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การทําสารนพิ นธ์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อระบบ
ฐานข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 51 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ได้แก่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , แบบประเมินคุณภาพของ ระบบฐานข้อมูลสารสน เทศ เพือ่
การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สถิตทิ ใ่ี ช้ใน การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าเฉลีย่ เลขคณิตและค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบนี้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านเนื้อหามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี มากและผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีและ บุคลากรมีความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่ นระดับมาก
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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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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งด้วยดี
เนื่องจากได้รบั ความกรุณาอย่างสูงจาก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ฤทธิชยั อ่อนมิง่ อาจารย์ทป่ี รึกษาควบคุมสารนิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาให้ความช่วยเหลือ
แนะนํา ตรวจแก้ไข และ ให้คาํ ปรึกษา ด้วยความเอาใจใส่ ซึง่ ทําให้สารนิพนธ์ ฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อลิศรา เจริญวานิช หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษาคณะกรรมการ สอบสารนิพนธ์ 3 ท่านได้แก่ อาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตรจารย์ ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง
ดร. กุศล อิศดุลย์ อาจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์ ทีไ่ ด้กรุณาให้คาํ ปรึกษาแนะนําในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องสารนิพนธ์ตลอดเวลาทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า
รวมทัง้ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทความรูแ้ ก่ผศู้ กึ ษา
ค้นคว้า ผูศ้ กึ ษา ค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์,อาจารย์ทะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ,์ นางสาวสุวมิ ลคงศักดิ ์
ตระกูล ทีไ่ ด้กรุณาให้คาํ แนะนําตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
พร้อมทัง้
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณ ดร.วิชชากร จารุศริ ิ , อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง , นางอุไรวรรณ วรรณะ
ทีไ่ ด้กรุณาให้คาํ แนะนําตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื้อหา
พร้อมทัง้ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ซึง่ คําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านดังที่
ได้กล่าวมา เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขอขอบคุณบุคลากรศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกๆ ท่าน ทีใ่ ห้การช่วยเหลือและให้กําลังใจแก่ผศู้ กึ ษามาโดยตลอด
สุดท้ายขอกราบรําลึกถึงพระคุณบิดามารดาและพีน่ ้องทุกๆ คนทีค่ อยให้คาํ แนะนํา เป็น
กําลังใจส่งผลให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งได้ตามวัตถุประสงค์ในทีส่ ดุ
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บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนํา
ภูมิหลัง

ปจั จุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวันเราและเกีย่ วข้องกับระบบงานต่างๆ
มากมายทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษา
การติดต่อ สือ่ สาร การดํารงชีวติ ของมนุษย์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทเป็ นอย่างยิง่ ในยุคปจั จุบนั จนเรียกสังคมในยุคปจั จุบนั ว่า สังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Age) ทัวทุ
่ กมุมโลกต่างเล็งเห็นความสําคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทีเ่ ชื่อมโยงกันทัวโลก
่
หรือที่ เรียกกันว่า อินเ ทอร์เน็ต (Internet) อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ น
การติดต่อสือ่ สารของคนในทุก มุมโลก การเก็บข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การประชาสัมพันธ์องค์กร
รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการทางด้าน การศึกษาอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ มาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน และสอดคล้องกับสภาพการใช้งานใน
ชีวติ ประจําวันอย่างกว้างขวาง
จากสาเหตุทอ่ี นิ เทอร์เน็ตเป็ นทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในปจั จุบนั อาจจะกล่าวได้ว่าทุกครัวเรือน
ต้องมีคอมพิวเตอร์อยูใ่ นบ้านหรือมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตัว จึงมีการพัฒนาประยุกต์สอ่ ื ต่างๆ
เข้ามาใช้ กบั อินเทอร์เน็ตมากขึน้ เช่น บทเรียนบนข่ายเครือ การเรียนการสอนออนไลน์ กระประชุม
ออนไลน์ ทําให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยและเวลา ในด้านข้อมูลสารสนเทศก็สามารถนํามาเก็บไว้บนข่ายเครือได้
ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วการทีจ่ ะนําไปใช้ ในปจั จุบนั องค์กรต่างๆ ได้มกี ารพัฒนาระบบบน
เครือข่ายมาใช้กบั ระบบงานในองค์กรของตนไม่วา่ จะเป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบของ
องค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ รวมไปถึง
การจัดเก็บและค้นหาสารสนเทศบนเครือข่าย ซึง่ ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน
ใน
การทํางานและเข้าถึงทุกๆ คนในองค์กร
ในปจั จุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการนําเอาระบบบนเครือข่ายมาใช้กบั จัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ยงั น้อยอยูเ่ มือ่ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ทําให้เกิด
ปญั หาไม่มรี ะบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ ข้อมูลบางส่วนไม่ไ ด้ถูกเก็บไว้อย่างถูกต้อง การทําเอา
ข้อมูลมาใช้งานต้องเสียเวลามากในการค้นหา หรือข้อมูลบางส่วนอาจหายไปเนื่องจากไม่มรี ะบบ
ฐานข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะการนําเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ปฏิบตั งิ านกับการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์ยงั เป็นขอ งใหม่สาํ หรับประเทศไทย ประกอบกับ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านเทคโนโลยียงั มีจาํ นวนจํากัด และบุคลากรทีม่ หี น้าทีจ่ ดั เก็บ
ข้อมูลสารสนเทศยังขาดความรู้ และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยี อีกทัง้ บุคลากรในองค์ อาจ
ไม่เห็นความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนัน้ เทคโ นโลยีมรี าคาสูงจึงจําเป็นต้องมีการศึกษา
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อคํานึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
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ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มกี ารพัฒนาระบบบนเครือข่ายในหลายๆ
ด้านเช่น การเรียนการสอนออนไลน์ การค้นหาประวัตบิ คุ ลากร การส่งข่าวสารออนไลน์ โดยเน้นการ
พัฒนาระบบบนเครือข่ายให้เข้ากับหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แต่ยงั ไม่มรี ะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายทีป่ ระกอบด้วย ภาพกิจกรรม
ต่างๆ สือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี ผยแพร่เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อ การค้นหา หรือการนําไปใช้
ในงานอื่นๆ ในอนาคต อีกทัง้ ยังเป็ นการประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายอีกทางหนึ่งด้วย การเลือกโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล ขึน้ อยูก่ บั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ ขนาดของข้อมูล จํานวนผูใ้ ช้ทค่ี าดว่าจะใช้และ
งบประมาณทีม่ อี ยู่ และหลักสําคัญทีค่ วรคํานึงถึงรูปแบบของระบบฐานข้อมู ลทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มีดงั นี้
สามารถดูขอ้ มูลได้เมือ่ ต้องการใช้ ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความคงสภาพ (Integrity) ต้องครอบคลุม
ถึงเรือ่ งประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูล (Storage) การแก้ไขข้อมูล (Updating) การเรียกใช้ขอ้ มูล
(Retrieval) ความปลอดภัยและให้ขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็ นและเพียงพอ (Need to know) สําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการ
ตามความเหมาะสม (วุฒพิ งศ์ พงศ์สุวรรณ; และ วลัยพร จรนิเทศ. 2543: 8)
ด้วยเหตุผลนี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้มแี นวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตซึง่ ระบบนี้จะช่วยให้
สามารถบริการแก่ผใู้ ช้บริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ รวดเร็ว
สะดวกประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเข้าถึงในการค้นหาได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อระบบฐานข้อมูลทีส่ ร้างขึน้

ความสําคัญของงานวิ จยั
1. ผลจากการศึกษาครัง้ จะได้
นี้ ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้มูอลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลทัวไป
่ สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยผ่านระบบบนเครือข่าย
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
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ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์มที งั ้ สือ่ สิง่ พิมพ์และรูปภาพ
โดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQLซึง่ ข้อมูลทีน่ ําเสนอเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1.1 สือ่ สิ่งพิมพ์
1.2 รูปภาพ
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
2.1 ประชากร คือ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จํานวน
51 คน ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ในเวลาทีร่ วดเร็วถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ และมีคณ
ุ ภาพ
ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
2. สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามธรรมชาติของข้อมูลชนิดนัน้ ๆ อย่าง
เป็นปจั จุบนั จนถึงความรูท้ างวิชาการให้เกิดประโยชน์ในรูปของสือ่ ต่างๆ ทัง้ ภาพ เสียงและ ตัวอักษร
ข้อเท็จจริงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยรูปแบบและช่องทางของการประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย
4. เครือข่าย หมายถึง เทคโนโลยีเครือข่าย ทีเ่ ชื่อมโยงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทงั ้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงหรือการจัดหา
การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ การเผยแพร่และการใช้สารสนเทศ ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ ข่าวสาร
ข้อมูลดิบจนถึงความรูท้ างวิชาการให้เกิดประโยชน์ในรูปของสือ่ ต่างๆ ทัง้ ภาพ เสียงและตัวอักษร
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
5. ผูเ้ ชี่ยวชาญ แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญและประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและด้านประชาสัมพันธ์ มีคณ
ุ สมบัติ คือ ปริญ ญาตรี มีประสบการณ์ทาํ งานเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปริญญาโท มีประสบการณ์การทํางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
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5.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญในงาน
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีคณ
ุ สมบัติ คือ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทาํ งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี ปริญญาโท มีประสบการณ์การทํางานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์ หมายถึง ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญในงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ มีคณ
ุ สมบัติ คือ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทาํ งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี ปริญญาโท
มีประสบการณ์การทํางานเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. คุณภาพของระบบฐานข้อมูล หมายถึง ความถูกต้องแม่นยํา ของโครงสร้างของข้อมูล
ความรวดเร็วและเป็นปจั จุบนั ความสมบูรณ์ ของวิธกี ารเก็บและรวบรวมข้อมูล ความชัดเจนและ
กะทัดรัด ความสอดคล้อง ของสภาพการใช้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับความต้องการของระบบฐานข้อมูล
โดยผ่านการประเมินรับรองจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโน
โลยีการศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.1 ความหมายของการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
1.2 ประเภทของการวิจยั และพัฒนา
1.3 ขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับฐานข้อมูล
2.1 ความหมายของฐานข้อมูล
2.2 ประเภทของฐานข้อมูล
2.3 ประโยชน์ของฐานข้อมูล
2.4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
2.5 ลักษณะของระบบฐานข้อมูลทีด่ ี
2.6 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลและสารสนเทศ
3.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
3.2 ชนิดของข้อมูล
3.3 คุณภาพของข้อมูล
3.4 ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศ
4. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการประชาสัมพันธ์
4.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
4.2 จุดมุง่ หมายของการประชาสัมพันธ์
4.3 หลักการประชาสัมพันธ์
4.4 หน้าทีข่ องสือ่ ในการประชาสัมพันธ์
4.5 กลุม่ เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์
4.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชาสัมพันธ์
5. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
5.2 ประวัตขิ องอินเทอร์เน็ต
5.3 การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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1. การวิ จยั และพัฒนาทางการศึกษา
1.1 ความหมายของการวิ จยั และพัฒนาการศึกษา
การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เป็น
การวิจยั ทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึง่ นักวิชาการให้ความหมายไว้ดงั นี้
คําว่า การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษา ตรงกับคําว่า Educational Research and
Development (R&D) ในภาษาอังกฤษ ซึง่ หมายถึงการดําเนินงานพัฒนาด้านการศึกษาโดยอาศัย
การวิจยั เป็ นพืน้ ฐานหรือเป็ นเครือ่ งมือดําเนินการ ทัง้ นี้โดยมีเป้าหมายคือ ใช้เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาและเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผลงานหรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Education Products)
(พฤทธิ ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ . 2531: 21 – 25; อํานาจ ช่างเรียน . 2532: 26 – 28; และรัตนะ บัวสนธ์ .
2539: 1)
การวิจยั และการพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การวิจยั ซึง่ เกิดจากความพยายาม
ทีจ่ ะสร้างสรรค์ผลิตผล และกระบวนการบางสิง่ บางอย่าง ตามหลักการเฉพาะและตามระเบียบ
วิธกี ารวิจยั ทีส่ ามารถรับรองคุณภาพ รับรองประสิทธิภาพของผลิตผลและกระบวนการเมือ่ นําผลนัน้
ไปใช้ซง่ึ รูปแบบการวิจยั และพัฒนาเป็ นการแก้ปญั หาทางด้า นการศึกษาบางประการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
จะต้องออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาผลผลิตด้วยการทดลองประเมินผลและป้อนข้อมูลย้อนกลับ
เพือ่ ปรับปรุงผลผลิตนัน้ ให้พฒ
ั นาขึน้ ทัง้ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าํ หนด
(เปรือ่ ง กุมทุ . 2519: 2) บอร์กและกอลล์ (Borg; & Gall. 1989: 755) ให้ความหมายของคําว่า
การวิจยั และพัฒนาการศึกษา (Educational Research and Development) ไว้วา่ การวิจยั และพัฒนา
การศึกษาเป็ นการพัฒนาการศึกษาโดยพืน้ ฐานการวิจยั (Research Based Educational Development)
เป็นกลยุทธ์และวิธกี ารสําคัญวิธหี นึ่งทีน่ ิ ยมใช้ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง หรือ พัฒนาการศึกษา
โดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยาเป้าหมายหลัก คือ ใช้เป็นกระบวนการในการ พัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Educational Products)
พฤทธิ ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ (2531: 21-24) กล่าวถึงความแต่ต่างระหว่างการวิจยั และ
การพัฒนาทางการศึกษาและการวิจยั ทางการศึกษาว่ามีความแตกต่างกัน 2 ประการ คือ
ประการแรก เป้าประสงค์ การวิจยั ทางการศึกษามุง่ ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ โดยการวิจยั
พืน้ ฐาน หรือมุง่ หาคําตอบเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านโดยกา รวิจยั ประยุกต์ แต่การวิจยั และพัฒนาทาง
การศึกษา มุง่ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา แม้วา่ การวิจยั ประยุกต์ทาง
การศึกษาหลายโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา เช่น การวิจยั เปรียบเทียบประสิทธิผล
ของวิธสี อน แม้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ใช้สาํ หรับการทดสอบสมม ติฐานของการวิจยั แต่ละครัง้ เท่านัน้
ไม่ได้นําไปสู่การใช้สาํ หรับโรงเรียนทัวไป
่
ประการทีส่ อง การนําไปใช้ การวิจยั ทางการศึกษามีชอ่ งว่างระหว่างผลการวิจยั กับการ
นําไปใช้จริงอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ผลการวิจยั ทางการศึกษาจํานวนมากไม่ได้มกี าร นําไปใช้
นักการศึกษาและนักวิจยั จึงหาทางลดช่องว่างดังกล่าวโดยวิธที เ่ี รียกว่า “การวิจยั และพัฒนา”
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อย่างไรก็ตาม การวิจยั และพัฒนาทางการศึกษามิใช่สง่ิ ทีจ่ ะทดแทนการวิจยั การศึกษา
แต่เป็นเทคนิควิธที จ่ี ะเพิม่ ศักยภาพของการวิจยั การศึกษาให้มผี ลต่อการจัดการศึกษาต่อไป คือ เป็น
ตัวเชื่อมเพื่อแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาทีใ่ ช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียน ทัวไป
่ ดังนัน้ การใช้
กลยุทธ์ก ารวิจยั และพัฒนาการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนา การศึกษาจึงเป็นการใช้
ผลการวิจยั ทางการศึกษา ให้เป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึน้
1.2 ประเภทของการวิ จยั และพัฒนา
การจัดแบ่งประเภทของการวิจยั และพัฒนาการศึกษา อาจแบ่งได้โดยใช้ประเภทของ
ผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเป็ นตัวกําหนดซึง่ คําว่า ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ทาง การศึกษานัน้
หมายถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นทัง้ ปจั จัยนําเข้าหรือตัวป้อน (Input) และกระบวนการ (Process) ในการจัดการศึกษา
ได้แก่ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ หลักสูตรและวิธกี ารสอน และ อาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
ดัง้ นัน้ จึงสามารถแบ่งประเภทการวิจยั และพัฒนาการศึกษา ได้ดงั นี้
1.2.1 การวิจยั และพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์การศึกษาเป็นการวิจยั
และ
พัฒนาทีเ่ กีย่ วกับหนังสือ แบบทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สไลด์ แผ่นฟิลม์ เทป
บันทึกเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น เป้าหมายในการวิจยั เพือ่ พัฒนาวัสดุอุปกรณ์และ ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ต้นแบบเพื่อทดลองใช้และขยายผลการใช้ต่อไป
1.2.2 การวิจยั และพัฒนาด้านหลักสูตรและวิธสี อน เป็นการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วกับ
หลักสูตรการศึกษาในช่วงชัน้ ต่างๆ เช่น หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงชุมชน
รอบข้างของสถานศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการวิจยั และพัฒนาด้านวิธสี อน เช่น การสอนแบบ
มุง่ ประสบการณ์ทางภาษา การสอนแบบแก้ปญั หา และการสอนแบบไม่มชี นั ้ เรียน เป็ นต้น
1.2.3 การวิจยั และพัฒนาด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทางการศึกษาเป็นการวิจยั
และพัฒนาทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนออกแบบใช้อาคารสถานทีแ่ ละการจัดสิง่ แวดล้อมทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ให้เอือ้ ต่อการจัดสภาพการณ์ในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดการเพือ่ ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้สงู สุด และสามารถนําผลทีไ่ ด้จากการวิจยั และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน
1.3 ขัน้ ตอนการวิ จยั และพัฒนาการศึกษา
ในการดําเนินการวิจยั และพัฒนามีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 11 ขัน้ ตอน (Borg. 1981: 221-229;
Borg; & Gall. 1989: 771-798) ดังนี้
1.3.1 กําหนดผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาทีจ่ ะพัฒนา (Product Selection) ขัน้ ตอนแรกที่
จําเป็นทีส่ ดุ คือ ต้องกําหนดให้ชดั เจนว่าผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาทีว่ จิ ยั และพัฒนาคือ อะไร โดยต้อง
กําหนด ลักษณะทัวไป
่ รายละเอียดของการใช้ และวัตถุประสงค์ของการใช้ เกณฑ์ ในการเลือกและ
กําหนดผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาทีจ่ ะวิจยั และพัฒนามี 4 ประการ ดังนี้
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กําหนดหรือไม่

1.3.1.1 ตรงกับความต้องการอันจําเป็นหรือไม่
1.3.1.2 ความก้าวหน้าทางวิชาการมีเพียงพอในการทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี

1.3.1.3 บุคลากรทีม่ อี ยูม่ ที กั ษะความรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี าํ เป็นต่อการวิจยั
และพัฒนานัน้ หรือไม่
1.3.1.4 ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะพัฒนาขึน้ ในเวลาอันสมควรได้หรือไม่
1.3.2 รวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Research and Information Collection)
คือ การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจยั การสังเกตภาคสนาม ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
การศึกษาทีก่ าํ หนด ถ้ามีความจําเป็ นผูว้ จิ ยั และพัฒนาอาจต้องทําการศึกษาขนาดเล็ก เพื่อหา
คําตอบซึง่ งานวิจยั และทฤษฎีทม่ี อี ยูไ่ ม่สามารถตอบคําถามได้ก่อนทีจ่ ะเริม่ ทําการวิจยั ต่อไป
1.3.3 การวางแผนการวิจยั และพัฒนา (Planning) ซึง่ ประกอบด้วย
1.3.3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์
1.3.3.2 ประมาณการค่าใช้จา่ ย กําลังคนและระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้
1.3.3.3 พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์
1.3.4 พัฒนารูปแบบขัน้ ตอนของผลิตภัณฑ์ (Develop Preliminary form of Product)
ขัน้ นี้เป็นการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาตามทีว่ างไว้ เช่น ถ้าเป็นโครงการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ก็จะต้องออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุห ลักสูตร คู่มอื ผูฝ้ ึกอบรม
เอกสารในการฝึกอบรม และเครือ่ งมือในการประเมินผล
1.3.5 ทดลองหรือทดสอบประสิทธิภาพครัง้ ที่ 1 (Preliminary Field Testing) โดยการ
นําเอาผลิตภัณฑ์ทอ่ี อกแบบและจัดเตรียมไว้ในข้อที่ 4 ไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพ ขัน้ ต้นของ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 1-3 โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก 6–12 คน ประเมินผลโดย ใช้แบบสอบถาม
การสังเกต และสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
1.3.6 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 1 (Main Product Revision) นําข้อมูลและ ผลจาก
การทดลองใช้จากขัน้ ตอนที่ 1.3.5 มาปรับปรุง
1.3.7 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 2 (Operational Field Testing) ขัน้ นี้นํา
ผลผลิตทีป่ รับปรุงไปทดลอง เพือ่ ทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์ในโรงเรียน จํานวน 5–15
หรือใช้กลุม่ ตัวอย่างจํานวนประมาณ 30–100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณใน ลักษณะการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) กับการทดสอบหลังเรียน (Post-test) นําผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึง่ อาจจะมีกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง ถ้าจําเป็น
1.3.8 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 2 (Operational Product Revision)
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นําข้อมูลและผลจากการทดลองใช้จากขัน้ ตอนที่ 1.3.7 มาพิจารณาปรับปรุง
1.3.9 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 3 (Operational Field Testing) ขัน้ นี้นํา
ผลิตภัณฑ์ทป่ี รับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยใช้ตาม ลําพังใน
โรงเรียน 10-13 โรงเรียน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 40–200 คน ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
1.3.10 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 3 (Final Product Revision) นําข้อมูลและผลจาก
การทดลองใช้จากขัน้ ตอนที่ 1.3.9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและเผยแพร่ต่อไป
1.3.11 เผยแพร่ (Dissemination and Distribution) เสนอรายงานเกีย่ วกับ ผลการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทีป่ ระชุมสัมมนาทางวิชาการ ส่งลงไปเผยแพร่ไปใช้ในสถาบัน การศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ
โดยสรุปแล้วการวิจยั และพัฒนาเป็นรูปแบบการวิจยั ทีท่ าํ ให้การวิจยั การศึกษาทัง้
การวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั ประยุกต์ได้รบั การนําไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากยิง่ ขึน้
เพราะการวิจยั และพัฒนา เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาทีใ่ ช้ในการจัดการศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง ขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาส่วนใหญ่เหมือนขัน้ ตอนการวิจยั การศึกษาและขัน้ ตอนที่ 1.3.7
เหมือนการวิจยั เชิงประเมินผล (Evaluation Research) อีกด้วย การทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
และพัฒนาทางการศึกษาในเมืองจึงเป็ นทีไ่ ม่ยากเกินไปเพราะการวิจยั การศึกษาได้เจริญก้าวหน้าใน
ประเทศไทยมาเป็ นเวลานานหน่ วยราชการระดับสูงหลายแห่งมีการทําวิจยั การศึกษาอย่างเป็น
กิจจะลักษณะในทางการศึกษานัน้ มีการสอนการวิจยั การศึกษ าถึง ระดับปริญญาเอก ดังนัน้ หาก
วงการวิจยั การศึกษาไทยจะหันมาสนใจการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ ก็จะทําให้มกี ารนําผลการวิจยั
การศึกษาไปใช้กนั อย่างกว้างขวางและเด่นชัดยิง่ ขึน้ ในอนาคต

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

2.1 ความหมายของฐานข้อมูล
ความหมายของคําว่า “ฐานข้อมูล” มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี้
อะเซนเฟลเตอร์ (Ashenfelter. 1999: 2) กล่าวว่า ฐานข้อมูล โดยความหมายขัน้ พืน้ ฐาน
หมายถึงการรวบรวมบันทึกทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเข้าไว้ดว้ ยกัน ส่วนความหมายในทางปฏิบตั ิ
หมายถึง เป็ นการเก็บรวบรวมสาระเป็นจริง (Data)อย่างใดอย่างหนึ่งทีม่ กี ารจัดการอย่างเป็นระบบ
ลาสัน และเดวิส(Larson; & Davis. 2005: Online) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิรค์ เล่ย์
(University of California, Berkeley) กล่าวถึงฐานข้อมูล ว่าหมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลหรือรายการ
ของหน่ วยงาน บุคคล หรือกลุ่มโดยมีชุดของข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ถูกนํามาจัดเก็บไว้ดว้ ยกัน
อาจเป็นรูปแบบของบรรณานุ กรม ข้อมูลสถิติ ข้อมูลทางธุรกิจ ภาพต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถใช้
ข้อมูลเหล่านัน้ ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ จากความหมายในทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะ
เห็นได้วา่ สิง่ สําคัญหลาย ๆ สิง่ สามารถจัดเข้าเป็นฐานข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนําตําราสิง่ พิมพ์
เข้าเก็บไว้ในรูปของดิจติ อล
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โรทเวล (Rothwell. 1993: 10) ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า “ฐานข้อมูล ” ว่ามา
จากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Database คําว่า Data เป็ นข้อเท็จจริง (Facts) และเมือ่ ได้ผ่านการ
ประมวลผล แล้วจะกลายเป็ นสารสนเทศ (Information) ทีเ่ ป็นประโยชน์และมีความหมายสําหรับผูใ้ ช้
เฉพาะราย ในการช่วยวางแผนและตัดสินใจ Database ถือเป็นแหล่งสะสมของข้อเท็จจริงต่างๆ
แวง (Wang. 1997: 181) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลคือกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ทีก่ าํ จัดความซํา้ ซ้อนและขัดแย้งระหว่างแฟ้มข้อมูลหลายๆ แห่งออกไปได้ เมือ่ ข้อมูลถูกจัดเก็บเข้า
ไปแล้วก็สามารถใช้ได้กบั โปรแกรมทีส่ ามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้
ฐานข้อมูล (Database) เป็นการนําเอาข้อมูลต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ แต่เดิม
จัดเก็บอยูใ่ นแต่ละแฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในทีเ่ ดียวกัน ข้อมูลต่างๆ ทีถ่ กู จัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล
นอกจากจะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั แล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลทีใ่ ช้สนับสนุนการดําเนินงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร (กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล; และจําลอง ครูอุตสาหะ. 2542: 9)
ยืน ภูว่ รวรรณ (2543) กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง ทีร่ วบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียน
เพือ่ การกําหนด Table, Form, Queries และ Scripts ทีร่ ะบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผูส้ ร้างและจัดการ
ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลได้เกือบทุกชนิด ซึง่ กลุม่ ของข้อมูลทีถ่ กู จัดเก็บอยูใ่ นรูปของแฟ้มข้อมูลจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือหลายๆแฟ้มข้อมูล
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2538: 57) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลคือ ทีร่ วมของข้อมูล ซึง่
มีความสัมพันธ์กนั และจัดเป็ นหมวดหมูไ่ ว้ให้คน้ คว้าข้อมูลได้งา่ ย เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษาใช้เก็บ
ข้อมูลเกีย่ วกับตัวนักศึกษา วิชาทีเ่ รียน คะแนนทีไ่ ด้ ทีอ่ ยูผ่ ปู้ กครอง ฯลฯ
พิมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์ (2538: 3) ได้กล่าวถึงความหมายของฐานข้อมูลไว้วา่ เป็ นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทีน่ ําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เมือ่ พิจารณาว่าฐานข้อมูลนัน้ เป็นแหล่งรวบรวม สะสมข้อมูล
ก็ดวู า่ จะเป็ นความหมายกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามเมือ่ กล่าวถึง ฐานข้อมูล สิง่ ทีเ่ ป็ นที่
เข้าใจตรงกันก็คอื เป็ นการรวบรวมข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน มารวมกันอยู่ รวมกัน และ
ข้อมูลดังกล่าวนัน้ สามารถสืบค้น จัดเรียง ปรับปรุงให้ทนั สมัย หรือเปลีย่ นแปลงได้ โดยใช้โปรแกรม
ทีเ่ รียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล
สรุปได้วา่ ฐานข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้มคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างแฟ้มข้อมูล
หลายๆ แฟ้ม เพือ่ ลดความซํา้ ซ้อนในการจัดเก็บ สามารถทีจ่ ะจัดเก็บ จัดเรียง เพิ่ม ลบ ปรับปรุงและ
ค้นหาข้อมูลได้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูล
2.2 ประเภทของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลมีความหลากหลายทัง้ ในด้านของเนื้อหาและการใช้งาน จึงสามารถทีจ่ ะแบ่ง
ประเภทของฐานข้อมูลออกมาได้หลายแบบดังนี้
2.2.1 การแบ่งฐานข้อมูลตามความมุง่ หมายของการจัดฐานข้อมู(พิลมพ์ราํ ไพ เปรมสมิทธ์.
2538: 4) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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2.2.1.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ให้ขอ้ มูลทีช่ ห้ี รือแนะไปยัง
แหล่งทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการได้ โดยทีฐ่ านข้อมูลนัน้ ไม่มเี อกสารฉบับเต็ม ถ้าหากเปรียบเทียบ
กับเครือ่ งมือช่ว ยค้นในรูปสิ่งตีพมิ พ์แล้ว ก็เหมือนกับดัชนีหรือสาระสังเขปนันเอง
่
2.2.1.2 ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source Database) ให้ขอ้ มูลหรือเนื้อหาโดยตรง
กับผู้ใช้มากกว่าทีช่ แ้ี นะไปยังแหล่งอื่น ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลนี้อาจจะเป็ นข้อมูลตัวเลข ข้อความ
หรือทัง้ ตัวเลขและข้อความ
2.2.2 การแบ่งฐานข้อมูลตามประเภทของข้อมูล(East. 1986: 16) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ
2.2.2.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) รวบรวมรายการ
อ้างอิงของบทความวารสารหนังสือ รายงาน สิทธิบตั ร และเอกสารอื่นๆ ส่วนมากจะระบุชอ่ ื เรือ่ ง ผูแ้ ต่ง
แหล่งรวมทัง้ เรือ่ งย่อของเนื้อหา
2.2.2.2 ฐานข้อมูลข้อเท็จจริง (Factual Databases) จะมีขอ้ มูลทีไ่ ม่ใช่ตวั เลข
เช่น นามานุ กรมของหน่ วยงาน โครงการวิจยั ซึง่ เป็ นข้อมูลทีม่ คี วามจําเป็ นต้องทําการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2.2.2.3 ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full-text Databases) ให้เนื้อหาทัง้ หมดของ
เอกสาร เช่น บทความฉบับเต็มของวารสาร เป็ นต้น
2.2.2.4 ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Databases) รวบรวมข้อมูลตัวเลข สถิติ
ต่างๆ เช่น สถิตกิ ารค้า ราคาหุน้ ในบางกรณีอาจจะมีการให้บริการคํานวณให้กบั ผูใ้ ช้ฐานข้อมูล ด้วย
การแบ่งประเภทของฐานข้อมูลทีน่ ่ าสนใจอีกประเภท คือ
2.2.3 การแบ่งประเภทตามรูปแบบของฐานข้อมูล(สมชาย วรัญญานุ ไกร. 2545: 12 -14)
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
2.2.3.1 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นฐานข้อมูลทีจ่ ดั เก็บโดยหน่ วยงาน
องค์กรสารสนเทศนัน้ ๆ กําหนดจัดทําขึน้ เอง เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้ในการค้นหาหนังสือ
บทความวารสาร สือ่ โทรทัศน์ รวมทัง้ ปริญญานิพนธ์ มีทงั ้ การจัดเก็บในรูปแบบจานแม่เหล็ก ซีดรี อม
(Compact Disc Read Only: CD-ROM) และฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึง่ ส่วนใหญ่ แล้วรูปแบบนี้จะ
ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระบบโอแพก (Online Public Access
Catalog: OPAC) ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญา
ชาวบ้าน เป็ นต้น
2.2.3.2 ฐานข้อมูลแบบไม่เชือ่ มกัน (Off-line) หรือออฟไลน์ หรือฐานข้อมูล
ซีดรี อมเป็ นฐานข้อมูลทีห่ น่ วยงาน หรือองค์กรสารสนเทศจัดหามาบริการ เป็ นฐานข้อมูลทีไ่ ด้รบั
ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย พัฒนาขึน้ แทนสิง่ พิมพ์และวัสดุยอ่ ส่วน เพราะสามารถเก็บได้จาํ นวน
มากกว่าและสามารถเก็บข้อมูลได้ทงั ้ ทีเ่ ป็ นตัวอักษรภาพและเสียง
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2.2.3.3 ฐานข้อมูลแบบเชือ่ มตรง (On-line) หรือฐานข้อมูลออนไลน์เป็นฐานข้อมูล
ทีส่ ามารถค้นหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันหลายคนแม้จะอยู่ ต่าง สถานทีก่ นั
ปจั จุบนั สามารถค้นหาฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการขอใช้เครือ่ งระยะไกลหรือเทลเน็ต
(Telnet) หรือการค้นหาผ่านเวิลด์ไวด์เว็บได้โดยตรงเช่น ฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศระบบโอแพก
(Online Public Access Catalog:OPAC) โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยและศูนย์บริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีสาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทใ่ี ห้บริการค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
นอกจากฐานข้อมูลในประเทศแล้วยังมีฐานข้อมูลจากต่างประเทศให้สามารถค้นหาได้เช่นกัน
2.3 ประโยชน์ ของฐานข้อมูล
ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดงั นี้
2.3.1 สามารถลดความซํา้ ซ้อนและยุง่ ยากในการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนการจัดเก็บได้
2.3.2 สามารถลดความซํา้ ซ้อนในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ยกตัวอย่าง เช่น มีขอ้ มูล
ขององค์กรเดิมอยูแ่ ล้วเมือ่ ต้องการเพิม่ ข้อมูลก็สามารนําข้อมูลเดิมมาเพิม่ เติมได้โดยไม่ตอ้ งทําการ
จัดเก็บข้อมูลเดิมอีก และสามารถนําไปใช้รว่ มกันกับแฟ้มอื่นๆ ได้
2.3.3 สามารถหลีกเลีย่ งปญั หาข้อมูลไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการจัดเก็บทีไ่ ม่ซา้ํ ซ้อนกัน
2.3.4 สามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน ต่างสถานทีก่ นั โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิควิธกี ารในการเชือ่ มโยงข้อมูล
2.3.5 มีความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในองค์กรโดยแต่ละหน่วยงานในองค์กรสามารถ
ใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้
2.3.6 สามารถกําหนดความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลได้
2.3.7 สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยการระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุม
ความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการป้อนข้อมูลผิด
2.3.8 สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถกู ต้องตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา
2.3.9 สามารถนําข้อมูลมาสรุปผลหรือออกรายงานตามความต้องการโดยอาศัย คําสัง่
ในการกําหนดรูปแบบของการสรุปผลได้
2.4 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2538: 104) ได้เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลและ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลกล่าวคือฐานข้อมูลเป็นทีร่ วมของแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มทีม่ คี วามสัมพันธ์
กัน ส่วนระบบการจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรมทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการกําหนดลักษณะข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลเพือ่ อํานวยความสะดวกในการบัน ทึกข้อมูลกําหนดตัวผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้
พร้อมทัง้ กําหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียวหรือแก้ไขข้อมูลได้ดว้ ย
นอกจากนี้ยงั อํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล และการจัดทําข้อมูล
สํารอง
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ระบบการจัดการฐานข้อมู ล หรือ Database Management System (DBMS) มีผใู้ ห้
ความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูลไว้ดงั นี้
กิดานันท์ มลิทอง (2539: 114) ให้ความหมายไว้วา่ โปรแกรมทีใ่ ช้จดั ระบบข้อมูล ใน
ฐานข้อมูล เพื่อการเก็บข้อมูล จัดรวบรวมสิง่ ต่างๆ และความสามารถในการค้นคืน ในบางครัง้ จะรวมถึง
การเข้าถึงฐานข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายโดยผ่านทางระบบร่วมแฟ้ม (Shares Field System)
กันตัน (Gunton. 1993: 75) ให้ความหมายไว้วา่ ชุดของคําสังที
่ อ่ อกแบบเพื่อสร้าง
และการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถควบคุม รักษาความปลอดภัยการ เข้าถึง
ข้อมูล โปรแกรมนี้มลี กั ษณะพิเศษทีส่ ามารถจัดแบ่งและแสดงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ น การเพิม่ การปรับปรุง การลบ และการค้นหา ของข้อมูลที่
อยูใ่ นฐานข้อมูลให้สะดวกและใช้งานได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ และยังมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล
นอกจากนี้แล้วยังช่วยในการเข้าถึงฐานข้อมูลตามรูปแบบการติดต่อฐานข้อมูลไม่วา่ จะเป็นการติดต่อ
ฐานข้อมูลโดยตรงในเครือ่ งคอมพิวเตอร์เครือ่ งเดียวกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS เข้ามาช่วยจัดการ ทัง้ นี้คุณสมบัติ
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการจัดเก็บต้องมีการปรับปรุงให้ตรงตามลักษณะการ ติดต่อฐานข้อมูล
ตัวอย่างโปรแกรมทีใ่ ช้ในการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ Oracle, DB2, SQL, ACCESS, FOXPRO,
dBase, PARADOX, SYSBASE, CDS/ISIS, Interbase, Informix, php MYADMIN เป็ นต้น.
2.5 ลักษณะของระบบฐานข้อมูลที่ดี
จรณิต แก้วกังวาน (2536: 28) ได้กล่าวถึงลักษณะฐานข้อมูลทีด่ ไี ว้ดงั นี้
1. นําเสนอและตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ ในรูปแบบตรงตามความ
ต้องการผูใ้ ช้หลายระดับ
2. ผูใ้ ช้ระบบสามารถเรียกข้อมูลขึน้ มาใช้ได้หลายวิธตี ามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่ วยงาน
3. มีการควบคุมการทํางานของหน่วยเก็บรักษาข้อมูลภายในระบบทัง้ หมด
4. ข้อมูลและโปรแกรมมีความเป็นอิสระต่อกัน (เมือ่ มีการเปลีย่ นค่าของข้อมูลก็ไม่
ต้องแก้ไขโปรแกรม หรือเมือ่ แก้ไขโปรแกรมก็ไม่ควรต้องแก้ไขโครงสร้างของข้อมูลด้วย)
5. มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ของข้อมูลทีเ่ ก็บอยูใ่ นแฟ้มข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล
2.6 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
ั ้ า และธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
การพัฒนาโปรแกรมมีขนั ้ ตอนตามที่ วันพร ปนเก่
(2538) ได้เสนอขัน้ ตอนการพัฒนาระบบไว้ดงั นี้
2.6.1 การวิเคราะห์ปญั หา (Problem Analysis)
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การวิเคราะห์ปญั หาเป็ นขัน้ ตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรม คือเมือ่ ได้รบั ปญั หาหรือ
งานมาจะต้องทําการวิเคราะห์หรือศึกษาปญั หาเสียก่อนว่า จะให้ทาํ อะไร ซึง่ ควรจะทําการวิเคราะห์
และแจกแจงส่วนสําคัญ ๆ ออกดังนี้
2.6.1.1 วิเคราะห์วา่ ข้อมูลทีจ่ ะนําเข้าประมวลผลนัน้ มีอะไรบ้าง รูปแบบเป็ น
อย่างไร จํานวนเท่าไร
2.6.1.2 วิเคราะห์วา่ ผลลัพธ์มอี ะไรบ้าง
2.6.1.3 สูตรหรือทฤษฎีทจ่ี ะใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร
2.6.1.4 เงือ่ นไขในการประมวลผลหรือข้อจํากัดบางอย่าง (ถ้ามี)
2.6.2 การออกแบบขัน้ ตอนสําหรับโปรแกรม (Program Design)
การออกแบบขัน้ ตอนสําหรับโปรแกรม ในขัน้ ตอนนี้เป็นการออกแบบรายละเอียดของ
ข้อมูลนําเข้า ผลลัพธ์ และขัน้ ตอนสําหรับโปรแกรม กําหนดลําดับและความครบถ้วนของขัน้ ตอน
ตัง้ แต่ตน้ จนจบอย่างไร มีลาํ ดับก่อนหลังอย่างไร เพื่อการออกแบบเป็ นไปได้ดว้ ยความสะดวก
จึงควรกําหนดชือ่ เขตหรือรายการข้อมูล ผลลัพธ์ต่างๆ ขึน้ ด้วย ดังนัน้ การออกแบบขัน้ ตอนสําหรับ
โปรแกรมขัน้ ก่อนการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้ขนั ้ ตอนในการเขียนโปรแกรมถูกต้องรัดกุม
2.6.3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
การเขียนโปรแกรมขัน้ ตอนนี้เป็นการเขียนคําสังด้
่ วยภาษาคอมพิวเตอร์เช่น ภาษาเบสิก
ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษาจาวา ฯลฯ เพื่อให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เข้าใจและสามารถทํางานตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ในการเขียนคําสังต้
่ องคํานึงถึง กฎเกณฑ์
และหลักไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง เพราะถ้ามีขอ้ ผิดพลาดในส่วนนี้ เกิดขึน้
โปรแกรมภาษาจะไม่สามารถแปลความหมายของคําสังนั
่ น้ ได้
2.6.4 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
การทดสอบโปรแกรม โปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ ผ่านขัน้ ตอนการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
ได้ผลลัพธ์ออกมานัน้ ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ถูกต้องตามความต้องการเสมอไป เพราะว่า
โปรแกรมอาจมีขนั ้ ตอนการทํางานทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือมีการกําหนดการทํางานไม่ตรงกับทีต่ อ้ งการ
ฉะนัน้ เพื่อให้ได้โปรแกรมไว้ใ ช้งานอย่างมันใจ
่ และเชื่อถือได้ ก็ตอ้ งมีการทดสอบโปรแกรมเสียก่อน
วิธกี ารทดสอบนี้ทาํ ได้โดยการสังให้
่ เครือ่ งปฏิบตั ติ ามคําสังในโปรแกรม
่
แล้วนําผลลัพธ์ทไ่ี ด้มา
ตรวจสอบกับผลลัพธ์ทม่ี คี วามถูกต้อง เพื่อให้แน่ ใจในผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาว่าถูกต้องและน่ าเชื่อถือได้ควร
ทําการทดสอบหลายๆ ครัง้
2.6.5 การทําเอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation)
การทําเอกสารประกอบโปรแกรม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระบบเมือ่ จําเป็น
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเดิมทีม่ อี ยูห่ รือพัฒนาโปรแกรมขึน้ มาใหม่แทนโปรแกรมเดิมทีอ่ าจ
มีสาเหตุมาจากโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมือ่ มีการใช้งานมาระยะหนึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เช่น
จากงาน คน หรือระบบเครือ่ งอาจเปลีย่ นไปจากเดิม ซึง่ ทําให้โปรแกรมทีม่ อี ยูไ่ ม่เหมาะสม
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2.6.6 การบํารุงรักษา (Program Maintenance)
การบํารุงรักษาโปรแกรมเป็นขัน้ ตอนของการดูแลโปรแกรมให้มคี วามเหมาะสมกับ
งานตลอดเวลา เพราะงานใดๆ ก็ตามใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล ผลลัพธ์
วิธกี ารหรือขัน้ ตอนไปจากเดิม ทําให้โปรแกรมทีม่ ใี ช้อยูไ่ ม่สามารถทํางานให้ถกู ต้องได้ทงั ้ หมดจึงต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นปจั จุบนั เพือ่ ตอบสนองกับการทํางานได้ลอดเวลา

3.เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศ
3.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
การให้ความหมายของข้อมูลได้ถกู กล่าวไว้หลายมิตใิ นส่วนของความหมายข้อมูลเมือ่
กล่าวถึงมิตใิ นเชิงสถิตแิ ละการคํานวณได้มกี ารให้ความหมายดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายดังนี้ ”ข้อมูล ” คือ ข้อเท็จจริง หรือสิง่ ทีถ่ อื
หรือยอมรับว่าเป็ นความจริงสําหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2546: 21) ให้ความหมายของข้อมูล (Data) ว่าหมายถึง ข้อเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ข้อมูลอาจอยูใ่ นรูปข้อความหรือตัวเลข ซึง่ อาจเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ คน พืช สัตว์ และ
สิง่ ของ ซึง่ สอดคล้องกับประศาสตร์ บุญสนอง (2544: 55) และ ม.ร.ว.แพทย์หญิงเฉลิมสุข บุญไทย
(2539: 446) ทีก่ ล่าวว่าข้อมูลเป็ นข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับบุคคล สิง่ ของ แนวคิด และเหตุการณ์ทเ่ี รา
สนใจศึกษา ข้อมูลอาจได้มาจากการนับการวัดซึง่ เป็นได้ทงั ้ ตัวเลขข้อความสัญลักษณ์หรือรูปภาพ
ส่วนความหมายข้อมูลเมือ่ กล่าวถึงมิตใิ นเชิงระบบ ได้มกี ารให้ความหมายไว้ดงั นี้
จรณิต แก้วกังวาล (2536: 3) ได้ให้คาํ จํากัดความดังนี้ “ข้อมูล ” คือข้อเท็จจริงขัน้ ต้น
ซึง่ อาจเรียกว่าเป็ นวัตถุดบิ ของสารสนเทศ (Information) เมือ่ ข้อมูลถูกนํามาประมวล (เรียงลําดับ
แยกประเภท เชื่อมโยง คํานวณ หรือสรุปผล) และจัดให้อยูใ่ นรูปแบบทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ได้ จึงสามารถ
เรียกว่าเป็ นสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลนิสติ ทีเ่ รียนแต่ละหลักสูตรอาจถูกนํามาประมวลเพือ่ ใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางการบริหารวิชาการ เป็ นต้น
อนุ ช มหฤทัยนนท์ (2545: 117) กล่าวถึงข้อมูล หรือ “Data” ว่าคือ ข้อเท็จจริงหรือ
การสังเกต เกีย่ วกับสิง่ ทีป่ รากฏทางกายภาพ เช่น คน สถานที่ สิง่ ของ และเหตุการณ์หรือธุรกรรม
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วการใช้คาํ ว่าข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) มักจะ
ใช้แทนกัน แต่ในเชิงความหมายนัน้ แตกต่างกัน คือ ข้อมูลจะหมายถึง วัตถุดบิ ทีผ่ า่ นไปสูก่ ระบวนการ
ประเมินผล เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี รียกว่าสารสนเทศ
โดยสรุปจากการให้ความหมายของทัง้ สองมิตดิ งั กล่าวข้างต้น “ข้อมูล ” คือ ข้อเท็จจริง
ต่างๆ ทีไ่ ด้มกี ารเก็บรวบรวมไว้ แต่ยงั ไม่ได้ มกี ารจัดหรือเรียบเรียงให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อ
การนําเสนอ ข้อมูลจึงมีความคงทีท่ แ่ี สดงถึงคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึง่ ข้อมูลอาจจะเป็ นตัวเลข
ข้อความ สัญลักษณ์ เสียงหรือรูปภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้แทนคุณลักษณะของวัตถุ บุคคล
การกระทําและเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง แนวคิดเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งทําความเข้าใจในทีน่ ้ี เนื่องจากคําทัง้ สอง
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คําอันได้แก่ “Data” และ“Information” มีความสําคัญสําหรับการออกแบบฐานข้อมูล โดยพืน้ ฐานแล้ว
Data คือ ข้อเท็จจริงใดๆ ซึง่ อาจมีความหมายหลายรูปแบบ เช่น จากข้อความการเลือกง่ายๆ ได้แก่
ใช่หรือไม่ใช่ จนถึงตัวเลขและคําอธิบายด้วยตัวอักษรจํานวนมหาศาล แต่สว่ นInformation เป็น
Data ทีไ่ ด้ผา่ นเข้าสูร่ ะบบของกระบวนการประมวลผล (Data Processing) เพื่อจัดการ Data ให้อยู่
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมเป็ นประโยชน์และมีความหมาย โดยการนํา Data มาใช้ในการคาดการณ์ตอบ
คําถามและสร้างความหมายจะทําให้Dataนัน้ มีประโยชน์ขน้ึ มา
3.2 ชนิ ดของข้อมูล
ชนิดของข้อมูลตามลักษณะการใช้งานเพือ่ การสํารวจและวิเคราะห์ โดยทัวไปจํ
่ าแนก
ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวเลขหรือนํามาให้รหัส
เป็ นตัวเลข ซึง่ สามารถนําไปใช้วเิ คราะห์ทางสถิตไิ ด้
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ตวั เลข ไม่ได้มกี ารให้รหัส
ตัวเลขทีจ่ ะนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็ นข้อความหรือข้อสนเทศ
ในปจั จุบนั ข้อมูลไม่ใช่มเี พียงข้อมูลทีเ่ ป็ นชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั ้ น แต่มชี นิด
ของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในลักษณะอื่นๆ โอภาส เอีย่ มสิรวิ งศ์ (2545: 37) จําแนกชนิดของข้อมูล โดยแบ่ง
ตามรูปแบบในการจัดเก็บออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) เป็ นข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยอักขระต่างๆ ทีน่ ํามารวมกัน
โดยไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจนแน่ นอน ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บชนิดนี้จะมีความหมายในตัวเอง ไม่จาํ เป็นต้องนํามา
ตีความหมายอีก
2. ข้อมูลชนิดทีเ่ ป็ นรูปแบบ (Formatted Data) เป็ นข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยอักขระต่างๆ
ซึง่ มีรปู แบบแน่ นอน โดยอาจจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบของรหัส และจําเป็นต้องนํารหัสดังกล่าวนี้มาตีความ
อีกครัง้ เมือ่ ใช้งาน เช่น รหัสเบอร์โทรศัพท์ 02 คือเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็ นต้น
3. ข้อมูลชนิดรูปภาพ (Image) เป็ นรูปภาพทีใ่ ช้แทนข้อมูลซึง่ ในปจั จุบนั นิยมใช้งาน
มากขึน้ โดยรูปภาพดังกล่าวอาจจะสร้างด้วยโปรแกรมหรือเป็นภาพทีไ่ ด้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจติ อล
หรือจากการสแกนภาพ รวมทัง้ ภาพจากวิดโี อ
4. ข้อมูลชนิดเสียง (Audio/Sound) เป็ นข้อมูลทีจ่ ดั เก็บเป็ นลักษณะของเสียง เช่น ไฟล์
ประเภท midi, digital audioในการจําแนกข้อมูลตามรูปแบบในการจัดเก็บนี้ ศิรนิ ุ ช เทียนรุง่ โรจน์ ;
และคณะ (2543: 9) แยกข้อมูลชนิดภาพและเสียง (Video) ไว้ต่างหาก ซึง่ เป็ นข้อมูลทีม่ กี ารผสมผสาน
รูปภาพและเสียงเข้าด้วยกัน โดยคอมพิวเตอร์จะทําการแปลงเสียงและรูปภาพเช่นเดียวกับข้อมูล
แบบเสียงและข้อมูลแบบภาพลักษณะซึง่ จะนํามารวมเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
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3.3 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)
ฐานข้อมูลจะมีคณ
ุ ภาพเมื่ อข้อมูลทีเ่ ข้าไปในระบบนัน้ มีคณ
ุ ภาพ เนื่องจาก“ข้อมูล ” ถือ
เป็นปจั จัยนําเข้าทีส่ ง่ ผลต่อระบบการประมวลผลข้อมูลข้อมูลทีน่ ําเข้าในระบบอาจเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข
เช่น ตัวเลขทีร่ ะกอบด้วยอักขระต่างๆ หรือตัวเลขทีแ่ ทนข้อมูลในระบบดิจติ อลทัง้ ภาพและเสียงหรือ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพทีเ่ ป็ นข้อความก็ได้ แต่หากข้อมูลขาดคุณสมบัตทิ ด่ี ี ด้อยคุณภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน ไม่ทนั สมัยและไม่เฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ เมือ่ นําข้อมูล
ชุดนัน้ เข้าสูร่ ะบบการประมวลผล ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประมวลผลก็ไม่อาจทําให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลสามารถ
นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากการใช้ประโยชน์ท่ี
แตกต่างกันเนื่องจากคุณภาพของตัวข้อมูลเองแล้ว กระบวนการประมวลผล ตลอดจนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลก็มสี ว่ นสําคัญในการกําหนดความสําเร็จด้วยเช่นกัน
คุณภาพของข้อมูลมีความหมายแจกแจงหลายมิติ (Klein; & Rossin. 1999: 25; Juran; &
Godfrey. 1999: 5) ซึง่ ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งาน ทัง้ นี้ได้มกี ารแจกแจงถึงคุณภาพ
ของข้อมูล ดังนี้
จรณิต แก้วกังวาล (2536: 25) กล่าวถึงคุณคุณภาพของข้อมูลไว้ดงั นี้
1. ความถูกต้องแม่นยํา ของโครงสร้างของข้อมูล
2. ความรวดเร็วและเป็นปจั จุบนั
3. ความสมบูรณ์ ของวิธกี ารเก็บและรวบรวมข้อมูล
4. ความชัดเจนและกะทัดรัด
5. ความสอดคล้อง ของสภาพการใช้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ฟอกซ์ ลีวติ นิ และ เรดแมน (Fox; Levitin; & Redman. 1994: 9) ได้กําหนดตัวแปร
ของข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันประกอบด้วย คุณสมบัติ 4 ประการหลักทีส่ าํ คัญ ได้แก่
1. มีความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy)
2. มีความเป็ นปจั จุบนั (Currentness)
3. มีความสมบูรณ์ (Completeness)
4. มีความคงที่ (Consistency)
คุณภาพข้อมูลถือเป็ นสิง่ สําคัญ การนําข้อมูลมาใช้ตอ้ งคํานึงถึงผูใ้ ช้ และสภาพแวดล้อม
ในการใช้ขอ้ มูล ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพคือ ข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for Use) ต้องทราบ
ว่าจะนําข้อมูลไปใช้สาํ หรับงานอะไร และมีจดุ ประสงค์อย่างไรในการใช้งาน โดยนัยแล้วฐานข้อมูลที่
มีคณ
ุ ภาพย่อมประกอบไปด้วยข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเกณฑ์น้สี ามารถใช้ในการประเมินคุณภาพของ
ฐานข้อมูลได้เช่นเดียวกัน (Blakeslee; & Rumble. 2003: 35)
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3.4 ความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศ
ปกติองค์กรก รหรือหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิด ชอบดําเนินกิจกรรมต่างๆ นัน้ นอกจาก
จะมุง่ ในด้านการควบคุมดูแลการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพแล้วยังจะต้องคํานึงถึงการเตรียมการ
ในอนาคตควบคูก่ นั ไปโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมากับผลการดําเนินงานใน
ปจั จุบนั รวมทัง้ ขอบข่ายปริมาณงานและชนิดของงานทีต่ อ้ งการดําเนินการในอนาคต ถ้ามองในแง่น้ี
จะเห็นว่าการบริหารงานและการวางแผนพัฒนาเป็นสิง่ ทีน่ กั หริหารจะละเลยไม่ได้
(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2530: 8-9)
อนึ่ง ในการบริหารงานนัน้ เ ป็นทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ าข้อมู ลและสารสนเทศถื อว่าเป็น
ปจั จัยทีส่ าํ คัญยิง่ เพราะการตัดสินใจเพือ่ จะวางแผนการดําเนินการใดๆ ก็ตามหากปราศจากข้อมูล
ย่อมมีโอกาสจะพบกับความผิดพลาดสูงมาก และความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ย่อมจะส่งผลกระทบถึง
ความเสียหายทัง้ ของหน่ วยงานและประเทศชาติในทีส่ ดุ (พัฒนิจ โกญจนาท. 2534: 27)
ระดับสารสนเทศทีจ่ ะใช้ในองค์กรอาจจําแนกได้ตามระดับการบริหารหรือระดับการ
ตัดสินใจ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2530: 8-9)
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงและนักวางแผน ผูบ้ ริหารระดับนี้จะใช้สารสนเทศในการกําหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กร การวางแผนระยะยาวเพือ่ การจัดสรรทรัพยากรการกําหนดนโยบายเพือ่ เป็ น
แนวทางในการจัดหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่านัน้
2. ผูบ้ ริหารระดับกลาง ผูบ้ ริหารระดับนี้มคี วามรับผิดชอบในการจัดการให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามแผนในช่วงระยะเวลาต่อปี และใช้สารสนเทศในการควบคุมการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามแผน
3. ผูบ้ ริหารระดับปฏิบตั กิ าร ผูบ้ ริหารระดับนี้มคี วามรับผิดชอบในด้านการควบคุมการ
ปฏิบตั กิ ารในช่วงระยะเวลาเดือนต่อเดือน และใช้สารสนเทศเพือ่ การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

4. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
4.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จากคําอธิบายความหมายในพจนานุกรมหลายๆ
ฉบับได้อธิบายความหมายของคําว่า “การประชาสัมพันธ์” ไว้ดงั นี้
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน(2525: 505) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์
ไว้ว่า “เป็ นการติดต่อสือ่ สารเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน”
พจนานุ กรม Webster’s New Collegiate ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้
ว่า“คือธุรกิจทีช่ ว่ ยชักนําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีความนิยมชมชอบ (goodwill) ต่อบุคคล
หรือหน่วยงานสถาบันนัน้ ”
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พจนานุ กรม World Book Dictionary อธิบายถึงความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้
ดังนี้
1. กิจกรรมของหน่ วยงาน องค์การ สถาบัน หรือบุคคลทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ชนะใจประชาชน
ทัวไปรวมทั
่
ง้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการแพร่กระจาย
ข่าวสารทางเครือ่ งมือสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเลียง โทรทัศน์ และภาพยนตร์
เป็นต้น
2. เจตคติของประชาชนทีม่ ตี ่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน
3. การดําเนินธุรกิจและอาชีพทางด้านนี้
The American Heritage Dictionary ได้ให้คาํ จํากัดความของการประชาสัมพันธ์ ไว้
ดังนี้
1. กิจกรรมและวิธกี ารทีอ่ งค์การสถาบันปฏิบตั ิ
เพือ่ ส่ง เสริมความสัมพันธ์อนั ดี
(favorable relationship) กับประชาชน
2. ระดับขัน้ (Degree) ของความสําเร็จทีไ่ ด้รบั จากการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
3. ศิลปะและศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยวิชาการทางนี้
คําว่า “การประชาสัมพันธ์” ในความหมายของนักวิชาการศึกษาซึง่ ท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ดงั นี้
เสรี วงษ์มณฑา (2525: 4) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสัมพันธ์เป็นความพยายาม
ทีม่ กี ารวางแผนในการทีจ่ ะมีอทิ ธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกระทําสิง่ ทีด่ ี
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า กับสังคมเพือ่ ให้สาธารณชนเหล่านัน้ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อหน่วยงานและองค์กร บริษทั ห้างร้าน
หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจน์ทด่ี เี กีย่ วกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อให้หน่ วยงานได้รบั การ
สนับสนุนและความร่วมมือทีด่ จี ากสาธารณชนทีเ่ กีย่ วข้องในระยะต่อเนื่องกันไปเรือ่ ยๆ
ชม ภูมภิ าค (2526: 4) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสัมพันธ์ คือวิธกี ารของสถาบัน
อันมีแผนการและการกระทําต่อเนื่องกันไป ในอันทีจ่ ะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่
ประชาชน เพือ่ ให้สถาบันกับกลุม่ ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องมีความรูค้ วามเข้าใจและสนับสนุนร่วมมือซึง่
กันและกัน อันเป็ นประโยชน์ให้สถาบันนัน้ ดําเนินงานไปได้ผลดี สมความมุง่ หมาย โดยมีประชามติ
เป็นแนวบรรทัดฐาน
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต (2533: 106) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นการ
สร้างความเข้าใจอันดีของหน่ วยงานเพือ่ ให้เลือกใช้บริการได้ถกู ต้อง เพือ่ สร้างความศรัทธาค่านิยม
ให้เกิดขึน้ กับองค์กร อํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารระหว่างองค์กร สถาบันและหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คูทลิป (Cutlip. 1978: 8-9) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อ
เผยแพร่ขา่ วสารแนวนโยบายของหน่ วยงานไปยังประชาชนทัง้ หลายทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์ในขณะเดียวกัน
เป็นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็นและความรู้ ความต้องการของประชาชนให้หน่วยงานหรือองค์กร
ได้ทราบ เพือ่ สร้างการสนับสนุ นแท้จริงให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝา่ ย สามารถปรับปรุงหน่วยงานตาม
แนวความคิดของสังคมได้
ซูลลิแวน (Sullivan. 1977: 7) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “หน้าทีข่ องการประชาสัมพันธ์ก็
คือการสร้างมิตรให้กบั บริษทั หรือหน่ วยงานทีเ่ ราเป็นตัวแทน”
เบอร์นายส์ (Bernays. 1977) ให้ความหมายไว้วา่ การประชาสัมพันธ์มคี วามหมายอยู่
3 ประการ คือ
1. เผยแพร่ขา่ วสารความรูใ้ ห้ประชาชนทราบ
2. ชักชวนให้ประชาชนมีสว่ นสนับสนุนและเห็นชอบกับความมุง่ หมายและการ
ดําเนินการของสถาบัน
3. ช่วยดําเนินการปรับแนวความคิดเห็นของประชาชนและสถาบันให้มคี วามสอดคล้อง
ในทิศทางเดียวกันและเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
มาสตัน (Marston. 1977: 4) ได้กล่าวไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าทีข่ อง
ฝา่ ยจัดการในอันทีจ่ ะประเมินทัศนะของกลุม่ สาธารณชน กําหนดนโยบายและวิธดี าํ เนินปฏิบตั ขิ อง
องค์การของตนสอดคล้องให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับผลประโยชน์ของประชาชนและวางโครงการ
ปฏิบตั งิ าน (สือ่ สารติดต่อ) เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนับถือ
4.2 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ นับได้วา่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ต่อสถาบันหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ ปรียบเสมือนกับคําอธิบายหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของหน่วยงานนัน้
ทีแ่ สดงให้เห็ นถึง
การดําเนินงานของหน่ วยงานนัน้ ๆ ให้กบั บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบ ดังมี
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2522) ได้กล่าวไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ มีจดุ มุง่ หมายทีส่ าํ คัญ
3 ประการ คือ
1. เพือ่ สร้างความนิยม (Positive Steps to Achieve Goodwill) การสร้างความนิยม
ประกอบไปด้วยการเร่งเร้าเพือ่ สร้างและธํารงไว้ซง่ึ ความนิยมเลือ่ มใสและศรัทธาจากกลุม่ ประชาชน
ในนโยบาย ท่าที วิธกี ารดําเนินงานและผลงานทัง้ หลายของสถาบันเพือ่ ให้การดําเนินงานของสถาบัน
เป็นไปด้วยความราบรืน่ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สงั คม
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2. เพือ่ รักษาชือ่ เสียงมิให้เสือ่ มเสีย (Action to Safeguard Reputations) การรักษา
ชือ่ เสียงเพือ่ มิให้เสือ่ มเสียนัน้ นับได้วา่ เป็นจุดม่งหมายทีส่ าํ คัญข้อหนึ่งของการประชาสัมพันธ์กล่าวคือ
เรือ่ งกิตติศพั ท์ชอ่ื เสียงของสถาบันย่อมทําให้เป็นทีย่ อมรับและให้ความร่วมมือจาก กลุม่ ประชาชน
ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูก่ บั ว่าประชาชนมีความเข้าใจในสถาบันถูกต้องกว้างขวางมากน้อยเพียงใดหาก
ประชาชนเข้าใจผิดย่อมจะนํามาซึง่ อุปสรรคทัง้ หลายในการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์จงึ เป็ น
เสมือนกระจกเงานของสถาบันในการพิจาณาข้อบกพร่องต่างๆ แล้วหาหนทางปรับปรุงแก้ไขหรือ
อีกนัยหนึ่ง เพือ่ สร้างภาพพจน์ หรือความเข้าใจทีถ่ กู ต้องปราศจากมลทินให้แก่ประชาชนนันเอง
่
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relationships)การสร้างความสัมพันธ์
ภายใน ในการดําเนินงานของสถาบันใดๆ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรืน่ หรือไม่เพียงใดนัน้
ความสัมพันธ์ของกลุม่ ประชาชนภายในสถาบัน เป็นปจั จัยหรืออุปสรรคสําคัญอันดับแรกของสถาบัน
กล่าวคือ หากความสัมพันธ์ภายในสถาบันดี การดําเนินงานของสถาบันก็จะเป็นไปด้วยความราบรืน่
หากความสัมพั นธ์ภายในไม่ดแี ล้ว นอกจากจะเป็นอุปสรรคของการดําเนินงานแล้วยังจะมีผลต่อ
ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ประชาชนภายนอกสถาบันด้วย ดังนัน้ จุดมุง่ หมายของการประชาสัมพันธ์
ประการทีส่ ามนี้จงึ มีความสําคัญทัง้ ในแง่ของการบริหารภายในและการสร้างความสัมพันธ์กบั
ภายนอกด้วย
วิรชั อภิรตั นกุล (2535: 174) ได้กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของการประชาสัมพันธ์วา่
1. เพือ่ อธิบายนโยบายของการดําเนินงานวัตถุประสงค์และประเภทของการดําเนินงาน
ของหน่วยงานนัน้ ๆ ให้กลุม่ ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ
2. เพือ่ อธิบายให้ฝา่ ยบริหารหรือฝา่ ยจัดการได้ทราบถึงทัศนคติ
ประชามติ หรือ
ความรูส้ กึ นึกคิดของประชาชนทีม่ ตี ่อหน่วยงาน
3. เพือ่ คาดการณ์หาจุดบกพร่องต่างๆ เพือ่ ป้องกันปญั หาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อ
หน่ วยงาน
4. เพือ่ ให้ประชาชนยอมรับในเรือ่ งการดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
5. เพือ่ แก้ปญั หาความยุง่ ยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน
6. เพือ่ แนะนําฝา่ ยบริหารหรือฝา่ ยจัดการให้สามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง เพือ่
ความเจริญก้าวหน้าและมีช่อื เสียงทีด่ ตี ่อหน่ วยงาน
4.3 หลักการประชาสัมพันธ์
สะอาด ตัณศุภผล (2513: 13) ได้กล่าวถึง หลักการประชาสัมพันธ์ ไว้ 3 ประการ คือ
1. การโฆษณาเผยแพร่ คือ การบอกกล่าวเผยแพร่เรือ่ งราวและข่าวสารของสถาบัน
ไปสูป่ ระชาชน ข่าวสารจะสร้างภาพพจน์ชอ่ ื เสียงและความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน
ถึงแม้การ
โฆษณาเผยแพร่จะเป็ นการบอกกล่าวเรือ่ งราวข่าวสารจากทางสถาบันแต่เพียงข้างเดียว แต่กเ็ ป็น
หลักการสําคัญประการแรกในการปร ะชาสัมพันธ์เพือ่ เป็นพืน้ ฐานแห่งความเข้าใจซึง่ กันและกัน ซึง่
ประกอบไปด้วย
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และเข้าใจได้

1.1 กําหนดจุดมุง่ หมายและเนื้อหาข่าวสาร
1.2 กําหนดกลุม่ ประชาชาเป้าหมาย
1.3 ใช้สอ่ื ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ขา่ วสารถึงกลุม่ ประชาชนเป้าหมาย
1.4 จัดข่าวสารให้มลี กั ษณะเป็นกันเองกับกลุม่ ผูร้ บั ให้อยูใ่ นสภาวะทีผ่ รู้ บั จะรับรู้

1.5 จัดข่าวสารและวิธกี ารบอกกล่าวให้โน้มน้าวใจผูร้ บั ได้ เช่น การคํานึงถึงจุดอ่อน
ไหวทางอารมณ์ การกล่าวยํา้ การชีแ้ จงแนะนํา เป็ นต้น
2. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด หมายถึง ความเข้าใจผิดของประชาชนทีม่ ตี ่อ
สถาบันไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งของวิชาการ ความรู้ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ความเข้าใจผิด (Misconception
หรือ (Misunderstanding) ซึง่ ความเข้าใจผิดนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ มากมาย เช่น ขาดศรัทธา
หวาดระแวง ไม่ไว้ใจ ไปจนถึงการไม่ใ ห้ความสนับสนุ นร่วม ซึง่ นักประชาสัมพันธ์จะต้องคํานึ่งถึง
หลักการในข้อนี้ เพือ่ เป็ นการเตรียมแผนงานในการป้องกันและแก้ไข หากมีความเข้าใจผิดเกิดขึน้
ความเข้าใจผิดทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยทัวไปได้
่
แก่ นโยบายของสถาบัน ความมุง่ หมาย วิธกี ารดําเนินงาน
และผลงานของสถาบัน
3. การสํารวจกระแสประชามติ คําว่า ประชามติ (Public Opinion) หมายถึง ท่าที
เจตนารมณ์ ปฏิกริ ยิ า ความรูส้ กึ นึกคิดทุก ๆ ด้าน ทีก่ ลุ่มประชาชนแสดงออกมา หรือหมายถึงถ้อยคํา
ท่าทีอนั แสดงออกซึง่ ความคิดเห็นของคนหมูม่ ากทีไ่ ด้ถกเถียงเกีย่ วกับประเด็นขัดแย้งอย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึน้
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ประชามติเป็นเรือ่ งสําคัญของการประชาสัมพันธ์
และเป็นพืน้ ฐานของการบริหาร เพราะประชามติ คือ ท่าที่ ความรูส้ กึ ของประชาชนทีม่ ตี ่อนโยบาย
วิธกี ารตลอดจนผลงานของสถาบัน การประชาสัมพันธ์จงึ เปรียบเสมือนกระจกเงาของสถาบัน
จึงจําเป็นต้องมีการสํารวจกระแสประชามติอยูเ่ สมอ
4.4 หน้ าที่ของสื่อในการประชาสัมพันธ์
สือ่ ในการประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีห่ ลัก 3 ประการ (อภิรดี เอกรัตน์. 2545: 36) คือ
1. ถ่ายทอดข่าวสารหรือเรือ่ งราวทีน่ ่าไว้ใจให้ประชาชนทราบ
2. ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
3. เสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ
4.5 กลุ่มเป้ าหมายของการประชาสัมพันธ์
ในการประชาสัมพันธ์นนั ้ สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม (อภิรดี เอกรัตน์.
2545: 36-37) คือ
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1. กลุม่ ของประชาชนภายในสถาบัน หมายถึง ประชาชนหรือบุคคลทีท่ าํ งานอยูใ่ น
สถาบัน เช่น ข้าราชการ พนักงาน นักการภารโรง เป็ นต้น หรือผูท้ ท่ี าํ งานอยูใ่ นหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ นับตัง้ แต่ หัวหน้าหน่ วยงาน หรือสถานบัน ลงมาจนถึงเจ้าหน้าทีช่ นั ้ ตํ่าสุด ซึง่ กลุ่ม
ประชาชนภายในสถาบันนี้มอี ทิ ธิพลและมีบทบาทมากในความสําเร็จหรือล้มเหลวในการดําเนินงาน
ของสถาบัน ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างคนทํางานกับสถาบันว่ามีความสัมพันธ์กนั ดีหรือไม่
ถ้ามีความสัมพันธ์กนั ดีงานของสถาบันก็สาํ เร็จและก้าวหน้า และทางตรงกันข้ามหากความสัมพันธ์
ภายในระหว่างสถาบันกับคนทํางานไม่ดแี ล้ว กิจการของสถาบันก็จะล้มเหลว ดังนัน้ การทีจ่ ะให้
ความสัมพันธ์ภายในสถาบันเป็ นไปด้วยดีจงึ เป็นภาระหน้าทีข่ องการประชาสัมพันธ์
2. กลุม่ ของประชาชนภายนอกสถาบัน หมายถึงกลุม่ ประชาชนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับสถาบัน แต่มไิ ด้ทาํ งานในสถาบัน เช่น มีความสัมพันธ์ในด้านการกําหนดนโยบาย หรือ
วิธกี ารดําเนินงานของสถาบัน ทัง้ นี้เนื่องจากกลุม่ ประชาชนประเภทนี้มสี ว่ นเกีย่ วข้องเรือ่ งผลประโยชน์
กับนโยบายหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสถาบันนัน้ ๆเช่น ผูถ้ อื หุน้ บริษทั พ่อค้า ชาวนา ชาวสวน
ชาวไร่ นักเรียน นักศึกษา เป็ นต้น
2.1 กลุม่ ประชาชนในท้องถิน่ หมายถึง กลุม่ ประชาชนทีเ่ ป็นคนในท้ องถิ่นเดียวกับ
สถาบันทีต่ งั ้ อยู่ หรือทีก่ จิ การของสถาบันดําเนินอยู่ กลุม่ ประชาชนประเภทนี้ จะมีสภาพทัวไปคล้
่
าย
เพือ่ นบ้านซึง่ สถาบันจะต้องไม่มองข้ามความสําคัญของกลุม่ ประชาชนกลุม่ นี้
2.2 กลุม่ ประชาชนทัวไป
่ ได้แก่ประชาชนทัวไปที
่ ส่ ถาบันต้องเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพราะ
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนัน้ อิทธิพลของกลุม่ ประชาชนประเภทนี้ทม่ี ตี ่อสถาบัน ก็คอื ความนิยม
ความเป็นมิตรความเข้าใจดีตลอดจนเกียรติยศชือ่ เสียงสุดแท้แต่สถาบันนัน้ คือสถาบันอะไร
การทําวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาจากกลุม่ ตัว คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 51 คน
ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ได้มผี ทู้ าํ การวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งการประชาสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
ส่งศรี ดีศรีแก้ว (2525: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาความเหมาะสม
ของรูปแบบและวิธกี ารประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ความมุง่ หมายของการวิจยั เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคาดหวังทีผ่ ใู้ ช้มตี ่อ
รูปแบบและวิธกี ารประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ทป่ี ฏิบตั อิ ยูม่ ี 5 รูปแบบ คือ หนังสือเวียนแจ้งข่าวสาร ข่าวหนังสือและสารบาญ
บทความใหม่ การนําชมห้องสมุด การจัดนิทรรศการ และป้ายแจ้งข่าวสาร ใช้วธิ สี มั ภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างผู้ ใช้จาํ นวน 496 คน ได้แก่ กลุ่มอาจารย์และกลุ่มนิสติ พบว่า กลุม่ อาจารย์และนิสติ เห็นว่า
การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด รูปแบบและวิธกี ารต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทัง้ 2 กลุ่ม
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มีความเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ อาจารย์และนิสติ มีความคาดหวังต่อรูปแบบ
และวิธกี ารต่างๆ ในระดับปานกลาง นิสติ ระดับต่างกันความคิดเห็นของนิสติ แต่ละระดับแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ นิสติ ระดับต่างกันคาดหวังต่อรูปแบบและวิธกี ารต่างๆ ในระดับปานกลาง
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
มนูญ ทับทิมอ่อน (2531: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ของสหวิทยาลัย ความมุง่ หมายของการวิจยั นี้ เพือ่ สร้างรูปแบบประชาสัมพันธ์ของสหวิทยาลัยที่
เหมาะสม ดําเนินการวิจยั ตามเทคนิคเดลฟายโดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านการประชาสัมพันธ์ใน
สถาบันอุดมศึ กษาต่างๆ 19 คน นําข้อมูลความคิดเห็นมาพัฒนาเป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ของสหวิทยาลัยพบว่า ปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยครู ให้
อธิการวิทยาลัยครูทงั ้ 36 แห่งร่วมกันเป็นผูก้ าํ หนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ด้านโครงสร้างการจัดหน่ วยงานประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัยครูให้จดั สถานทีข่ น้ึ เป็นสํานักงานประชาสัมพันธ์
โดยให้มฐี านะเป็ นฝา่ ยประชาสัมพันธ์ขน้ึ ตรงต่อสํานักงานอธิการวิทยาลัยครู ด้านกระบวนการจัด
ดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์ ด้านประเภทและลักษณะของกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยครู ให้แบ่งหน่วยงานในฝา่ ยประชาสัมพันธ์ออกเป็น 6 งาน คือ งานบริการ
สารนิเทศงานประชาสัมพันธ์ภายใน งานประชาสัมพันธ์ภายนอก งานเผยแพร่ งานโสตทัศนูปกรณ์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ และงานธุรการ
มานิจ ท่าไคร้กลาง (2534: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ความมุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ สร้างรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ วิทยาเขตบางแสน ทีเ่ หมาะสมมีสาระสําคัญ
4 ด้านคือ ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค์ การจัดโครงการสร้างกระบวนการจัดดําเนินงานประเภท
และลักษณะกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญ 19 คน พบว่า
รูปแบบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน ในด้านปรัชญา
นโยบายและวัตถุประสงค์ ต้องสร้างสรรค์ศรัทธาในสถาบันสร้างความสัมพันธ์กบั มวลชน มีนโยบาย
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทก่ี ่อให้เกิดความร่วมมือ
และสนับสนุ นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ ในด้านการจัดโครงสร้างกําหนดให้ม ี
บุคลากรรับผิดขอบในการประชาสัมพันธ์โดยตรง มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ดําเนินการอย่าง
เพียงพอกับขนาดของกิจการของมหาวิทยาลัย ในด้านกระบวนการประชาสัมพันธ์ มีการวางแผน
อย่างละเอียดชัดเจน ประสานงานกันอย่างราบรืน่ เพือ่ ให้ผลของการปฏิบตั เิ กิดประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ในด้านประเภทและลักษณะกิจกรรมของการประชาสัมพันธ์ มีบริการข่าวสาร
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์เผยแพร่กจิ กรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงผ่านสื่อมวลชน
การนําเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไปใช้
ให้มปี ระสิทธิผลควรมีการจัดสัมมนาปฏิบตั กิ ารแบบเข้มข้นให้แก่บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามเข้าใจ
รูปแบบชัดเจนตรงกัน และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต

ศุภประเสริฐ วงศ์สวุ รรณ (2543: 46) ในยุคแห่งสังคมข่าวสารเช่นปจั จุบนั การสือ่ สาร ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทวีบทบาทความสําคัญเพิม่ มากขึน้ เป็ นลําดับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เปิ ด โอกาส
ให้ผใู้ ช้งานแลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่างกันได้โดยง่าย และยิง่ ขณะปจั จุบนั เครื อข่ายแทบทุก มุมโลกได้
เชือ่ มโยงกันอย่างทั ่วถึงผูใ้ ช้ในซีกโลกหนึ่งจึงสามารถติดต่อกับผูใ้ ช้ในอีกซีกโลกหนึ่งได้ อย่างรวดเร็ว

5.1 ความหมายของอิ นเทอร์เน็ต
ความหมายของคําว่า “อินเทอร์เน็ต” มีผนู้ ยิ ามความหมายไว้สอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้
วิทยา เรืองพรวิสุทธิ ์ (2538: 60) ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกซึง่ ประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆ จํานวนมากทีเ่ ชือ่ มโยงด้วยระบบสือ่ สารแบบทีซี
พี/ไอพี (TCP/IP) เครือข่ายทีเ่ ป็ นสมาชิกของอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายซึง่ กระจายอยูใ่ นประเทศต่างๆ
เกือบทัวโลก
่
พงษ์ระพี เดชพาหพงษ์ (2539: 24) ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่าย
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network of Network Computer) ซึง่ มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก โดยจะใช้
พี/ไอพี (TCP/IP) เป็ นโปรโตคอลหลักในการสือ่ สารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
วนิดา จันทรุจริ ากร (2540: 1) ได้ให้ความหมายว่าอินเทอร์เน็ตเป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ทป่ี ระกอบด้วยเครือข่ายย่อยๆ จํานวนมาก เชื่อมโยงหลายแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัวโลกเข้
่
า
ด้วยกัน โดยไม่จาํ กัดระบบปฏิบตั กิ ารของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และรูปแบบของ ข้อมูล ทําให้สามารถ
ติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และสือ่ สารกันได้ทงั ้ แบบ Text Mode และ Graphic
Mode รวมถึงภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้ดว้ ย
กิดานันท์ มลิทอง (2543: 313) ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต เป็นระบบของการ
เชื่อมโยงงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากครอบคลุมไปทัวโลก
่
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการสือ่ สารข้อมูล เช่น การบันทึกเข้าระยะไกล การถ่ายโอนแฟ้ม ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
และกลุม่ อภิปราย อินเทอร์เน็ตเป็ นวิธใี นการเชือ่ มโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ทม่ี อี ยูซ่ ง่ึ ขยายออกไป
อย่างกว้างขวางเพือ่ การเข้าถึงของแต่ละระบบทีม่ สี ว่ นร่วมอยู่
ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์ (2544: 10) ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ต เป็ น เครือข่าย
อันยิง่ ใหญ่ในศตวรรษนี้วา่ Net Surfers เพราะมันเป็นเครือข่ายทีค่ รอบคลุมกว้างใหญ่ Surfers
ทีว่ า่ นี้กค็ อื มันสามารถเข้าไปอยูต่ งั ้ แต่จดุ เล็กๆ เช่น โทรทัศน์ วีดโี อเกมส์ คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
ต่างๆ ซึง่ บางครัง้ ก็เรียกอินเทอร์เน็ตว่าเป็ น Cruise the Networks และ Searching Vast ความหมาย
ของคําว่า “อินเทอร์เน็ต” กล่าวสรุปโดยรวมได้ ดังนี้ คือ เป็นเครือข่าย เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทค่ี ลอบ
คลุมไปทัวโลก
่
โดยมีมาตรฐานในการสือ่ สารเชือ่ มโยงระบบ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยไม่จาํ กัด
ระบบปฏิบตั กิ ารของเครือ่ งคอมพิวเตอร์และรูปแบบของข้อมูล ทีห่ ลากหลาย
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5.2 ประวัติของอิ นเทอร์เน็ต
การทีจ่ ะเข้าใจระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นนั ้
ต้องศึกษาตัง้ แต่การเริม่ ต้นของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ทราบถึงความเป็นมาและแนวโน้มของการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้
งานรวมไปถึงการนํามาประยุกต์ใช้ได้ดยี ง่ิ ขึน้
ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์ (2544: 1) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไว้วา่ เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทเ่ี ชื่อมโยงเครือข่ายทัวโลกเข้
่
าด้วยกัน พัฒนามาจาก
อาร์พาเน็ต (ARPAnet)ซึง่ เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจยั
ขัน้ สูง (Advance Research Project Agency) หรือเรียกย่อว่า อาร์พา (ARPA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) อาร์พาเน็ตในขัน้ ต้น เป็ นเพียงเครือข่าย ทดลองเพื่อ
สนับ สนุนงานวิจยั ทางด้านทหาร ซึง่ เป็นผลมาจากความตรึงเครียด ทางการเมืองของโลกในยุค
สงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรีประชาธิปไตย
อาร์พาเน็ต (ARPAnet) เป็นโครงการทีม่ กี ารร่วมมือการวิจยั ของกระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกาและศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั ของมหาวิทย าลัย 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สถาบันวิจยั แคลิฟอร์เนียทีล่ อสแองเจลิส สถาบันวิจยั ของมหาวิท ยาลัย
แคลิฟอร์เนียทีซ่ านดาบาร์บารา และมหาวิทยาลัยยูทาห์ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1968 อาร์พา
(Advanced Research Projects Agency, ARPA) ได้เลือกข้อเสนอของโบบต์ เบอราเนค และนิวแมน
(Bolt Beranek and Newman, BBN) โดยเรียกชื่อย่อว่า “บีบเี อ็น” ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1968 บีบเี อ็น
ยังคงเป็นผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับอินเทอร์เน็ตจนทุกวันนี้ โดยใน ระยะเริม่ แรกของ
การวิจยั ได้มกี ารสร้างข่ายงานบริเวณกว้าง (Wide Area Network, WAN) ขึน้ ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่ม ี
ระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network, LAN) และไม่มแี ม้แต่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (Personal Computer, PC) จึงไม่มแี ผ่นวงจรเชือ่ มประสาน (Interface Card) ใส่ลงในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มต่อเป็นระบบเครือข่าย บีบเี อ็น จึงได้สร้างชุดหน่วยประมวลผลการ
สือ่ สารข้อมูลแบบเชือ่ มประสาน (Interface Massage Processor) โดยใช้ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ี
มีอยูใ่ นสมัยนัน้ โดยมหาวิทยาลัยทัง้ 4 แห่งได้นําชุด หน่วยประมวล ลการสือ่ สารข้อมูลแบบเชือ่ ม
ประสานมาใช้ในการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายถึงกันได้ในปี ค.ศ. 1969 นับว่าเป็นแม่แบบของอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ อาร์พาเน็ต(ARPAnet)
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1983 อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ได้ถูกแบ่งเครือข่ายออกเป็ น 2 เครือข่าย
คือ เครือข่ายงานวิจยั โดยใช้ช่อื ว่า อาร์พาเน็ต (ARPAnet) เช่นเดิม และเครือข่าย กองทัพ เรียกว่า
มิลเน็ต (MILNET) และต่อมามีการเชือ่ มโยงเครือข่ายกันในอีกหลาย หน่ วยงานหลักของสหรัฐอเมริกา
โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบเดียวกันเรียกว่า ทีซพี /ี ไอพี นับว่าเป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูล
ทีส่ าํ คัญและเป็ นหัวใจสําคัญของอินเทอร์เน็ต ซึง่ ต่อมาได้ม ี พัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ น
เครือข่ายทีม่ ขี นาดใหญ่ และเป็ นทีน่ ยิ มของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัวโลก
่
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จากพัฒนาการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดย่อย
จนกลายเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีการนํามาประยุกต์ใช้และพัฒนางานอย่างหลากหลาย รวมทัง้ ประเทศไทย
เองก็ได้นําอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย เช่น ทางด้าน
การทหาร เศรษฐกิจ การศึกษา เป็ นต้น
5.3 การบริ การบนเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายจึงได้ม ี
การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้ตามความต้องการใน
การใช้งานทีห่ ลากหลาย
วนิดา จันทรุจริ ากร (2543: 5-9) กล่าวถึงบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถแบ่ง ได้
เป็น 6 ประเภท ดังนี้
5.3.1 ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ทน่ี ยิ ม
เรียกสัน้ ๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) คือ จดหมายหรือข้อความทีส่ ง่ ถึงกันผ่านทางเครือข่าย คอมพิวเตอร์
โดยการนําส่งจดหมายเปลีย่ นจากบุรษุ ไปรษณียม์ าเป็นโปรแกรม เปลีย่ นจากการใช้ เส้นทางจราจร
มาเป็นการสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มระหว่างเครือข่ายซึง่ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยการติดต่อสือ่ สารกัน
สามารถกระทําได้อย่างง่ายดาย
5.3.2 เทลเน็ต (Telnet) เป็นโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับเข้าใช้ เครือ่ งทีต่ ่ออยูก่ บั ระบบ
อินเทอร์เน็ตจากระยะไกล ช่วยให้ผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตนังทํ
่ างานอยูห่ น้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของตนเอง
แล้วเข้าใช้เครือ่ งอื่นทีอ่ ยูใ่ นทีต่ ่างๆ ภายในเครือข่ายได้
5.3.3 เอฟทีพ ี (File Transfer Protocol, FTP) การขนถ่ายไฟล์ชว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลจากเครือข่ายทีเ่ ปิดบริการสาธารณะให้ผใู้ ช้ภายนอกถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร
ประจําวัน บทความ เกม และซอฟท์แวร์ต่างๆ เป็ นต้น การขนถ่ายไฟล์ขอ้ มูลมีหลาย รูปแบบ เช่น
ขนถ่ายจากเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ไปยังเครือ่ งมินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Host
computer) หรือจากคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยไปยังเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ หรือ ระหว่างคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยด้วยกันเอง
5.3.4 ยูสเน็ต (Usenet) ยูสเน็ตเป็ นทีร่ วมของกลุม่ ข่าว (Newsgroup) ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ กัน โดยบริการข่ายสารในรูปของกระดานข่าว (Bulletin Board)
ทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตสามารถเลือกเข้าเป็ นสมาชิกในกระดานข่าวต่างๆ เพือ่ อ่าน ข่าวสารทีอ่ ยูภ่ ายใน
5.3.5 แชท (Chat) ในอินเทอร์เน็ตจะมีบริการทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้สามารถคุยโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้คนอื่นๆ ทีต่ ่อเข้าสู่อนิ เทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน โดยการพิมพ์ขอ้ ความผ่านทางแป้นพิมพ์ แต่จะ
เป็นการพูดคุยกันผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยทางไกลการพูดคุยกันแบบออนไลน์
สามารถใช้โปรแกรมพูดคุย (Talk) สําหรับคุยกันเพียงสองคน หรือหากต้องการคุยกัน เป็นกลุ่ม
หลายคนก็สามารถใช้โปรแกรมแชท หรือไออาร์ซี (Internet Relay Chat, IRC) ก็ได้
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5.3.6 บริการค้นหาข้อมูลแบ่งได้ดงั นี้
5.3.6.1 อาร์ชี (Archie) เป็นระบบการค้นหาแฟ้มข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยนักศึกษา
และผูเ้ ชีย่ วชาญระบบเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยแมคกิล (McGill of University) ประเทศแคนาดา
อาร์ชเี ป็นบริการสําหรับช่วยผูใ้ ช้ทท่ี ราบชือ่ แฟ้มข้อมูลแต่ไม่ทราบว่าจะหาได้จากทีใ่ ด เครือ่ งบริการ
อาร์ชที ก่ี ระจายอยูท่ วโลกจะมี
ั่
ฐานข้อมูลชือ่ แฟ้มต่างๆ จากเครือ่ งทีม่ บี ริการขนถ่าย ข้อมูลเอฟทีพ ี
สาธารณะ (ใช้ user แบบ anonymous ได้) เสมือนกับเป็นบรรณารักษ์ทม่ี รี ายชือ่ หนังสือทัง้ หมดที่
อยูใ่ นห้องสมุด ซึง่ ผูใ้ ช้จะได้รบั แฟ้มข้อมูลทีต่ อ้ งการด้วยการใช้บริการ เอฟทีพ ี ในการขนถ่ายข้อมูล
ตามตําแหน่ งทีอ่ าร์ชแี จ้งให้ทราบ
5.3.6.2 โกเฟอร์ (Gopher) เป็ นโปรแกรมประยุกต์แบบตัวรับ /ให้ บริการ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมหาวิทยาลัยมินสิ โซต้า (Minesota of University) เพือ่ ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูล
โดยผ่านระบบเมนูตามลําดับขัน้ ฐานข้อมูลระบบโกเฟอร์จะกระจายอยูท่ วโลก
ั่
และมีการเชื่อมโยง
กันอยูผ่ ่านระบบเมนูของโกเฟอร์เอง การใช้โกเฟอร์เปรียบได้กบั การ เปิดเลือกรายการหนังสือใน
ห้องสมุดทีจ่ ดั ไว้เป็ นหมวดหมูต่ ามหัวข้อเรือ่ งซึง่ ผูใ้ ช้สามารถค้นเรือ่ งทีต่ อ้ งการตามหัวข้อแล้วจะ
ปรากฏหัวข้อย่อยๆ ให้สามารถเลือกลึกลงไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะพบเรือ่ งทีต่ อ้ งการ
5.3.6.3 เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web, WWW) เวิลด์ไวด์เว็บเป็ น เครือข่าย
ย่อยของอินเทอร์เน็ตเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1989 โดย ทิม เบอร์เนอร์ส ลี (Tim Bermers Lee) แห่ง
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เซิรน์ (CERN) ซึง่ เป็ นห้องปฎิบตั กิ ารด้านฟิสกิ ส์ในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในระยะแรกโปรแกรมสําหรับการใช้งานในเวิลด์ไวด์เว็บ หรือทีเ่ รียกว่า โปรแกรมค้นดูเว็บจะมีการใช้
งานรูปแบบตัวอักษร (Text) จึงไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1993 ได้เกิดโปรแกรม
โมเซอิก (MOSAIC) ซึง่ เป็ นโปรแกรมสําหรับใช้งาน เวิลด์ไวด์เว็บในรูปแบบกราฟิกจากเนชันแนว
เซ็นเตอร์ฟอร์ซุปเปอร์คอมพิวติงแอพลิ เคชัน (National Center for Supercomputing Application,
NCSA) แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ จึงทําให้ ระบบเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บได้รบั ความนิยมสูงสุด
จนถึงปจั จุบนั เวิลด์ไวด์เว็บจะเป็ นบริการค้นหา และแสดงข้อมูลทีใ่ ช้หลักการข้อความหลายมิติ
(Hypertext) โดยมีการทํางานด้วยโพรโทคอล แบบตัวรับ /ให้บริการ ทีเ่ รียกว่า เอชทีทพี ี (Hypertext
Transfer Protocal, HTTP) ผูใ้ ช้สามารถ ค้นหาข้อมูลจากเครือ่ งให้บริการทีเ่ รียกว่าตัวให้บริการบน
อินเทอร์เน็ต โดยอาศัยโปรแกรมค้นดูเว็บ เชื่อมโยงไปยังข้อมูลต่างๆ ทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การพัฒนาในเรือ่ งของการรับและการส่งข้อมูลมีการพัฒนาอย่างหลากหลาย
ผูใ้ ช้สามารถนําไป
ประยุกต์และพัฒนางานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการศึกษาจะเห็นว่าจากหลายๆ
บริการได้เริม่ พัฒนาขึน้ เพือ่ ให้บริการเกีย่ วกับด้านการศึกษา
กล่าวโดยสรุป คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
มีการพัฒนาการให้บริการบนเครือข่ายอย่างหลากหลาย โดยหลักแล้วเน้นเรือ่ งการพัฒนาทางด้าน
การสือ่ สาร การถ่ายโอนข้อมูลเป็ นสําคัญ เพราะเนื่องจาก เป็นการให้บริการเบือ้ งต้นทีส่ าํ คัญและ
สามารถทีจ่ ะนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เพือ่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิจยั ตามลําดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
4. การหาคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเลือกจากคณะกรรมการ
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จํานวน 51 คน ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบประเมินและแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ได้แก่
2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสําหรับกลุม่ ตัวอย่าง

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระบบย่อย คือ ระบบจัดเก็บ ข้อมูล และระบบสืบค้นข้อมูล
ตามขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
1.1 การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล มีขนั ้ ตอนในการพัฒนา ดังนี้
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1.1.1 การวิเคราะห์ปญั หา (Problem Analysis) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ปญั หาและความต้องการของระบบโดยการสัมภาษณ์ศึกษาจากเอกสาร ศึกษาหา เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
ในการสร้างระบบ และตัดสินใจเลือกพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึง่ เป็น ปญั หาทีม่ คี วามสําคัญและผูใ้ ช้ม ี
ความต้องการสูงสุดจากปญั หาทัง้ หมด โดยพบว่าควรแบ่งแยกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมูเ่ พื่อความถูกต้อง
ของข้อมูล ความถูกต้องและเหมาะสมในการลําดับข้อมูล
1.1.2 การออกแบบขัน้ ตอนสําหรับโปรแกรม (Program Design) ดําเนินการออกแบบ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบฐานข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ ทฤษฎีระบบดิจติ อลและทฤษฎีระบบเลขฐานจําเป็นสําหรับ
คอมพิวเตอร์
1.1.2.1 ออกแบบตารางฐานข้อมูลของฐานข้อมูล
ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศ รูปภาพและสือ่ สิ่งพิมพ์ แล้วนําไปเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์ เพือ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการออกแบบ ตารางฐานข้อมูลของระบบการจัดเก็บข้อมูล
1.1.2.2 ปรับปรุงและแก้ไขตามคําแนะนํา ของผู้เชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์
โดยแบ่งแยกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย สถาบัน /สํานัก /
ศูนย์ โรงเรียนสาธิต สือ่ ประชาสัมพันธ์
1.1.2.3 ดําเนินการออกแบบฐานข้อมูลแล้วสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูลสารสนเทศ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโปรแกรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเตรียม จัดเก็บข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
1.1.2.4 ปรับปรุงและแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษาโดยปรับสัดส่วนภาพในหน้าหลักให้มสี ดั ส่วนทีถ่ ูกต้อง
1.1.3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) หลังจากสร้างฐานข้อมูลในส่วน ของ
ระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ดําเนินการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของระบบ
จัดเก็บข้อมูล ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ แอ็กเซส (Microsoft Access) แล้วนําข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล
คือ ข้อมูลสือ่ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลสมาชิกทัวไป
่ ข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบ
1.1.4 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing) ทดสอบการทํางานของระบบที่
สร้างขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําให้เรียบร้อย
1.1.5 การบํารุงรักษา (Program Maintenance) นําเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และ
ปรับปรุงหน้าส่วนต่อประสานให้ดสู วยงาม น่ าเข้าใช้อยูเ่ สมอ
1.2 การสร้างระบบสืบค้นข้อมูล มีขนั ้ ตอนในการพัฒนา ดังนี้
1.2.1 การวิเคราะห์ปญั หา (Problem Analysis) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ปญั หาและความต้องการของระบบจากการสัมภาษณ์ศึกษาจากเอกสาร ศึกษาหาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
ในการสร้างระบบ และตัดสินใจเลือกพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึง่ เป็นปญั หาทีม่ คี วามสําคัญและผูใ้ ช้ม ี
ความต้องการสูงสุดจากปญั หาทีว่ เิ คราะห์แล้วทัง้ หมด โดยพบปญั หาว่าระบบสืบค้นข้อมูล นัน้ ต้องมี
ความสะดวกในการค้นหา มีความเร็วในการ DOWNLOAD ข้อมูล
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1.2.2 การออกแบบขัน้ ตอนสําหรับโปรแกรม (Program Design) ดําเนินการสร้าง
โครงสร้างฐานข้อมูล และนําเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนของระบบสืบค้นข้อมูลผ่าน ทาง
อินเทอร์เน็ตนี้ ประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลแบบง่าย และการสืบค้นข้อมูลแบบ ซับซ้อน และใช้
ทฤษฎีสใี นการออกแบบ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาของเว็บไซต์ จะทําให้เว็บไซต์มคี วามน่ าเชื่อถือ
ยิง่ ขึน้ และยังส่งผลอย่างมากกับความสวยงามของเว็บไซต์
1.2.2.1 สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม phpMyADMIN
โดยออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับตารางฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
1.2.2.2 การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลทีม่ โี ครงสร้างการจัดเก็บฐานข้อมูล
และข้อมูลทีเ่ หมือนกัน โดยถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลทีส่ ร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ แอ็กเซส
(Microsoft Access) มาเก็บเก็บไว้ในฐานข้อมูลทีจ่ ดั การด้วยโปรแกรม phpMyADMIN ลงในฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL)
1.2.3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) หลังจากนําเข้าฐานข้อมูลในส่วนของ
ระบบสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยโปรแกรมภาษา PHP
เขียนโปรแกรมเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลทีโ่ อนข้อมูลมาเก็บไว้ในโครงสร้าง ข้อมูลทีส่ ร้างจากฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) โดยจัดการผ่านโปรแกรม phpMYADMIN สร้างหน้าจอเชือ่ มประสานกับ
ผูใ้ ช้โดยการใช้โปรแกรมภาษา HTML ร่วมกับโปรแกรมภาษา PHP และเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพีในการเขียนสคริปท์คาํ สังการสื
่
บค้นข้อมูลทัง้ แบบง่ายและ
แบบซับซ้อน โดยมีความสะดวกในการเข้าสูเ่ ว็บไซต์และความสะดวกในการค้นหา
1.2.4 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing) ทดสอบการทํางานของระบบที่
สร้างขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําให้เรียบร้อย โดยแก้ไขสัดส่วนของ
ภาพให้ถูกต้องและปรับปรุงการออกแบบหน้าจอ ให้มคี วามสวยงาม เหมาะสม การออกแบบหน้าจอ
ให้สามารถใช้งานได้งา่ ย และการออกแบบหน้าจอ ให้มคี วามน่าสนใจโดยใช้รปู ภาพมาแสดงผลใน
หน้าหลักทําให้เกิดความน่ าสนใจ และใช้ภาพถ่ายทีม่ คี วามคมชัดมีความเหมาะสมในการสือ่ ความหมาย
และกําหนดขนาดภาพที่ 800x600 พิกเซล ขนาดภาพทีเ่ หมาะสมในการแสดงผลและนําไปใช้
1.2.5 การบํารุงรักษา (Program Maintenance) นําเข้าข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และ
ปรับปรุงหน้าส่วนต่อประสานให้ดสู วยงาม น่ าเข้าใช้อยูเ่ สมอ ข้อมูลมีความเป็ นปจั จุบนั
2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้
ดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามและแบบปร ะเมินจากเอกสารตําราทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและแบบประเมิน
2.2 สร้างแบบประเมินและแบบสอบถาม
0
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2.2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูล สําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์
ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ข้อมูลและการนําเสนอ รูปภาพ ตัวอักษร และการใช้ภาษา
คุณค่าและประโยชน์
2.2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่ รูปแบบหน้าจอ รูปแบบอักษร ภาพ กราฟิก สี
คุณภาพของเทคนิคในการนําเสนอ การนําไปใช้งาน
2.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสําหรับกลุม่ ตัวอย่าง
2.2.4 แบบประเมินและแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบประเมินและแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบประเมินและแบบสอบถามต่อระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีค่า
คะแนนความคิดเห็นดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประชาสัมพันธ์และด้านเทคโนโลยี
การศึกษา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ ดีมาก ดีพอใช้ ต้อง
ปรับปรุง ใช้ไม่ได้ โดยมีเกณฑ์ให้น้ําหนักดังนี้
5 หมายถึง คุณภาพดีมาก
4 หมายถึง คุณภาพดี
3 หมายถึง คุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง คุณภาพต้องปรับปรุง
1 หมายถึง คุณภาพใช้ไม่ได้
เกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมิน มีดงั นี้
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 แปลว่า คุณภาพดีมาก
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 แปลว่า คุณภาพดี
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 แปลว่า คุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 แปลว่า คุณภาพต้องปรับปรุง
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 แปลว่า คุณภาพใช้ไม่ได้
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลต้องมีคา่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบบ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากทีส่ ดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ โดยมีเกณฑ์ให้น้ําหนักดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
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เกณฑ์การแปลความหมายผลการประเมิน มีดงั นี้
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 แปลว่า พึงพอใจมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 แปลว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 แปลว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 แปลว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 แปลว่า พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
เกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลต้องมีค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่3.51 ขึน้ ไป
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิม่ เติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
2.3 นําแบบประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท่ี
สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบในด้านเนื้อหาและภาษาทีใ่ ช้และปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

การดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 คนและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพรอบที่ 1 และนํา ผลการประเมิน หาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ผใู้ ช้ได้ทดลองใช้ จํานวน 51 คน หลังจากทีไ่ ด้ทดลองใช้แล้ว ให้ผใู้ ช้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าได้จดั ทําขึน้
3. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนํามาสรุปผลเพือ่ หาค่าระดับความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการดําเนินการทดลอง
ประเมินคุณภาพ และแบบสอบถาม มาหาค่าสถิตดิ งั นี้
1. หาค่าเฉลีย่ เลขคณิต
2. หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ ร้างขึน้ ตามเกณฑ์
ทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ ได้ผลการวิจยั ดังนี้

ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การหาคุณภาพจากการประเมิน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 6 คน ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน รายละเอียดตามตาราง
ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
ลําดับ
รายการประเมิน
1. ข้อมูลและการนําเสนอ
1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล
1.2 ความครอบคลุมของข้อมูลตามวัตถุประสงค์
1.3 ความถูกต้องและเหมาะสมในการลําดับข้อมูล
1.4 ปริมาณและความต่อเนื่องของข้อมูลในแต่ละ
หมวด
1.5 ความเหมาะสมกับระดับของผูใ้ ช้
2. ขนาด ตัวอักษร และการใช้ภาษา
2.1 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย
2.2 ขนาดของข้อมูลทีต่ อ้ งการจัดเก็บ
2.3 ชือ่ ข้อมูลและหัวข้อในระบบการจัดเก็บข้อมูลมี
ความถูกต้อง

4.47
4.67
4.67
4.67
4.33
4.00

S.D.
0.62
0.47
0.47
0.47
0.47
0.82

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

4.56
4.67
4.33
4.67

0.50
0.47
0.47
0.47

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

X
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลําดับ
รายการประเมิน
3. คุณค่าและประโยชน์
3.1 มีความสะดวกในการค้นคว้า
3.2 เป็ นประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์
รวม

X

4.67
4.67
4.67
4.53

S.D.
0.47
0.47
0.47
0.51

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา ประชาสัมพันธ์ จํานวน3 คน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.53 และระดับคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
เมือ่ พิจารณาแต่ละด้านทีป่ ระเมินพบว่า
ด้านข้อมูลและการนําเสนอมี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.47 คุณภาพระดับดี เมือ่ พิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล ความครอบคลุมของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ความถูกต้อง
และเหมาะสมในการลําดั บข้อมูล มีค่าเฉลีย่ สูงสุด มี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 คุณภาพระดับดีมาก
รองลงมาปริมาณและความต่อเนื่องของข้อมูลในแต่ละหมวด ส่วนความเหมาะสมกับระดับของผูใ้ ช้
มีค่าเฉลีย่ ตํ่าสุด มีคะแนนเท่ากับ 4.00 คุณภาพระดับดี
ด้านขนาด ตัวอักษร และการใช้ภาษา คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 คะแนนคุณภาพร ะดับดี
มาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การใช้ภาษาเข้ าใจง่าย ชือ่ ข้อมูลและหัวข้อในระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลมีความถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ สูงสุด มี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 คุณภาพระดับดีมาก ส่วนขนาด
ของข้อมูลทีต่ อ้ งการจัดเก็บ มีคะแนนเฉลีย่ ตํ่าสุด มีค่าเท่ากับ 4.33 คุณภาพระดับดี
ด้านคุณค่าและประโยชน์ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 คุณภาพระดับดีมากในทุกข้อ
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ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ปรากฏดังนี้
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
รายการประเมิน
ลําดับ
1. รูปแบบหน้าจอ
1.1 การออกแบบหน้าจอ มีความสวยงาม เหมาะสม
1.2 การออกแบบหน้าจอ สามารถใช้งานได้งา่ ย
1.3 การออกแบบหน้าจอ ให้มคี วามน่าสนใจ
2. ภาพ
2.1 ภาพมีความคมชัด
2.2 ภาพมีความเหมาะสมในการสือ่ ความหมาย
2.3 ภาพมีขนาดทีเ่ หมาะสม
3.

4.

ระบบฐานข้อมูล
3.1 ระบบการจัดเก็บข้อมูล
3.2 ความสะดวกในการค้นหา
3.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.4 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การนําไปใช้งาน
4.1 ความสะดวกในการเข้าสูเ่ ว็บไซต์
4.2 ความเร็วในการ DOWNLOAD ข้อมูล
4.3 ความละเอียด คมชัดของภาพทีน่ ําไปใช้
4.4 สัดส่วนของภาพถูกต้อง
รวม

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.11
4.00
4.33
4.00
4.44
4.33
4.67
4.33

0.31
0.00
0.47
0.00
0.50
0.47
0.47
0.47

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.58
4.67
4.33
5.00
4.33
4.38

0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.49
0.47
0.47
0.00
0.47
0.37

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 คน
มีคะแนนเท่ากับ 4.38 คุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี
เมือ่ พิจารณาแต่ละด้านทีป่ ระเมินพบว่า
ด้านรูปแบบหน้าจอ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 และคุณภาพระดับดีในทุกข้อ
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ด้านภาพ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.44 คุณภาพระดับดี เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ภาพมีความเหมาะสมในการสือ่ ความหมาย มี คะแนน เฉลีย่ สูงสุด มี คะแนน เฉลีย่ เท่า กับ 4.67
คุณภาพระดับดีมาก รองลงมาภาพมีความคมชัดและภาพมีขนาดทีเ่ หมาะสม มี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.33 คุณภาพระดับดี
ด้านระบบฐานข้อมูล มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 และคุณภาพระดับดีในทุกข้อ
ด้านการนําไปใช้งาน มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.58 และคุณภาพระดับดีมากในทุกข้อ ยกเว้น
ข้อความเร็วในการ DOWNLOAD ข้อมูลและสัดส่วนของภาพถูกต้อง มีค ะแนนเฉลีย่ ตํ่าสุด มีค่า
เท่ากับ 4.33 คุณภาพระดับดี
จากผลการประเมินทัง้ 2 ด้าน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.53 โดยรวม
อยูใ่ นระดับดี มาก และจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.38 โดยรวมอยู่
ในระดับดี จากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 2 ด้าน ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบข้อบกพร่องต่างๆ และได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญดังนี้
ตําแหน่ งของภาพในอัลบัมภาพของมหาวิทยาลัย มีระดับตําแหน่งสูงตํ่าไม่เท่ากัน
เนื่องจากคําอธิบายใต้รปู แต่ละอัลบัมมีจาํ นวนบรรทัดไม่เท่ากัน ปรับให้ตาํ แหน่งเท่ากัน
เพิม่ ระบบ เพิม่ บัญชีผใู้ ช้งานจําแนกข้อมูลตามผูใ้ ช้ บุคลากรสังกัด คณะ/สถาบัน/สํานัก
เพิม่ รูปภาพในแต่ละอัลบัมให้มปี ริมาณทีเ่ หมาะกับการเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปรับขนาดของภาพให้ถกู ต้องตามสัดส่วนของภาพ
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ระบบฐานข้
ช้
อมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ตาราง 3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลําดับ

รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

1.

ความสะดวกในการเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล

4.49

0.54

2.

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ได้
หลายระดับ

4.27

0.56

3.

สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาว ตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

4.00

0.63

4.

เข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้สะดวก

4.16

0.57

มาก

5.

ความคมชัดของภาพ

4.25

0.76

มาก

6.

ระบบฐานข้อมูลใช้งานง่ายและผูใ้ ช้ไม่เสียเวลาใน
การเรียนรูม้ ากเกินไป

4.18

0.65

7.

ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บข้อมูล

3.90

0.69

มาก

8.

การค้นหาข้อมูลตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ

3.86

0.91

มาก

9.

การประมวลผลมีความถูกต้อง

4.08

0.62

มาก

10.

การประมวลผลมีความรวดเร็ว

4.04

0.66

มาก

11.

ข้อมูลทีเ่ รียกใช้มคี วามทันสมัยและเป็ นปจั จุบนั

3.71

0.72

มาก

12.

การแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

3.96

0.66

มาก

13.

ช่วยให้ผใู้ ช้มแี หล่งข้อมูลสารสนเทศทีส่ ะดวกต่อการ
ค้นคว้า

4.86

0.44

รวม

4.14

0.65

มาก
มาก

มาก

มากทีส่ ดุ
มาก
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จากตาราง 3 ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร ฒ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 และอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ทุกข้อ ยกเว้น ข้อ ช่วยให้ผใู้ ช้มแี หล่งข้อมูลสารสนเทศทีส่ ะดวกต่อการค้นคว้า
มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 4.86 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ตี ่อระบบฐานข้อมูลทีส่ ร้างขึน้

ความสําคัญของงานวิ จยั
1. ผลจากการศึกษาครัง้ นี้จะได้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมู ลสารสนเทศเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลทัวไป
่ สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยผ่านระบบบนเครือข่าย
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การประชาสัมพันธ์มที งั ้ สือ่ สิง่ พิมพ์และรูปภาพ
โดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึง่ ข้อมูลทีน่ ําเสนอเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1.1 สือ่ สิ่งพิมพ์
1.2 รูปภาพ
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
2.1 ประชากร คือ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จํานวน
51 คน ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. แบบประเมินและแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ได้แก่
2.1 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสําหรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสําหรับกลุม่ ตัวอย่าง

การดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บ นเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 คนและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพรอบที่ 1 และนําผลการประเมิน หาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีป่ รับปรุงแล้วจากข้อที่ 1 ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 คน
ประเมินคุณภาพรอบที่ 2 นําผลการประเมินหาคุณภาพตามเกณฑ์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3. นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ผใู้ ช้ได้ทดลองใช้ จํานวน 51 คน หลังจากทีไ่ ด้ทดลองใช้แล้ว ให้ผใู้ ช้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าได้จดั ทําขึน้
4. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนํามาสรุปผลเพือ่ หาค่าระดับความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1. ได้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
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อภิ ปรายผล
จากการวิจยั การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา เห็นว่า ความชัดเจนของข้อมูล
ความครอบคลุมด้านเนื้อหาและการเรียงลําดับข้อมูลมีความเหมาะสมมีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก ส่วนอีก
2 ด้านคือปริมาณและความต่อเนื่องของข้อมูลในแต้ละหมวดความเหมาะสมกับระดับของผูใ้ ช้ม ี
คุณภาพระดับดีทงั ้ นี้เพราะปริมาณของข้อมูลและความต่อเนื่องข้อมูลยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ในหลายระดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Blakeslee; & Rumble. 2003: 35) คุณภาพข้อมูล
ถือเป็นสิง่ สําคัญ การนําข้อมูลมาใช้ตอ้ งคํานึงถึงผูใ้ ช้ และสภาพแวดล้อมในการใช้ขอ้ มูล ข้อมูลทีม่ ี
คุณภาพคือ ข้อมูลทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for Use) ต้องทราบว่าจะนําข้อมูลไปใ ช้สาํ หรับ
งานอะไร และมีจดุ ประสงค์อย่างไรในการใช้งาน โดยนัยแล้วฐานข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพย่อมประกอบไป
ด้วยข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเกณฑ์น้ีสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลได้เช่นเดียวกัน
ผลการประเมินคุณภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีเห็นว่า
คุณภาพโดยรวมของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยูใ่ นระดับดี และเมือ่ พิจารณาแต่ละหัวข้อของการ
ประเมิน เห็นว่า ด้านรูปแบบหน้าจอ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีทกุ ข้อ ด้านภาพ โดยรวมมีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับดี ยกเว้นในหัวข้อภาพมีความเหมาะสมในการสือ่ ความหมาย มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ด้านระบบฐานข้อมูล มีการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับดีทกุ ข้อ ด้านการนําไปใช้งาน มีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับดีมาก ยกเว้น ในหัวข้อ ความเร็วในการ DOWNLOAD ข้อมูลและสัดส่วนของภาพถูกต้อง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระ ดับดี ได้ดาํ เนินการสร้างตามหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
สอดคล้องกับแนวคิดของ (Head. 1999: 169-170) ทีไ่ ด้กล่าวถึง การออกแบบอินเตอร์เฟสทีส่ ร้าง
บนระบบเครือข่ายต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานในการออกแบบให้ผใู้ ช้สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่
ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของ icon สีและหน้าทีใ่ ช้งานต่าง ๆ เพือ่ จุดมุง่ หมายในการสือ่ สารกับผูใ้ ช้งานและ
เพิ่มการมีปฏิสมั พันธ์ ฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database) ต้องออกแบบให้ใช้งา่ ยและตรงต่อความ
ต้องการ การตรวจสอบการออกแบบอินเตอร์เฟสจึงถือว่าสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสร้างในส่วน
ของแสดงผลทางหน้าจอจากเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) และส่วนการรายงานผลต้องไม่มากจน
ล้นจนทําให้ผใู้ ช้ ใช้งานอย่างไม่คล่องตัว
2. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การประชาสัมพันธ์
บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลการสํารวจโดยรวมพบว่าผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีความพึงพอใจมาก ทัง้ นี้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ทีน่ ํามาใช้กบั ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มบุคคลต่างๆ เป็นอย่างมาก และมีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างต่อเนื่องทําให้การค้นคว้าและนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้นนั ้ ประหยัดเวลา และสะดวกเร็วมากขึน้
อีกทัง้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังมีการเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ มีการออกแบบหน้าจอให้ม ี
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ความน่าสนใจ ภาพมีความคมชัดทีส่ ามารถนําไปทําสือ่ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบใช้งาน
ง่ายและผูใ้ ช้ไม่เสียเวลาในการเรียนรูม้ ากเกินไป ช่วยให้ผใู้ ช้มแี หล่งข้อมูลสารสนเทศทีส่ ะดวกต่อ
การค้นคว้า จึงทําให้มคี วามพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. เนื่องจากพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นการนําสือ่ ประเภทต่างๆ มานําเสนอทํา
ให้ตอ้ งใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมากๆ ผูว้ จิ ยั ควรเตรียมพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูลให้
เพียงพอกับความต้องการของข้อมูลทีม่ อี ยู่
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบโปรแกรมการสืบค้น พัฒนาโดยใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมภาษา PHP เป็นโปรแกรมทีไ่ ม่มลี ขิ สิทธิ ์และมีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสําหรับหน่ วยงานขนาดเล็กทีม่ งี บประมาณจํากัด
ข้อเสนอเพื่อการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทีท่ นั สมัย เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการจัดเก็บเอกสารของหน่ วยงาน ทางราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
จัดเก็บ ข้อมูลทางวิชาการเพือ่ นําไปใช้ในด้าน การเรียนการสอนของ อาจารย์หรือ บุคลากรทาง
การศึกษาต่อไป
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
1. ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ทะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
หัวหน้าหน่ วยสือ่ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาวสุวมิ ล คงศักดิ ์ตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1

0

1

1

0

0

1

1

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
1. อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นางอุไรวรรณ วรรณะ
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร.วิชชากร จารุศริ ิ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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แบบประเมิ นคุณภาพเครือ่ งมือสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
คําชี้แจง แบบประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ
กรุณากาเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่ รงกับความจริงและ/หรือเติมคําลงในช่องว่าง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………..
3. ตําแหน่ งหน้าที่
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. สถานทีท่ าํ งาน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญโปรดกาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมิน
5 ระดับ ตามความคิดเห็นของท่าน หลังจากได้ตรวจสอบและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล โดยกําหนด
ระดับคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ดีมาก
4
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ดี
3
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ พอใช้
2
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ต้องปรับปรุง
1
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ใช้ไม่ได้
ลําดับที่

รายการประเมิน
5

1.

2.

3.

4.

รูปแบบหน้าจอ
1.1 การออกแบบหน้าจอ มีความสวยงาน เหมาะสม
1.2 การออกแบบหน้าจอ สามารถใช้งานได้งา่ ย
1.3 การออกแบบหน้าจอ ให้มคี วามน่าสนใจ
ภาพ
2.1 ภาพมีความคมชัด
2.2 ภาพมีความเหมาะสมในการสือ่ ความหมาย
2.3 ภาพมีขนาดทีเ่ หมาะสม
ระบบฐานข้อมูล
3.1 ระบบการจัดเก็บข้อมูล
3.2 ความสะดวกในการค้นหา
3.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล
3.4 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การนําไปใช้งาน
4.1 ความสะดวกในการเข้าสูเ่ ว็บไซต์
4.2 ความเร็วในการ DOWNLOAD ข้อมูล
4.3 ความละเอียด คมชัดของภาพทีน่ ําไปใช้
4.4 สัดส่วนของภาพถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………… ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
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แบบประเมิ นคุณภาพเครือ่ งมือสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้ อหา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
คําชี้แจง แบบประเมินคุณภาพ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหาของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญ
กรุณากาเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่ รงกับความจริงและ/หรือเติมคําลงในช่องว่าง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………..
3. ตําแหน่ งหน้าที่
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. สถานทีท่ าํ งาน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 คุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญโปรดกาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมิน
5 ระดับ ตามความคิดเห็นของท่าน หลังจากได้ตรวจสอบและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล โดยกําหนด
ระดับคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ดีมาก
4
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ดี
3
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ พอใช้
2
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ต้องปรับปรุง
1
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพระดับ ใช้ไม่ได้
ลําดับที่

รายการประเมิน
5

1.

2.

3.

ข้อมูลและการนําเสนอ
1.1 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล
1.2 ความครอบคลุมของข้อมูลตามวัตถุประสงค์
1.3 ความถูกต้องและเหมาะสมในการลําดับข้อมูล
1.4 ปริมาณและความต่อเนื่องของข้อมูลในแต่ละหมวด
1.5 ความเหมาะสมกับระดับของผูใ้ ช้
ขนาด ตัวอักษร และการใช้ภาษา
2.1 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย
2.2 ขนาดของข้อมูลทีต่ อ้ งการจัดเก็บ
2.3 ชือ่ ข้อมูลและหัวข้อในระบบการจัดเก็บข้อมูลมีความ
ถูกต้อง
คุณค่าและประโยชน์
3.1 มีความสะดวกในการค้นคว้า
3.2 เป็ นประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์

ระดับคุณภาพ
4
3
2

1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………… ผูป้ ระเมิน
(……………………………….)
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
คําชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูใ้ ช้
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์
บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูใ้ ช้
กรุณากาเครือ่ งหมาย √ ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่ รงกับความจริงและ/หรือเติมคํา
ลงในช่องว่าง
1. สถานภาพของผูใ้ ช้
( ) บุคลากร

( ) นิส ติ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์ บนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโปรดกาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความ
คิดเห็นของท่าน หลังจากได้ตรวจสอบและทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับ มากทีส่ ดุ
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับ น้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับ น้อยทีส่ ดุ

ลําดับที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.

ความสะดวกในการเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ได้หลายระดับ
สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาว ตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
เข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้สะดวก
ความคมชัดของภาพ
ระบบฐานข้อมูลใช้งานง่ายและผูใ้ ช้ไม่เสียเวลาในการเรียนรู้
มากเกินไป
ประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บข้อมูล
การค้นหาข้อมูลตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
การประมวลผลมีความถูกต้อง
การประมวลผลมีความรวดเร็ว
ข้อมูลทีเ่ รียกใช้มคี วามทันสมัยและเป็ นปจั จุบนั
การแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ
ช่วยให้ผใู้ ช้มแี หล่งข้อมูลสารสนเทศทีส่ ะดวกต่อการค้นคว้า

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2
1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการนําเสนอหน้ าจอ

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์

73

ประวัติย่อผู้ทาํ สารนิพนธ์
ชือ่ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

นายกฤชสุวชั ร์ ประโยชน์พบิ ลู ผล
วันที่ 13 ธันวาคม 2529
กรุงเทพมหานคร
273/1 ห้องที1่ ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10100
นักประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์ )
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

