในสถาบนัสรา้งความสมัพนัธก์บัมวลชน  มนีโยบาย

สรา้งความเขา้ใจในกจิกรรมต่างๆ  ของมหาวทิยาลยั  มุ่งเน้นวตัถุประสงคท์ีก่่อใหเ้กดิความรว่มมอื  

และสนบัสนุนกจิกรรมของมหาวทิยาลยัดว้ยความเตม็ใจ  ในดา้นการจดัโครงสรา้งกาํหนดใหม้ี

บุคลากรรบัผดิขอบในการประชาสมัพนัธโ์ดยตรง มงีบประมาณและวสัดอุุปกรณ์เพือ่ดาํเนินการอยา่ง

เพยีงพอกบัขนาดของกจิการของมหาวทิยาลยั  ในดา้นกระบวนการประชาสมัพนัธ์  มกีารวางแผน

อยา่งละเอยีดชดัเจน  ประสานงานกนัอยา่งราบรืน่  เพือ่ใหผ้ลของการปฏบิตัเิกดิประสทิธภิาพมี

ประสทิธผิลมากทีส่ดุในดา้นประเภทและลกัษณะกจิกรรมของการประชาสมัพนัธ์  มบีรกิารขา่วสาร

รวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์เผยแพรก่จิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองโดยใชข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิผ่านสื่อมวลชน  

การนําเสนอรปูแบบการประชาสมัพนัธข์องมหาวทิ ยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางแสน  ไปใช้

ใหม้ปีระสทิธผิลควรมกีารจดัสมัมนาปฏบิตักิารแบบเขม้ขน้ใหแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามเขา้ใจ

รปูแบบชดัเจนตรงกนั และสามารถปฏบิตัภิารกจิทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

 ศุภประเสรฐิ  วงศส์วุรรณ  (2543: 46) ในยุคแหง่สงัคมขา่วสารเช่นปจัจุบนั  การสือ่สาร ผา่น

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์วบีทบาทความสาํคญัเพิม่มากขึน้เป็นลาํดบั  เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ปิด  โอกาส

ใหผู้ใ้ชง้านแลกเปลีย่นขา่วสารระหวา่งกนัไดโ้ดยงา่ย  และยิง่ขณะปจัจุบนัเครื อขา่ยแทบทกุ  มมุโลกได้

เชือ่มโยงกนัอยา่งทัว่ถงึผูใ้ชใ้นซกีโลกหน่ึงจงึสามารถตดิตอ่กบัผูใ้ชใ้นอกีซกีโลกหน่ึงได ้อยา่งรวดเรว็  

 

 5.1 ความหมายของอินเทอรเ์น็ต  

   ความหมายของคาํวา่ “อนิเทอรเ์น็ต” มผีูนิ้ยามความหมายไวส้อดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี  

       วทิยา เรอืงพรวสิุทธิ  ์ (2538: 60) ไดใ้หค้วามหมายวา่  อนิเทอรเ์น็ต  เป็นเครอืขา่ยที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลกซึง่ประกอบดว้ยเครอืขา่ยต่างๆ  จาํนวนมากทีเ่ชือ่มโยงดว้ยระบบสือ่สารแบบทซีี    

พ/ีไอพ ี(TCP/IP) เครอืขา่ยทีเ่ป็นสมาชกิของอนิเทอรเ์น็ตเป็นเครอืขา่ยซึง่กระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ 

เกอืบทัว่โลก   

  พงษ์ระพี เดชพาหพงษ์  (2539: 24) ไดใ้หค้วามหมายวา่  อนิเทอรเ์น็ต  เป็นเครอืขา่ย 

ของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  (Network of Network Computer) ซึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก  โดยจะใช้ 

พ/ีไอพ ี(TCP/IP) เป็นโปรโตคอลหลกัในการสือ่สารระหวา่งคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ย  

   วนิดา จนัทรจุริากร (2540: 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่ อนิเทอรเ์น็ตเป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ขนาดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยเครอืขา่ยยอ่ยๆ  จาํนวนมาก เชื่อมโยงหลายแหล่งขอ้มลูต่างๆ  ทัว่โลกเขา้

ดว้ยกนั โดยไมจ่าํกดัระบบปฏบิตักิารของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละรปูแบบของ  ขอ้มลู ทาํใหส้ามารถ

ตดิต่อสือ่สารกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเรว็  และสือ่สารกนัไดท้ัง้แบบ  Text Mode และ Graphic 

Mode รวมถงึภาพเคลื่อนไหวและเสยีงไดด้ว้ย       

  กดิานนัท์ มลทิอง (2543: 313) ไดใ้หค้วามหมายวา่ อนิเทอรเ์น็ต  เป็นระบบของการ

เชื่อมโยงงานคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่มากครอบคลุมไปทัว่โลก  เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ  

ใหบ้รกิารสือ่สารขอ้มลู  เช่น การบนัทกึเขา้ระยะไกล  การถ่ายโอนแฟ้ม  ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์    

และกลุม่อภปิราย  อนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิใีนการเชือ่มโยงขา่ยงานคอมพวิเตอรท์ีม่อียูซ่ ึง่ขยายออกไป  

อยา่งกวา้งขวางเพือ่การเขา้ถงึของแต่ละระบบทีม่สีว่นรว่มอยู่  

       ช่อผกา กจิเจรญิทรพัย์ (2544: 10) ไดใ้หค้วามหมายวา่  อนิเทอรเ์น็ต  เป็น เครอืขา่ย

อนัยิง่ใหญ่ในศตวรรษน้ีวา่  Net Surfers เพราะมนัเป็นเครอืขา่ยทีค่รอบคลมุกวา้งใหญ่  Surfers 

ทีว่า่น้ีกค็อื มนัสามารถเขา้ไปอยูต่ ัง้แต่จดุเลก็  ๆเช่น โทรทศัน์ วดีโีอเกมส์ คอมพวิเตอรแ์ละฐานขอ้มลู

ต่างๆ ซึง่บางครัง้กเ็รยีกอนิเทอรเ์น็ตว่าเป็น Cruise the Networks และ Searching Vast ความหมาย

ของคาํว่า “อนิเทอรเ์น็ต” กล่าวสรปุโดยรวมได ้ดงัน้ี คอื เป็นเครอืขา่ย เชื่อมโยงคอมพวิเตอรท์ีค่ลอบ

คลุมไปทัว่โลก  โดยมมีาตรฐานในการสือ่สารเชือ่มโยงระบบ  คอมพวิเตอรเ์ขา้ดว้ยกนั  โดยไมจ่าํกดั

ระบบปฏบิตักิารของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละรปูแบบของขอ้มลู ทีห่ลากหลาย  
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 5.2 ประวติัของอินเทอรเ์น็ต  

                  การทีจ่ะเขา้ใจระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดน้ัน้  ตอ้งศกึษาตัง้แต่การเริม่ตน้ของ  

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพือ่ทีจ่ะไดร้บัทราบถงึความเป็นมาและแนวโน้มของการนําอนิเทอรเ์น็ตมาใช้  

งานรวมไปถงึการนํามาประยกุตใ์ชไ้ดด้ยี ิง่ขึน้     

  ช่อผกา กจิเจรญิทรพัย์ (2544: 1) ไดก้ลา่วถงึความเป็นมาของเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

ไวว้า่ เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ทีเ่ชื่อมโยงเครอืขา่ยทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั  พฒันามาจาก  

อารพ์าเน็ต (ARPAnet)ซึง่เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายใตค้วามรบัผดิชอบของหน่วยงานโครงการวจิยั

ขัน้สงู (Advance Research Project Agency) หรอืเรยีกยอ่ว่า อารพ์า (ARPA) ในสงักดักระทรวงกลาโหม

ของสหรฐัอเมรกิา  (Department of Defense) อารพ์าเน็ตในขัน้ตน้  เป็นเพยีงเครอืขา่ย  ทดลองเพื่อ

สนบัสนุนงานวจิยัทางดา้นทหาร  ซึง่เป็นผลมาจากความตรงึเครยีด  ทางการเมอืงของโลกในยคุ

สงครามเยน็ระหวา่งคา่ยคอมมวินิสตแ์ละคา่ยเสรปีระชาธปิไตย  

    อารพ์าเน็ต  (ARPAnet) เป็นโครงการทีม่กีารรว่มมอืการวจิยัของกระทรวงกลาโหม  

ของสหรฐัอเมรกิาและศูนยป์ฏบิตักิารวจิยัของมหาวทิย าลยั  4 แห่ง  ไดแ้ก่  สถาบนัวจิยัของ  

มหาวทิยาลยัแสตนฟอรด์  สถาบนัวจิยัแคลฟิอรเ์นียทีล่อสแองเจลสิ  สถาบนัวจิยัของมหาวทิ ยาลยั 

แคลฟิอรเ์นียทีซ่านดาบารบ์ารา  และมหาวทิยาลยัยทูาห์  ในเดอืนกรกฎาคม  ค.ศ. 1968 อารพ์า  

(Advanced Research Projects Agency, ARPA) ไดเ้ลอืกขอ้เสนอของโบบต ์ เบอราเนค และนิวแมน 

(Bolt Beranek and Newman, BBN) โดยเรยีกชื่อยอ่ว่า “บบีเีอน็” ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1968 บบีเีอน็

ยงัคงเป็นผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตจนทุกวนัน้ี  โดยใน  ระยะเริม่แรกของ         

การวจิยัไดม้กีารสรา้งขา่ยงานบรเิวณกวา้ง  (Wide Area Network, WAN) ขึน้ ซึง่ในขณะนัน้ยงัไมม่ี

ระบบขา่ยงานบรเิวณเฉพาะที่ (Local Area Network, LAN) และไมม่แีมแ้ต่  เครือ่งคอมพวิเตอรส์่วน

บุคคล (Personal Computer, PC) จงึไมม่แีผน่วงจรเชือ่มประสาน  (Interface Card) ใส่ลงในเครือ่ง

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใหส้ามารถเชือ่มต่อเป็นระบบเครอืขา่ย บบีเีอน็ จงึไดส้รา้งชุดหน่วยประมวลผลการ

สือ่สารขอ้มลูแบบเชือ่มประสาน  (Interface Massage Processor) โดยใชซ้อฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี่

มอียูใ่นสมยันัน้  โดยมหาวทิยาลยัทัง้  4 แห่งไดนํ้าชุด  หน่วยประมวล ลการสือ่สารขอ้มลูแบบเชือ่ม

ประสานมาใชใ้นการเชือ่มต่อระบบเครอืขา่ยถงึกนัได้ ในปี ค.ศ. 1969 นบัวา่เป็นแมแ่บบของอนิเทอรเ์น็ต

เครอืขา่ยน้ีเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่อารพ์าเน็ต(ARPAnet) 

                 ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1983 อารพ์าเน็ต (ARPAnet) ไดถู้กแบ่งเครอืขา่ยออกเป็น 2 เครอืขา่ย 

คอื เครอืขา่ยงานวจิยัโดยใชช้ื่อว่า  อารพ์าเน็ต (ARPAnet) เช่นเดมิ และเครอืขา่ย  กองทพั เรยีกว่า 

มลิเน็ต (MILNET) และต่อมามกีารเชือ่มโยงเครอืขา่ยกนัในอกีหลาย หน่วยงานหลกัของสหรฐัอเมรกิา 

โดยมมีาตรฐานการรบัสง่ขอ้มลูแบบเดยีวกนัเรยีกวา่  ทซีพี/ีไอพ ีนบัวา่เป็นมาตรฐานการรบัสง่ขอ้มลู

ทีส่าํคญัและเป็นหวัใจสาํคญัของอนิเทอรเ์น็ต  ซึง่ต่อมาไดม้ี พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็น

เครอืขา่ยทีม่ขีนาดใหญ่ และเป็นทีนิ่ยมของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทัว่โลก  
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                 จากพฒันาการของเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดยอ่ย จนกลายเป็นเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ มกีารนํามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันางานอยา่งหลากหลาย  รวมทัง้ประเทศไทย

เองกไ็ดนํ้าอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาใชง้านในดา้นต่างๆ  อยา่งกวา้งขวางและแพรห่ลาย  เช่น ทางดา้น 

การทหาร เศรษฐกจิ การศกึษา เป็นตน้  

 

 5.3 การบริการบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

                  การใชง้านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดร้บัความนิยมอยา่งต่อเน่ืองและแพรห่ลายจงึไดม้ี

การพฒันาเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหส้ามารถตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชไ้ดต้ามความตอ้งการใน

การใชง้านทีห่ลากหลาย  

  วนิดา จนัทรจุริากร (2543: 5-9) กลา่วถงึบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ต  โดยสามารถแบ่ง  ได้

เป็น 6 ประเภท ดงัน้ี  

  5.3.1 ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์  (Electronic Mail) ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสท์ีนิ่ยม  

เรยีกสัน้ๆ ว่า อเีมล์ (E-mail) คอื จดหมายหรอืขอ้ความทีส่ง่ถงึกนัผา่นทางเครอืขา่ย  คอมพวิเตอร์ 

โดยการนําสง่จดหมายเปลีย่นจากบุรษุไปรษณยีม์าเป็นโปรแกรม  เปลีย่นจากการใช้  เสน้ทางจราจร

มาเป็นการสือ่สารทีเ่ชือ่มระหวา่งเครอืขา่ยซึง่ช่วยใหป้ระหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยการตดิต่อสือ่สารกนั

สามารถกระทาํไดอ้ยา่งงา่ยดาย  

  5.3.2 เทลเน็ต (Telnet) เป็นโปรแกรมประยกุตส์าํหรบัเขา้ใช้ เครือ่งทีต่่ออยูก่บัระบบ

อนิเทอรเ์น็ตจากระยะไกล  ช่วยใหผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตนัง่ทาํงานอยูห่น้าเครือ่งคอมพวิเตอรข์องตนเอง  

แลว้เขา้ใชเ้ครือ่งอื่นทีอ่ยูใ่นทีต่่างๆ ภายในเครอืขา่ยได ้ 

  5.3.3 เอฟทพีี (File Transfer Protocol, FTP) การขนถ่ายไฟลช่์วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ

ถ่ายโอนขอ้มลูจากเครอืขา่ยทีเ่ปิดบรกิารสาธารณะใหผู้ใ้ชภ้ายนอกถ่ายโอนขอ้มลูต่างๆ  เช่น ขา่วสาร

ประจาํวนั บทความ เกม และซอฟทแ์วรต่์างๆ  เป็นตน้ การขนถ่ายไฟลข์อ้มลูมหีลาย  รปูแบบ เช่น 

ขนถ่ายจากเครือ่งไมโครคอมพวิเตอรไ์ปยงัเครือ่งมนิิคอมพวิเตอร์  หรอืคอมพวิเตอร์  แมข่่าย (Host 

computer) หรอืจากคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยไปยงัเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร์  หรอื ระหว่างคอมพวิเตอร์

แมข่า่ยดว้ยกนัเอง  

  5.3.4 ยสูเน็ต (Usenet) ยสูเน็ตเป็นทีร่วมของกลุม่ขา่ว  (Newsgroup) ซึง่เป็นกลุม่ที่

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งต่าง  ๆกนั โดยบรกิารขา่ยสารในรปูของกระดานขา่ว (Bulletin Board) 

ทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตสามารถเลอืกเขา้เป็นสมาชกิในกระดานขา่วต่างๆ เพือ่อ่าน ขา่วสารทีอ่ยูภ่ายใน  

  5.3.5 แชท (Chat) ในอนิเทอรเ์น็ตจะมบีรกิารทีช่่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคยุโตต้อบกบั  

ผูใ้ชค้นอื่นๆ ทีต่่อเขา้สู่อนิเทอรเ์น็ตในเวลาเดยีวกนั  โดยการพมิพข์อ้ความผา่นทางแป้นพมิพ์  แต่จะ

เป็นการพดูคยุกนัผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทางไกล การพดูคยุกนัแบบออนไลน์

สามารถใชโ้ปรแกรมพดูคยุ  (Talk) สาํหรบัคุยกนัเพยีงสองคน  หรอืหากตอ้งการคุยกนั  เป็นกลุ่ม

หลายคนกส็ามารถใชโ้ปรแกรมแชท หรอืไออารซ์ ี(Internet Relay Chat, IRC) กไ็ด ้ 
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  5.3.6 บรกิารคน้หาขอ้มลูแบ่งไดด้งัน้ี  

    5.3.6.1 อารช์ ี (Archie) เป็นระบบการคน้หาแฟ้มขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้โดยนกัศกึษา

และผูเ้ชีย่วชาญระบบเครอืขา่ยจากมหาวทิยาลยัแมคกลิ  (McGill of University) ประเทศแคนาดา  

อารช์เีป็นบรกิารสาํหรบัช่วยผูใ้ชท้ีท่ราบชือ่แฟ้มขอ้มลูแต่ไมท่ราบวา่จะหาไดจ้ากทีใ่ด  เครือ่งบรกิาร

อารช์ทีีก่ระจายอยูท่ ัว่โลกจะมฐีานขอ้มลูชือ่แฟ้มต่างๆ  จากเครือ่งทีม่บีรกิารขนถ่าย  ขอ้มลูเอฟทพีี

สาธารณะ (ใช้ user แบบ anonymous ได้) เสมอืนกบัเป็นบรรณารกัษท์ีม่รีายชือ่  หนงัสอืทัง้หมดที่

อยูใ่นหอ้งสมดุ  ซึง่ผูใ้ชจ้ะไดร้บัแฟ้มขอ้มลูทีต่อ้งการดว้ยการใชบ้รกิาร  เอฟทพีี ในการขนถ่ายขอ้มลู

ตามตาํแหน่งทีอ่ารช์แีจง้ใหท้ราบ  

    5.3.6.2 โกเฟอร์  (Gopher) เป็นโปรแกรมประยกุตแ์บบตวัรบั /ให้บรกิาร           

ทีพ่ฒันาขึน้โดยมหาวทิยาลยัมนิิสโซตา้  (Minesota of University) เพือ่ช่วยใหส้ามารถคน้หาขอ้มลู  

โดยผา่นระบบเมนูตามลาํดบัขัน้  ฐานขอ้มลูระบบโกเฟอรจ์ะกระจายอยูท่ ัว่โลก  และมกีารเชื่อมโยง  

กนัอยูผ่่านระบบเมนูของโกเฟอรเ์อง  การใชโ้กเฟอรเ์ปรยีบไดก้บัการ เปิดเลอืกรายการหนงัสอืใน  

หอ้งสมดุทีจ่ดัไวเ้ป็นหมวดหมูต่ามหวัขอ้เรือ่งซึง่ผูใ้ชส้ามารถคน้เรือ่งทีต่อ้งการตามหวัขอ้แลว้จะ  

ปรากฏหวัขอ้ยอ่ยๆ ใหส้ามารถเลอืกลกึลงไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะพบเรือ่งทีต่อ้งการ  

    5.3.6.3 เวลิด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web, WWW) เวลิดไ์วดเ์วบ็เป็น เครอืขา่ย

ยอ่ยของอนิเทอรเ์น็ตเกดิขึน้ในปี  ค.ศ. 1989 โดย  ทมิ เบอรเ์นอรส์  ล ี(Tim Bermers Lee) แห่ง

หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเซริน์ (CERN) ซึง่เป็นหอ้งปฎบิตักิารดา้นฟิสกิสใ์นกรงุเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

ในระยะแรกโปรแกรมสาํหรบัการใชง้านในเวลิดไ์วดเ์วบ็ หรอืทีเ่รยีกว่า  โปรแกรมคน้ดเูวบ็จะมกีารใช้

งานรปูแบบตวัอกัษร  (Text) จงึไมไ่ดร้บัความนิยมมากนกั  จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1993 ไดเ้กดิโปรแกรม

โมเซอกิ (MOSAIC) ซึง่เป็นโปรแกรมสาํหรบัใชง้าน  เวลิดไ์วดเ์วบ็ในรปูแบบกราฟิกจากเนชนัแนว

เซน็เตอรฟ์อรซุ์ปเปอรค์อมพวิตงิแอพลิ เคชนั (National Center for Supercomputing Application, 

NCSA) แหง่มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์  จงึทาํให้ ระบบเครอืขา่ยเวลิดไ์วดเ์วบ็ไดร้บัความนิยมสงูสุด

จนถงึปจัจบุนั  เวลิดไ์วดเ์วบ็จะเป็นบรกิารคน้หา  และแสดงขอ้มลูทีใ่ชห้ลกัการขอ้ความหลายมติิ  

(Hypertext) โดยมกีารทาํงานดว้ยโพรโทคอล  แบบตวัรบั/ใหบ้รกิาร ทีเ่รยีกวา่ เอชททีพีี (Hypertext 

Transfer Protocal, HTTP) ผูใ้ชส้ามารถ  คน้หาขอ้มลูจากเครือ่งใหบ้รกิารทีเ่รยีกวา่ตวัใหบ้รกิารบน

อนิเทอรเ์น็ต โดยอาศยัโปรแกรมคน้ดเูวบ็ เชื่อมโยงไปยงัขอ้มลูต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

  การบรกิารบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

การพฒันาในเรือ่งของการรบัและการสง่ขอ้มลูมกีารพฒันาอยา่งหลากหลาย  ผูใ้ชส้ามารถนําไป  

ประยกุตแ์ละพฒันางานในหลายๆ  ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการศกึษาจะเหน็วา่จากหลายๆ  

บรกิารไดเ้ริม่พฒันาขึน้เพือ่ใหบ้รกิารเกีย่วกบัดา้นการศกึษา  

  กล่าวโดยสรปุ คอื เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

มกีารพฒันาการใหบ้รกิารบนเครอืขา่ยอยา่งหลากหลาย  โดยหลกัแลว้เน้นเรือ่งการพฒันาทางดา้น

การสือ่สาร  การถ่ายโอนขอ้มลูเป็นสาํคญั  เพราะเน่ืองจาก เป็นการใหบ้รกิารเบือ้งตน้ทีส่าํคญัและ

สามารถทีจ่ะนําไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาและใชง้านในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้น้ีเพือ่การพฒันาระบบฐานขอ้มลู เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวจิยัตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี  

         1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง                    

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  

        3. การสรา้งและหาคณุภาพของเครือ่งมอื  

           4. การหาคณุภาพของระบบฐานขอ้มลู 

         5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

           2. กลุ่มตวัอยา่ง คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยเลอืกจากคณะกรรมการ

เครอืขา่ยนกัประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 51 คน ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 1. ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธบ์นเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั           

ศรนีครนิทรวโิรฒ  

 2. แบบประเมนิและแบบสอบถามจาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ 

  2.1 แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

  2.2 แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีาง

การศกึษา 

  2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสาํหรบักลุม่ตวัอยา่ง 

 

การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  

 1. การสรา้งระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธบ์นเครอืขา่ย  มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยแบ่งออกเป็น  2 ระบบยอ่ย คอื ระบบจดัเกบ็ ขอ้มลู และระบบสบืคน้ขอ้มลู  

ตามขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรม ดงัน้ี  

  1.1 การสรา้งระบบจดัเกบ็ขอ้มลู มขี ัน้ตอนในการพฒันา ดงัน้ี  
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                   1.1.1 การวเิคราะหป์ญัหา (Problem Analysis) ศกึษาขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์

ปญัหาและความตอ้งการของระบบโดยการสมัภาษณ์ ศกึษาจากเอกสาร ศกึษาหา เครือ่งมอืทีเ่หมาะสม

ในการสรา้งระบบ  และตดัสนิใจเลอืกพฒันาระบบฐานขอ้มลูซึง่เป็น  ปญัหาทีม่คีวามสาํคญัและผูใ้ชม้ี

ความตอ้งการสงูสดุจากปญัหาทัง้หมด โดยพบว่าควรแบ่งแยกขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมูเ่พื่อความถูกตอ้ง

ของขอ้มลู ความถกูตอ้งและเหมาะสมในการลาํดบัขอ้มลู 

   1.1.2 การออกแบบขัน้ตอนสาํหรบัโปรแกรม (Program Design) ดาํเนินการออกแบบ

ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู  ซึง่ประกอบดว้ย  ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศระบบฐานขอ้มลูของผูใ้ชร้ะบบ

การสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ โดยใช้ 0

    1.1.2.1 ออกแบบตารางฐานขอ้มลูของฐานขอ้มลู  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลู

สารสนเทศ รปูภาพและสือ่สิ่งพมิพ ์แลว้นําไปเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธ ์เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของการออกแบบ ตารางฐานขอ้มลูของระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู  

ทฤษฎรีะบบดจิติอลและทฤษฎรีะบบเลขฐานจาํเป็นสาํหรบั

คอมพวิเตอร ์

    1.1.2.2 ปรบัปรงุและแกไ้ขตามคาํแนะนํา ของผู้เชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธ์  

โดยแบ่งแยกขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู ่ไดแ้ก่  กจิกรรมของมหาวทิยาลยั คณะ/วทิยาลยั สถาบนั/สาํนกั/

ศนูย ์โรงเรยีนสาธติ สือ่ประชาสมัพนัธ ์ 

                   1.1.2.3 ดาํเนินการออกแบบฐานขอ้มลู แลว้สรา้งระบบจดัเกบ็ขอ้มลูประกอบดว้ย

ขอ้มลูสารสนเทศ  เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา  เพื่อตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของการเตรยีม จดัเกบ็ขอ้มลูและการออกแบบฐานขอ้มลู  

                            1.1.2.4 ปรบัปรงุและแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี

การศกึษาโดยปรบัสดัส่วนภาพในหน้าหลกัใหม้สีดัส่วนทีถู่กตอ้ง 

   1.1.3 การเขยีนโปรแกรม  (Program Coding) หลงัจากสรา้งฐานขอ้มลูในสว่น  ของ

ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้ดาํเนินการเขยีนโปรแกรมตามความตอ้งการของระบบ  

จดัเกบ็ขอ้มลู ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์แอก็เซส (Microsoft Access) แลว้นําขอ้มลูเขา้สู ่ฐานขอ้มลู 

คอื ขอ้มลูสือ่สิ่งพมิพ ์ขอ้มลูสมาชกิทัว่ไป ขอ้มลูของผูใ้ชร้ะบบ  

    1.1.4 การทดสอบโปรแกรม  (Program Testing) ทดสอบการทาํงานของระบบที่

สรา้งขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนําใหเ้รยีบรอ้ย                    

   1.1.5 การบาํรงุรกัษา (Program Maintenance) นําเขา้ขอ้มลู ปรบัปรงุขอ้มลู  และ

ปรบัปรงุหน้าสว่นต่อประสานใหด้สูวยงาม น่าเขา้ใชอ้ยูเ่สมอ 

              1.2 การสรา้งระบบสบืคน้ขอ้มลู มขี ัน้ตอนในการพฒันา ดงัน้ี  

                   1.2.1 การวเิคราะหป์ญัหา (Problem Analysis) ศกึษาขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์

ปญัหาและความตอ้งการของระบบจากการสมัภาษณ์ ศกึษาจากเอกสาร ศกึษาหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม

ในการสรา้งระบบ  และตดัสนิใจเลอืกพฒันาระบบฐานขอ้มลูซึง่เป็นปญัหาทีม่คีวามสาํคญัและผูใ้ชม้ี

ความตอ้งการสงูสดุจากปญัหาทีว่เิคราะหแ์ลว้ทัง้หมด  โดยพบปญัหาวา่ระบบสบืคน้ขอ้มลู นัน้ตอ้งมี

ความสะดวกในการคน้หา มคีวามเรว็ในการ DOWNLOAD ขอ้มลู                   
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   1.2.2 การออกแบบขัน้ตอนสาํหรบัโปรแกรม  (Program Design) ดาํเนินการสรา้ง

โครงสรา้งฐานขอ้มลู  และนําเขา้ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ  ในสว่นของระบบสบืคน้ขอ้มลูผา่น ทาง

อนิเทอรเ์น็ตน้ี ประกอบดว้ย การสบืคน้ขอ้มลูแบบงา่ย  และการสบืคน้ขอ้มลูแบบ  ซบัซอ้น และใช้

ทฤษฎสีใีนการออกแบบ 0

    1.2.2.1 สรา้งระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ  โดยใชโ้ปรแกรม  phpMyADMIN 

โดยออกแบบโครงสรา้งตารางฐานขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัตารางฐานขอ้มลูสารสนเทศ  ระบบการ

จดัเกบ็ขอ้มลู  

การเลอืกสใีหเ้ขา้กบัเน้ือหาของเวบ็ไซต ์จะทาํใหเ้วบ็ไซตม์คีวามน่าเชื่อถอื

ยิง่ขึน้ และยงัส่งผลอยา่งมากกบัความสวยงามของเวบ็ไซต ์

                          1.2.2.2 การถ่ายโอนขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีม่โีครงสรา้งการจดัเกบ็ฐานขอ้มลู

และขอ้มลูทีเ่หมอืนกนั โดยถ่ายโอนขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีส่รา้งดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์  แอก็เซส 

(Microsoft Access) มาเกบ็เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูทีจ่ดัการดว้ยโปรแกรม phpMyADMIN ลงในฐานขอ้มลู

มายเอสควิแอล (MySQL)                    

   1.2.3 การเขยีนโปรแกรม (Program Coding) หลงัจากนําเขา้ฐานขอ้มลูในสว่นของ

ระบบสบืคน้ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ เขยีนโปรแกรมตดิต่อฐานขอ้มลูสารสนเทศ โดยโปรแกรมภาษา PHP 

เขยีนโปรแกรมเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูทีโ่อนขอ้มลูมาเกบ็ไวใ้นโครงสรา้ง  ขอ้มลูทีส่ร้างจากฐานขอ้มลู

มายเอสควิแอล (MySQL) โดยจดัการผา่นโปรแกรม  phpMYADMIN สรา้งหน้าจอเชือ่มประสานกบั

ผูใ้ชโ้ดยการใชโ้ปรแกรมภาษา HTML รว่มกบัโปรแกรมภาษา PHP และเขยีนโปรแกรมเชื่อมโยงกบั

ฐานขอ้มลู และใชโ้ปรแกรมภาษาพเีอชพใีนการเขยีนสครปิทค์าํสัง่การสบืคน้ขอ้มลูทัง้แบบงา่ยและ

แบบซบัซอ้น โดยมคีวามสะดวกในการเขา้สูเ่วบ็ไซตแ์ละความสะดวกในการคน้หา 

   1.2.4 การทดสอบโปรแกรม  (Program Testing) ทดสอบการทาํงานของระบบที่

สรา้งขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ  แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข ตามคาํแนะนําใหเ้รยีบรอ้ย  โดยแกไ้ขสดัส่วนของ

ภาพใหถู้กตอ้งและปรบัปรงุการออกแบบหน้าจอ ใหม้คีวามสวยงาม เหมาะสม การออกแบบหน้าจอ

ใหส้ามารถใชง้านไดง้า่ย และการออกแบบหน้าจอ ใหม้คีวามน่าสนใจโดยใชร้ปูภาพมาแสดงผลใน

หน้าหลกัทาํใหเ้กดิความน่าสนใจ และใชภ้าพถ่ายทีม่คีวามคมชดั มคีวามเหมาะสมในการสือ่ความหมาย

และกาํหนดขนาดภาพที ่800x600 พกิเซล ขนาดภาพทีเ่หมาะสมในการแสดงผลและนําไปใช ้

                   1.2.5 การบาํรงุรกัษา (Program Maintenance) นําเขา้ขอ้มลู ปรบัปรงุขอ้มลู  และ

ปรบัปรงุหน้าสว่นต่อประสานใหด้สูวยงาม น่าเขา้ใชอ้ยูเ่สมอ ขอ้มลูมคีวามเป็นปจัจบุนั 

            2. การสรา้งแบบประเมนิคณุภาพ  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  ระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูศ้กึษาคน้ควา้ได้

ดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  2.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามและแบบปร ะเมนิจากเอกสารตาํราทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามและแบบประเมนิ 

  2.2 สรา้งแบบประเมนิและแบบสอบถาม 



32 
 

   2.2.1 แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลู  สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธ์  

ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัๆ  ไดแ้ก่ ขอ้มลูและการนําเสนอ  รปูภาพ ตวัอกัษร และการใชภ้าษา  

คณุคา่และประโยชน์ 

                    2.2.2 แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี

การศกึษา  ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัๆ  ไดแ้ก่  รปูแบบหน้าจอ  รปูแบบอกัษร  ภาพ กราฟิก สี

คณุภาพของเทคนิคในการนําเสนอ การนําไปใชง้าน 

                    2.2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสาํหรบักลุม่ตวัอยา่ง 

                    2.2.4 แบบประเมนิและแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

    ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบประเมนิและแบบสอบถาม 

                       ตอนที ่2 ความคิ ดเหน็ของผูต้อบแบบประเมนิและแบบสอบถามต่อระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยมคี่า

คะแนนความคดิเหน็ดงัน้ี 

            1. แบบประเมนิคณุภาพสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นประชาสมัพนัธแ์ละดา้นเทคโนโลยี

การศกึษา เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale) แบบ 5 ระดบั คอื ดมีาก ดพีอใช้ ตอ้ง

ปรบัปรงุ ใชไ้มไ่ด ้โดยมเีกณฑใ์หน้ํ้าหนกัดงัน้ี 

5 หมายถงึ คณุภาพดมีาก 

4 หมายถงึ คณุภาพด ี

3 หมายถงึ คณุภาพปานกลาง 

2 หมายถงึ คณุภาพตอ้งปรบัปรงุ 

1 หมายถงึ คุณภาพใชไ้มไ่ด้ 

                 เกณฑก์ารแปลความหมายผลการประเมนิ มดีงัน้ี 

คา่เฉลีย่ 4.51 – 5.00 แปลว่า คณุภาพดมีาก 

คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50 แปลว่า คณุภาพด ี

คา่เฉลีย่ 2.51 – 3.50 แปลว่า คณุภาพปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 1.51 – 2.50 แปลว่า คณุภาพตอ้งปรบัปรงุ 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.50 แปลว่า คุณภาพใชไ้มไ่ด้ 

                 เกณฑใ์นการพจิารณาคณุภาพของระบบฐานขอ้มลูตอ้งมคีา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 

            2. แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลู  เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่  

(Rating Scale) แบบ 5 ระดบั คอื พงึพอใจมากทีส่ดุ พงึพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง พงึพอใจน้อย 

พงึพอใจน้อยทีส่ดุ โดยมเีกณฑใ์หน้ํ้าหนกัดงัน้ี 

5 หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ 

4 หมายถงึ พงึพอใจมาก 

3 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 

    2 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 

1 หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
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               เกณฑก์ารแปลความหมายผลการประเมนิ มดีงัน้ี 

คา่เฉลีย่ 4.51 – 5.00 แปลว่า พงึพอใจมากทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50 แปลว่า พงึพอใจมาก 

คา่เฉลีย่ 2.51 – 3.50 แปลว่า พงึพอใจปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 1.51 – 2.50 แปลว่า พงึพอใจน้อย 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.50 แปลว่า พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

               เกณฑใ์นการพจิารณาความพงึพอใจของระบบฐานขอ้มลูตอ้งมคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 

                      ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 2.3 นําแบบประเมนิคณุภาพของผูเ้ชีย่วชาญและแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชท้ี่

สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจสอบในดา้นเน้ือหาและภาษาทีใ่ชแ้ละปรบัปรงุ

แกไ้ขเพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง 

 

การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. นําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั         

ศรนีครนิทรวโิรฒ  ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นประชาสมัพนัธ์  จาํนวน  3 คนและผูเ้ชีย่วชาญดา้น

เทคโนโลยกีารศกึษา  จาํนวน 3 คน ประเมนิคณุภาพรอบที่  1 และนําผลการประเมนิ  หาคณุภาพ

ตามเกณฑ ์และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 

   2. นําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั               

ศรนีครนิทรวโิรฒ  ใหผู้ใ้ชไ้ดท้ดลองใช้  จาํนวน 51 คน หลงัจากทีไ่ดท้ดลองใชแ้ลว้  ใหผู้ใ้ชต้อบ

แบบสอบถามความพงึพอใจทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้ไดจ้ดัทาํขึน้ 

 3. รวบรวมแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ

ประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นํามาสรปุผลเพือ่หาคา่ระดบัความพงึพอใจ

ในการใชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู               

 การวเิคราะหข์อ้มลูในการดาํเนินการทดลอง  ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบ

ประเมนิคณุภาพ และแบบสอบถาม มาหาคา่สถติดิงัน้ี 

 1. หาค่าเฉลีย่เลขคณติ 

    2.  หาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 
 การวจิยัเรือ่ง  การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อหาคุณภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทีส่รา้งขึน้ ตามเกณฑ์

ทีก่ําหนดไว ้ซึง่ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวเิคราะหค์ณุภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 การหาคณุภาพจากการประเมนิ ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ์             

บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยผูเ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

เน้ือหา จาํนวน 3 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 คน รายละเอยีดตามตาราง 

ดงัน้ี 

 

ตาราง 1 ผลการประเมนิคณุภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

 

ลาํดบั รายการประเมนิ X  S.D. ระดบัคณุภาพ 

1. ขอ้มลูและการนําเสนอ 

1.1 ความชดัเจนถูกตอ้งของขอ้มลู 

1.2 ความครอบคลุมของขอ้มลูตามวตัถุประสงค์ 

1.3 ความถกูตอ้งและเหมาะสมในการลาํดบัขอ้มลู 

1.4 ปรมิาณและความต่อเน่ืองของขอ้มลูในแต่ละ

หมวด 

1.5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูใ้ช้ 

4.47 

4.67 

4.67 

4.67 

4.33 

4.00 

0.62 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

0.82 

ดี 

ดมีาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

ด ี

ด ี

2. ขนาด ตวัอกัษร และการใชภ้าษา 

2.1 การใชภ้าษาเขา้ใจงา่ย 

2.2 ขนาดของขอ้มลูทีต่อ้งการจดัเกบ็ 

2.3 ชือ่ขอ้มลูและหวัขอ้ในระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูมี

ความถูกตอ้ง 

4.56 

4.67 

4.33 

4.67 

0.50 

0.47 

0.47 

0.47 

ดีมาก 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลาํดบั รายการประเมนิ X  S.D. ระดบัคณุภาพ 

3. คณุคา่และประโยชน์ 

3.1 มคีวามสะดวกในการคน้ควา้ 

3.2 เป็นประโยชน์ในดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

4.67 

4.67 

4.67 

0.47 

0.47 

0.47 

ดีมาก 

ดมีาก 

ดมีาก 

 รวม 4.53 0.51 ดมีาก 

 

 จากตาราง 1 ผลการประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์ 

บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา ประชาสมัพนัธ ์จาํนวน 3 คน 

มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.53 และระดบัคณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 

 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นทีป่ระเมนิพบวา่ 

 ดา้นขอ้มลูและการนําเสนอมี คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.47 คณุภาพระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ความชดัเจนถูกตอ้งของขอ้มลู ความครอบคลุมของขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์ความถูกตอ้ง

และเหมาะสมในการลาํดั บขอ้มลู มคี่าเฉลีย่สงูสุด มี คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.67 คณุภาพระดบัดมีาก 

รองลงมาปรมิาณและความต่อเน่ืองของขอ้มลูในแต่ละหมวด สว่นความเหมาะสมกบัระดบัของผูใ้ช้   

มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด มคีะแนนเท่ากบั 4.00 คณุภาพระดบัด ี

 

 ดา้นขนาด ตวัอกัษร และการใชภ้าษา คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.56 คะแนนคณุภาพร ะดบัดี

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การใชภ้าษาเข้ าใจงา่ย ชือ่ขอ้มลูและหวัขอ้ในระบบการจดัเกบ็

ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่สงูสุด มี คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.67 คณุภาพระดบัดมีาก สว่นขนาด

ของขอ้มลูทีต่อ้งการจดัเกบ็ มคีะแนนเฉลีย่ตํ่าสุด มคี่าเท่ากบั 4.33 คณุภาพระดบัด ี

 

 ดา้นคณุคา่และประโยชน์คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.67 คณุภาพระดบัดมีากในทุกขอ้ 
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 ผลการประเมินคณุภาพระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดย

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 คน ปรากฏดงัน้ี 

 

ตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 

 

ลาํดบั 

รายการประเมนิ X  S.D. ระดบัคณุภาพ 

1. รปูแบบหน้าจอ 

1.1 การออกแบบหน้าจอ มคีวามสวยงาม เหมาะสม 

1.2 การออกแบบหน้าจอ สามารถใชง้านไดง้า่ย 

1.3 การออกแบบหน้าจอ ใหม้คีวามน่าสนใจ 

4.11 

4.00 

4.33 

4.00 

0.31 

0.00 

0.47 

0.00 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

2. ภาพ 

2.1 ภาพมคีวามคมชดั 

2.2 ภาพมคีวามเหมาะสมในการสือ่ความหมาย 

2.3 ภาพมขีนาดทีเ่หมาะสม 

4.44 

4.33 

4.67 

4.33 

0.50 

0.47 

0.47 

0.47 

ดี 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

3. ระบบฐานขอ้มลู 

3.1 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู 

3.2 ความสะดวกในการคน้หา 

3.3 ความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

3.4 การออกแบบระบบฐานขอ้มลู 

4.33 

4.33 

4.33 

4.33 

4.33 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

0.47 

ดี 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

4. การนําไปใชง้าน 

4.1 ความสะดวกในการเขา้สูเ่วบ็ไซต ์

4.2 ความเรว็ในการ DOWNLOAD ขอ้มลู 

4.3 ความละเอยีด คมชดัของภาพทีนํ่าไปใช้ 

4.4 สดัส่วนของภาพถูกตอ้ง 

4.58 

4.67 

4.33 

5.00 

4.33 

0.49 

0.47 

0.47 

0.00 

0.47 

ดีมาก 

ดมีาก 

ด ี

ดมีาก 

ด ี

 รวม 4.38 0.37 ด ี

 

 จากตาราง 2 ผลการประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ์

บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาจาํนวน 3 คน 

มคีะแนนเท่ากบั 4.38 คณุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั ด ี 

 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นทีป่ระเมนิพบวา่ 

 ดา้นรปูแบบหน้าจอ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.11 และคณุภาพระดบัดใีนทุกขอ้ 



37 
 

 ดา้นภาพ  มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.44 คณุภาพระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ภาพมคีวามเหมาะสมในการสือ่ความหมาย มี คะแนน เฉลีย่สงูสุด มี คะแนน เฉลีย่เท่า กบั 4.67 

คณุภาพระดบัดมีาก รองลงมาภาพมคีวามคมชดัและภาพมขีนาดทีเ่หมาะสม มี คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 

4.33 คณุภาพระดบัด ี

 ดา้นระบบฐานขอ้มลู มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.33 และคณุภาพระดบัดใีนทุกขอ้ 

 ดา้นการนําไปใชง้าน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.58 และคณุภาพระดบัดมีากในทุกขอ้  ยกเวน้

ขอ้ความเรว็ในการ  DOWNLOAD ขอ้มลูและสดัส่วนของภาพถูกตอ้ง มคี ะแนนเฉลีย่ตํ่าสุด มคี่า

เท่ากบั 4.33 คณุภาพระดบัด ี

 จากผลการประเมนิทัง้ 2 ดา้น โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหามคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.53 โดยรวม

อยูใ่นระดบัดีมาก และจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.38 โดยรวมอยู่

ในระดบัด ีจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 2 ดา้น ทาํใหผู้ว้จิยัไดท้ราบขอ้บกพรอ่งต่างๆ และได้

ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญดงัน้ี 

 -  ตาํแหน่งของภาพในอลับมัภาพของมหาวทิยาลยั มรีะดบัตาํแหน่งสงูตํ่าไมเ่ท่ากนั 

เน่ืองจากคาํอธบิายใตร้ปูแต่ละอลับมัมจีาํนวนบรรทดัไมเ่ท่ากนั ปรบัใหต้าํแหน่งเท่ากนั  

 -  เพิม่ระบบ เพิม่บญัชผีูใ้ชง้านจาํแนกขอ้มลูตามผูใ้ช ้บุคลากรสงักดั คณะ/สถาบนั/สาํนกั 

 -   เพิม่รปูภาพในแต่ละอลับมัใหม้ปีรมิาณทีเ่หมาะกบัการเป็นฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

 -   ปรบัขนาดของภาพใหถ้กูตอ้งตามสดัสว่นของภาพ 
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 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 

บนเครือข่าย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตาราง 3 ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์ บนเครอืขา่ย  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ลาํดบั รายการประเมนิ X  S.D. ระดบัความพงึ

พอใจ 

1. ความสะดวกในการเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู 4.49 0.54 มาก 

2. สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้

หลายระดบั 
4.27 0.56 

มาก 

3. สะดวกต่อการปรบัปรงุแกไ้ขในระยะยาว ตาม

ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
4.00 0.63 

มาก 

4. เขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดส้ะดวก 4.16 0.57 มาก 

5. ความคมชดัของภาพ 4.25 0.76 มาก 

6. ระบบฐานขอ้มลูใชง้านงา่ยและผูใ้ชไ้มเ่สยีเวลาใน

การเรยีนรูม้ากเกนิไป 
4.18 0.65 

มาก 

7. ประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู 3.90 0.69 มาก 

8. การคน้หาขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 3.86 0.91 มาก 

9. การประมวลผลมคีวามถกูตอ้ง 4.08 0.62 มาก 

10. การประมวลผลมคีวามรวดเรว็ 4.04 0.66 มาก 

11. ขอ้มลูทีเ่รยีกใชม้คีวามทนัสมยัและเป็นปจัจบุนั 3.71 0.72 มาก 

12. การแสดงผลลพัธอ์อกทางหน้าจอ 3.96 0.66 มาก 

13. ช่วยใหผู้ใ้ชม้แีหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีส่ะดวกต่อการ

คน้ควา้ 
4.86 0.44 

มากทีส่ดุ 

 รวม 4.14 0.65 มาก 
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 จากตาราง 3 ผลจากการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ  

ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิร ฒ โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และอยู่

ในระดบัพงึพอใจมาก ทุกขอ้ ยกเวน้ ขอ้ ช่วยใหผู้ใ้ชม้แีหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีส่ะดวกต่อการคน้ควา้  

มคีะแนนสงูสุดเท่ากบั 4.86 อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธบ์นเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  

 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอระบบฐานขอ้มลูทีส่รา้งขึน้ 

 

ความสาํคญัของงานวิจยั 

            1. ผลจากการศกึษาครัง้น้ีจะไดร้ะบบการจดัเกบ็และสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การ

ประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีณุภาพ 

            2. บุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และบุคคลทัว่ไป สามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสาร

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็โดยผา่นระบบบนเครอืขา่ย 

 3.  เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป           

 

ขอบเขตของการวิจยั     

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

             1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

            การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประชาสมัพนัธม์ทีัง้สือ่สิง่พมิพแ์ละรปูภาพ 

โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการฐานขอ้มลู MySQL ซึง่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสารสนเทศ

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์มหาวทิยาลยัศรนีรนิทรวโิรฒแบ่งออกเป็น 2 ส่วน       

  1.1 สือ่สิ่งพมิพ ์

     1.2 รปูภาพ 

              2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 

                  2.1 ประชากร    คอื บุคลากร ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

เป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยนกัประชาสมัพนัธ ์จาํนวน  51 คน ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling)    
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 1.  ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั        

ศรนีครนิทรวโิรฒ  

 2.  แบบประเมนิและแบบสอบถามจาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ 

                2.1  แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

                2.2  แบบประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีาง

การศกึษา 

                2.3  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสาํหรบักลุม่ตวัอยา่ง 

 

การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

            ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

            1. นําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บ นเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั               

ศรนีครนิทรวโิรฒ  ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นประชาสมัพนัธ์  จาํนวน  3 คนและผูเ้ชีย่วชาญดา้น

เทคโนโลยกีารศกึษา  จาํนวน 3 คน ประเมนิคณุภาพรอบที่  1 และนําผลการประเมนิ  หาคณุภาพ

ตามเกณฑ ์และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 

            2. นําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั            

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่รบัปรงุแลว้จากขอ้ที่ 1 ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 คน 

ประเมนิคณุภาพรอบที ่2 นําผลการประเมนิหาคณุภาพตามเกณฑ ์และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 

   3. นําระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั  

ศรนีครนิทรวโิรฒ  ใหผู้ใ้ชไ้ดท้ดลองใช้  จาํนวน 51 คน หลงัจากทีไ่ดท้ดลองใชแ้ลว้  ใหผู้ใ้ชต้อบ

แบบสอบถามความพงึพอใจทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้ไดจ้ดัทาํขึน้             

 4. รวบรวมแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ

ประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นํามาสรปุผลเพือ่หาคา่ระดบัความพงึพอใจ

ในการใชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากการศกึษาการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี  

 1.  ไดร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั           

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่คีณุภาพ 

 2.  ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่น    

ระดบัมาก 



42 
 

อภิปรายผล 

 จากการวจิยัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์บนเครอืขา่ย

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา  เหน็วา่  ความชดัเจนของขอ้มลู       

ความครอบคลมุดา้นเน้ือหาและการเรยีงลาํดบัขอ้มลูมคีวามเหมาะสมมคีณุภาพระดบัดมีาก สว่นอกี 

2 ดา้นคอืปรมิาณและความต่อเน่ืองของขอ้มลูในแตล้ะหมวดความเหมาะสมกบัระดบัของผูใ้ชม้ี

คณุภาพระดบัดทีัง้น้ีเพราะปรมิาณของขอ้มลูและความต่อเน่ืองขอ้มลูยงัไมต่อบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชใ้นหลายระดบั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  (Blakeslee; & Rumble. 2003: 35) คณุภาพขอ้มลู

ถอืเป็นสิง่สาํคญั  การนําขอ้มลูมาใชต้อ้งคาํนึงถงึผูใ้ช้  และสภาพแวดลอ้มในการใชข้อ้มลู  ขอ้มลูทีม่ ี

คณุภาพคอื ขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน (Fitness for Use) ตอ้งทราบวา่จะนําขอ้มลูไปใ ชส้าํหรบั

งานอะไร และมจีดุประสงคอ์ยา่งไรในการใชง้าน  โดยนยัแลว้ฐานขอ้มลูทีม่คีณุภาพยอ่มประกอบไป

ดว้ยขอ้มลูทีม่คีณุภาพ และเกณฑน้ี์สามารถใชใ้นการประเมนิคณุภาพของฐานขอ้มลูไดเ้ช่นเดยีวกนั   

 ผลการประเมนิคณุภาพระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยเีหน็วา่  

คณุภาพโดยรวมของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศอยูใ่นระดบัดี  และเมือ่พจิารณาแต่ละหวัขอ้ของการ

ประเมนิ เหน็วา่ ดา้นรปูแบบหน้าจอ  มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดทุีกขอ้  ดา้นภาพ โดยรวมมคีณุภาพอยู่

ในระดบัดี ยกเวน้ในหวัขอ้ภาพมคีวามเหมาะสมในการสือ่ความหมาย  มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก  

ดา้นระบบฐานขอ้มลู  มกีารประเมนิคณุภาพอยูใ่นระดบัดทุีกขอ้  ดา้นการนําไปใชง้าน  มคีณุภาพอยู่

ในระดบัดมีาก ยกเวน้  ในหวัขอ้ ความเรว็ในการ DOWNLOAD ขอ้มลูและสดัส่วนของภาพถูกตอ้ง  

มคีณุภาพอยูใ่นระ ดบัดี ไดด้าํเนินการสรา้งตามหลกัการออกแบบและพฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลู   

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  (Head. 1999: 169-170) ทีไ่ดก้ลา่วถงึ  การออกแบบอนิเตอรเ์ฟสทีส่รา้ง

บนระบบเครอืขา่ยตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานในการออกแบบใหผู้ใ้ชส้ามารถควบคมุการใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ที่

ไมว่า่จะเป็นในสว่นของ icon สแีละหน้าทีใ่ชง้านต่าง ๆ เพือ่จดุมุง่หมายในการสือ่สารกบัผูใ้ชง้านและ

เพิ่มการมปีฏสิมัพนัธ์  ฐานขอ้มลูบนเวบ็  (Web Database) ตอ้งออกแบบใหใ้ชง้า่ยและตรงต่อความ

ตอ้งการ การตรวจสอบการออกแบบอนิเตอรเ์ฟสจงึถอืวา่สาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสรา้งในส่วน

ของแสดงผลทางหน้าจอจากเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) และสว่นการรายงานผลตอ้งไมม่ากจน

ลน้จนทาํใหผู้ใ้ช ้ใชง้านอยา่งไมค่ล่องตวั 

 2. ผลจากการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การประชาสมัพนัธ ์

บนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการสาํรวจโดยรวมพบวา่ ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

มคีวามพงึพอใจมาก  ทัง้น้ีเพราะเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ ทีนํ่ามาใชก้บัระบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศแพรก่ระจายเขา้สู่กลุ่มบุคคลต่างๆ  เป็นอยา่งมาก  และมคีวามสนใจเทคโนโลยสีมยัใหม่

อยา่งต่อเน่ืองทาํใหก้ารคน้ควา้และนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชน้ัน้ ประหยดัเวลา และสะดวกเรว็มากขึน้ 

อกีทัง้ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศยงัมกีารเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการได ้มกีารออกแบบหน้าจอใหม้ี   
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ความน่าสนใจ ภาพมคีวามคมชดัทีส่ามารถนําไปทาํสือ่ต่างๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ระบบใชง้าน

งา่ยและผูใ้ชไ้มเ่สยีเวลาในการเรยีนรูม้ากเกนิไป ช่วยใหผู้ใ้ชม้แีหล่งขอ้มลูสารสนเทศทีส่ะดวกต่อ  

การคน้ควา้  จงึทาํใหม้คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1.  เน่ืองจากพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเป็นการนําสือ่ประเภทต่างๆ  มานําเสนอทาํ

ใหต้อ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูในปรมิาณมากๆ ผูว้จิยัควรเตรยีมพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูให้

เพยีงพอกบัความตอ้งการของขอ้มลูทีม่อียู ่

 2.  การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ ระบบโปรแกรมการสบืคน้ พฒันาโดยใชโ้ปรแกรม 

ฐานขอ้มลู MySQL และโปรแกรมภาษา  PHP เป็นโปรแกรมทีไ่มม่ลีขิสทิธิแ์ละมปีระสทิธภิาพสงู  

เหมาะสาํหรบัหน่วยงานขนาดเลก็ทีม่งีบประมาณจาํกดั 

 

 ข้อเสนอเพ่ือการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาวจิยัและพฒันา ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ ทีท่นัสมยั เพือ่เป็นแนวทาง

ในการจดัเกบ็เอกสารของหน่วยงาน ทางราชการหรอืหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 

 2.  ควรมกีารศกึษาวจิยัและพฒันา ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่เป็นแนวทางในการ

จดัเกบ็ ขอ้มลูทางวชิาการเพือ่นําไปใชใ้นดา้น การเรยีนการสอนของ อาจารยห์รอื บุคลากรทาง

การศกึษาต่อไป 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
  1. 1ดร.รฐัพล0 ประดบัเวทย ์ 1

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

  2. อาจารย 1์

 

      อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์

ทะณุพงศ0์ ศรกีาฬสนิธุ ์

      หวัหน้าหน่วยสือ่สงัคมและวฒันธรรม วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 

      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   3. นางสาวสวุมิล 0 คงศกัดิต์ระกูล1 
      นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์สาํนกัคอมพวิเตอร ์

1      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 1

 ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

  1. อาจารยส์ามมติ ิ สขุบรรจง 

      ผูอ้าํนวยการศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   2. นางอุไรวรรณ  วรรณะ 

      รองผูอ้าํนวยการศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์

      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  3. ดร.วชิชากร  จารศุริ ิ

      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์

      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินคณุภาพสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

และผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ  
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แบบประเมินคณุภาพเคร่ืองมือสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี  

การศึกษา ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการ ประชาสมัพนัธ์ บนเครือข่าย  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คาํช้ีแจง แบบประเมนิคณุภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูเ้ชีย่วชาญ 

ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการประเมนิคณุภาพทางดา้นเทคโนโลยี

การศกึษาของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การ ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูเ้ชีย่วชาญ 

กรณุากาเครือ่งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความจรงิและ/หรอืเตมิคาํลงในช่องว่าง 

 

1. เพศ 

     (    ) ชาย     (    ) หญงิ 

2. ระดบัการศกึษา 

     (    ) ปรญิญาตร ี                        (    ) ปรญิญาโท 

     (    ) ปรญิญาเอก                        (    ) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………….. 

3. ตําแหน่งหน้าที่ 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. สถานทีท่าํงาน 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ตอนท่ี 2 คณุภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญโปรดกาเครือ่งหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมนิ 

5 ระดบั ตามความคดิเหน็ของท่าน หลงัจากไดต้รวจสอบและทดลองใชร้ะบบฐานขอ้มลู โดยกําหนด

ระดบัคะแนนดงัน้ี 

5   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ดมีาก 

4   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ด ี

3   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั พอใช ้

2  หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ตอ้งปรบัปรงุ 

1  หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ใชไ้มไ่ด ้

 

ลาํดบัที ่ รายการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 

1. รปูแบบหน้าจอ 

1.1 การออกแบบหน้าจอ มคีวามสวยงาน เหมาะสม 

1.2 การออกแบบหน้าจอ สามารถใชง้านไดง้า่ย 

1.3 การออกแบบหน้าจอ ใหม้คีวามน่าสนใจ 

     

2. ภาพ 

2.1 ภาพมคีวามคมชดั 

2.2 ภาพมคีวามเหมาะสมในการสือ่ความหมาย 

2.3 ภาพมขีนาดทีเ่หมาะสม 

     

3. ระบบฐานขอ้มลู 

3.1 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู 

3.2 ความสะดวกในการคน้หา 

3.3 ความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

3.4 การออกแบบระบบฐานขอ้มลู 

     

4. การนําไปใชง้าน 

4.1 ความสะดวกในการเขา้สูเ่วบ็ไซต ์

4.2 ความเรว็ในการ DOWNLOAD ขอ้มลู 

4.3 ความละเอยีด คมชดัของภาพทีนํ่าไปใช ้

4.4 สดัส่วนของภาพถูกตอ้ง 
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ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ……………………………… ผูป้ระเมนิ 

                                                                (……………………………….) 
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แบบประเมินคณุภาพเคร่ืองมือสาํหรบัผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา  

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการประชาสมัพนัธ์  บนเครือข่าย 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

คาํช้ีแจง แบบประเมนิคณุภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูเ้ชีย่วชาญ 

ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการประเมนิคณุภาพทางดา้นเน้ือหาของระบบ

ฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูเ้ชีย่วชาญ 

กรณุากาเครือ่งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความจรงิและ/หรอืเตมิคาํลงในช่องว่าง 

 

1. เพศ 

     (    ) ชาย     (    ) หญงิ 

2. ระดบัการศกึษา 

     (    ) ปรญิญาตร ี                        (    ) ปรญิญาโท 

     (    ) ปรญิญาเอก                        (    ) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………….. 

3. ตําแหน่งหน้าที่ 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. สถานทีท่าํงาน 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 คณุภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญโปรดกาเครือ่งหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมนิ 

5 ระดบั ตามความคดิเหน็ของท่าน หลงัจากไดต้รวจสอบและทดลองใชร้ะบบฐานขอ้มลู โดยกําหนด

ระดบัคะแนนดงัน้ี 

5   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ดมีาก 

4   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ด ี

3   หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั พอใช ้

2  หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ตอ้งปรบัปรงุ 

1  หมายถงึ  มคีณุภาพระดบั ใชไ้มไ่ด ้

 

ลาํดบัที ่ รายการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ขอ้มลูและการนําเสนอ 

1.1 ความชดัเจนถูกตอ้งของขอ้มลู 

1.2 ความครอบคลุมของขอ้มลูตามวตัถุประสงค์ 

1.3 ความถกูตอ้งและเหมาะสมในการลาํดบัขอ้มลู 

1.4 ปรมิาณและความต่อเน่ืองของขอ้มลูในแต่ละหมวด 

1.5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูใ้ช้ 

     

2. ขนาด ตวัอกัษร และการใชภ้าษา 

2.1 การใชภ้าษาเขา้ใจงา่ย 

2.2 ขนาดของขอ้มลูทีต่อ้งการจดัเกบ็ 

2.3 ชือ่ขอ้มลูและหวัขอ้ในระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูมคีวาม

ถูกตอ้ง 

     

3. คณุคา่และประโยชน์ 

3.1 มคีวามสะดวกในการคน้ควา้ 

3.2 เป็นประโยชน์ในดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ……………………………… ผูป้ระเมนิ 

                                                                (……………………………….) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการ ประชาสมัพนัธ์  

บนเครือข่าย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามความพงึพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูใ้ช้ 

            ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ ประชาสมัพนัธ์  

บนเครอืข่าย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูใ้ช้ 

กรณุากาเครือ่งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความจรงิและ/หรอืเตมิคาํ 

ลงในช่องว่าง 

 

1. สถานภาพของผูใ้ช้ 

(    ) บุคลากร     (    ) นิสติ 
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ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ เพือ่การ ประชาสมัพนัธ์ บนเครอืขา่ย  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโปรดกาเครือ่งหมาย √ ลงในช่องระดบัการประเมนิ 5 ระดบั ตามความ

คดิเหน็ของท่าน หลงัจากไดต้รวจสอบและทดลองใชร้ะบบฐานขอ้มลู โดยกาํหนดระดบัคะแนนดงัน้ี 

5  หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบั มากทีส่ดุ 

4  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจระดบั มาก 

3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดบั ปานกลาง 

2 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจระดบั น้อย 

1 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจระดบั น้อยทีส่ดุ 

 

 

ลาํดบัที ่ รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความสะดวกในการเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู      

2. สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดห้ลายระดบั      

3. สะดวกต่อการปรบัปรงุแกไ้ขในระยะยาว ตามความกา้วหน้า

ของเทคโนโลย ี

     

4. เขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดส้ะดวก      

5. ความคมชดัของภาพ      

6. ระบบฐานขอ้มลูใชง้านงา่ยและผูใ้ชไ้มเ่สยีเวลาในการเรยีนรู้

มากเกนิไป 

     

7. ประสทิธภิาพของระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู      

8. การคน้หาขอ้มลูตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ      

9. การประมวลผลมคีวามถกูตอ้ง      

10. การประมวลผลมคีวามรวดเรว็      

11. ขอ้มลูทีเ่รยีกใชม้คีวามทนัสมยัและเป็นปจัจบุนั      

12. การแสดงผลลพัธอ์อกทางหน้าจอ      

13. ช่วยใหผู้ใ้ชม้แีหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีส่ะดวกต่อการคน้ควา้      
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ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

ตวัอย่างการนําเสนอหน้าจอ 
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์

 

ชือ่  ชื่อสกุล     นายกฤชสวุชัร ์ ประโยชน์พบิลูผล 

วนัเดอืนปีเกดิ     วนัที ่13 ธนัวาคม 2529 

สถานทีเ่กดิ     กรงุเทพมหานคร 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั    273/1 หอ้งที1่ ถนนพะเนียง  แขวงวดัโสมนสั 

    เขตป้อมปราบฯ จงัหวดักรงุเทพมหานคร    

10100 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั   นกัประชาสมัพนัธ์ 

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั    ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

    สขุมุวทิ 23 เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  

ประวตักิารศกึษา  

พ.ศ. 2550    นิเทศศาสตร ์(วทิยแุละโทรทศัน์) 

    จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

พ.ศ. 2554    การศกึษามหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

     จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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