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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
หd 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําและงานดานการบริหารจัดการองคกรหลายระบบ เชนเดียวกับ
การบริหารจัดการวารสารวิชาการ ก็ตองการระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการมาดําเนินการเพ่ือให
สามารถพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการรวมมือดานวารสารวิชาการไทยของ
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารวิชาการไทย (Thai Journal Citation Index Center)  ซึ่งใชระบบ
จัดการวารสารออนไลน Thai Journals Online (ThaiJO) เปนระบบการจัดการวารสารวิชาการ
ออนไลน (e-Journal) ของประเทศไทย ที่ใชชระบบ Open Journal System (OJS) ประกอบไป
ดวย ระบบการจัดการเนื้อหาวารสาร ระบบสมัครสมาชิกของวารสาร ระบบ Online Submission 

และระบบ Review Process อยางไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตองการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการของตนเอง 
  วารสารวิชาการ Veridian e-Journal ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนชอง
ทางการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิชาการท่ีไดมาตรฐานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานทางวิชาการของนักวิชาการหรือนักวิจัยจากนอกหนวยงานที่สนใจ ซึ่ง
เปดรับบทความเพ่ือพิจารณาและตอบรับผานการตีพิมพเผยแพรบทความ ปละ 11 ฉบับ ซึ่งยังเกิด
ปญหาในการบริหารจัดการหลายประการ เนื่องจากยังใชวิธีการบริหารจัดการโดยใชเจาหนาที่วารสาร
เปนผูดําเนินการ และปฏิบัติงานดวยมือ (Manual) เปนหลัก ปญหาที่สําคัญ ไดแก ความไมสะดวกใน
การบริหารจัดการสมาชิกวารสาร การประเมินบทความลาชาเพราะผูทรงคุณวุฒิสวนใหญอยูนอก
หนวยงาน ทําใหเกิดความยุงยากและลาชาในการประสานงานและสงเอกสาร จึงนําระบบจัดการ
วารสารออนไลน Thai Journals Online (ThaiJO) มาชวยในการสงบทความและพิจารณาบทความ
ผานระบบ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกตองแมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใช
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 การดําเนินงานวารสารวิชาการ Veridian e-Journal ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในปจจุบันถึงจะมีการนําระบบจัดการวารสารวิชาการออนไลน Thai Journals Online 

(ThaiJO) มาใชชวยดานการจัดการเนื้อหาวารสาร การสมัครสมาชิกของวารสาร การสงบทความ
ออนไลน และกระบวนการพิจารณาบทความแลว แตระบบยังไมครอบคลุมการดําเนินงานในสวนอื่น 
เชน สวนของการชําระคาสมัครสงบทความ การออกใบตอบรับบทความ การเผยแพรบทความท่ีไดรับ
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การตีพิมพ รวมถึงการรับและเผยแพรบทความของการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะมีการเปดรับบทความเขาพิจารณาเพ่ือ
ตอบรับผานการนําเสนอผลงานปละหน่ึงครั้ง ผูวิจัยเห็นวามีกระบวนการในการจัดการบทความ
เหมือนกับงานวารสารทุกประการ อีกท้ังยังไมมีระบบสารสนเทศรองรับการดําเนินงาน จึงสามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการดําเนินงานดานวารสาร และงานดานการประชุมวิชาการรวมกับการบริหาร
จัดการบทความใหครบวงจรในระบบเดียวได คือ 1) เปนแหลงรวบรวมผลงานทางความคิดท่ีสําคัญ 2) 

เปนชองทางสื่อสารสําหรับผูที่สนใจในสาขาวิชาการตางๆ และ 3) เปนกลไกในการรับรูและตอบรับ
สําหรับนักวิจัยและสถาบันตางๆ โดยปญหาที่สําคัญ ไดแก ความไมสะดวกในการตรวจสอบ
สถานะการชําระคาสมัครสงบทความของผูสงบทความ ความยุงยากในการออกใบตอบรับบทความ 
และความลาชาในการเผยแพรบทความที่ไดรับการตีพิมพแลว ซึ่งแตละสวนยังดําเนินงานแยกกัน อีก
ทัง้ บัณฑิตวิทยาลัยตองการมีระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการออนไลนของตนเอง ดวยเหตุนี้ 
ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน เพ่ือใชรับบทความและบริหารจัดการ
วารสารวิชาการ Veridian e-Journal กับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหระบบสามารถดําเนินการดานกระบวนการพิจารณา
บทความไดอยางครบวงจรในระบบเดียว ซึ่งเพ่ิมความสามารถของระบบใน 3 สวน ไดแก ระบบการ
ชําระเงินคาสมัครสงบทความ ระบบออกใบตอบรับบทความ และระบบเผยแพรบทความที่ไดรับการ
ตีพิมพ เพ่ือบริหารการจัดเก็บบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรจากวารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งระบบมีการ
แสดงผลบนเว็บไซต ในรูปแบบที่ผูดูแลระบบกําหนดไว ผูใชสามารถเขาถึงและใชงานไดงาย เนื่องจาก
เปนเว็บไซตที่ดําเนินงานดานวารสารอยางครบวงจรในเว็บไซตเดียว จึงชวยลดความซับซอนการ
เขาถึงระบบการชําระคาสมัครสงบทความ การสมัครสงบทความ และครอบคลุมการเผยแพรบทความ
ของผูใชแลว ยังชวยลดความซับซอนในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอีกดวย  นอกจากน้ัน
ระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการออนไลนยังชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษ ลดพื้นที่และ
สถานที่ในการจัดเก็บ ประหยัดคาใชจายขององคกรในระยะยาว ลดเวลาและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในการทํางานดานวารสารและการประชุมวิชาการ
ขององคกรมากข้ึน 

 จากความสําคัญของระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน ที่กลาวขางตน รวมทั้ง
ในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนการนําซอฟตแวรระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชบริหารจัดการการสงบทความ และการจัดเก็บผลงานวิจัยใหเกดิ
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การวิจัยเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความ
วิชาการออนไลน เพ่ือรับบทความพรอมทั้งบริหารจัดการวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และ
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การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือดําเนินการหาประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพโดยกระบวนการวิจัย จึงนับเปนงานวิจัยที่จะกอใหเกิดประโยชนในการตรวจรับ 
พิจารณา และการเผยแพรผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในรูปแบบวารสารหรือบทความ
อิเล็กทรอนิกสออนไลนขององคกรไดเปนอยางดี  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

แห 
 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน   กรณีศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน       กรณีศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน   กรณ ี
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พัฒนาขึ้น  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ป 

 ในการดําเนินการวิจัยระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน เปนการนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในการบริการจัดการบทความงานวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยแบงตามผูใชงานระบบเปน 4 กลุม ดังนี้     

 
 

1. ผูแตงบทความ (Authors)  

 

 หมายถึง นักศึกษาหรือผูที่สมัครเปนสมาชิกในระบบ และเคยสงบทความตีพิมพใน
วารสารวิชาการ Veridian e-Journal หรือการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสามารถใชงานระบบ ไดดังนี้  
 

     1.1 สามารถพิมพใบชําระเงินคาสมัครสงบทความผานระบบออนไลน 
     1.2 สามารถสงบทความผานระบบในการตีพิมพออนไลน 
     1.3 สามารถติดตามความคืบหนาของบทความตนเองผานระบบออนไลนได 
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2. ผูจัดการระบบ (Journal Managers) 

 หมายถึง ผูดูแลและรับผิดชอบระบบ ไมจําเปนตองมีความรูดานเทคนิคมาก แตตอง
เขาใจถึงกระบวนการทํางานวารสารวิชาการ Veridian e-Journal หรือการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ผานระบบออนไลน  ซึ่งสามารถใชงานระบบ ไดดังนี้  
 

2.1 ตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครสงบทความของผูสงบทความได 
     2.2 ดูแลรับผิดชอบระบบบริหารจัดการบทความออนไลน 
      2.3 เปนผูกําหนดรายชื่อของ บรรณาธิการ ผูแตงบทความ และผูทรงคุณวุฒิ 
      2.4 สรางการแบงสัดสวน (Section) ตางๆ ของวารสาร และการประชุมวิชาการ  
      2.5 สรางแบบประเมินสําหรับการประเมินบทความ 

      2.6 ติดตั้งเครื่องมือตางๆ ในการกําหนดคาการจัดการของวารสาร และการประชุม
วิชาการ 

 

 3. บรรณาธิการ (Editors)  

 

  หมายถึง ผูมีหนาที่ในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ Veridian e-Journal หรือ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประกอบดวยหัวหนากอง
บรรณาธิการ เจาหนาที่ประจํากองบรรณาธิการวารสารและการประชุมเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง
สามารถใชงานระบบ ไดดังนี้  
 

3.1 ควบคุม ติดตามกระบวนการตรวจสอบบทความ (Review),  การทบทวนแกไข
บทความ (Editing)  และการตีพิมพบทความ (Publishing) ผานระบบออนไลน 
 3.2 สรางรูปเลมวารสารออนไลน กําหนดเนื้อหาในวารสาร เพ่ิมวารสารฉบับเกาข้ึน
ฐานขอมูล (Table of content) กําหนดชวงเวลาตีพิมพ 

        3.3 สรางรูปแบบการนําเสนอ กําหนดกลุมผลงานวิจัยตามกลุมสาขา  
 3.4 อนุมัติการเผยแพรรูปเลมวารสารและบทความท่ีผานการตีพิมพ/การนําเสนอ
ผลงาน 

        3.5 สรางใบตอบรับการตีพิมพบทความที่ผานการพิจารณาแกผูแตงบทความ  

 

 4. ผูทรงคุณวุฒิ (Reviewers) 

 

 หมายถึง ผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง ซึ่งทางกองบรรณาธิการติดตอ
ใหพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความของวารสารวิชาการ Veridian e-Journal หรือ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งสามารถใชงานระบบ ไดดังนี้  
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       4.1 สามารถเขาถึงและพิจารณาบทความที่สงเขามาผานระบบ 

       4.2 สามารถประเมินคุณภาพการพิจารณาบทความผานระบบได 
 

 

 3.1 ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ ซอฟตแวรระบบสงบริหารจัดการบทความวิชาการ
ออนไลน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยไดศึกษา 
วิเคราะห ออกแบบ นํามาพัฒนาเปนซอฟตแวร ใหมีความสามารถทํางานบน Web 

Application ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยติดตั้งไวบนเครื่องแมขาย (Server) ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้น และระดับความพึง
พอใจของผูใชที่มีตอการใชงานระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. เนื้อหาการวิจัย 
ก 

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเนื้อหาการวิจัย ดังตอไปน้ี  

 1. การศึกษาวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรประยุกต  ซึ่งทําหนาที่เปนระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในรูปแบบเว็บไซต โดย
ใชแนวทางการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle Method: SDLC เพ่ือใหมี
ความสามารถ ดังตอไปน้ี  

 1.1 จัดการขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการพิจารณาบทความของ วารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ไดแก 
การเพ่ิม การแกไข การลบ การคนหาขอมูลแบบมีเงื่อนไข ประกอบดวย ขอมูลเจาหนาที่กอง
บรรณาธิการ ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลสมาชิก (ผูแตงบทความ) ขอมูลสถานะการชําระคา
สมัครสงบทความ ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบทความวิชาการ ขอมูลชื่อประเภทหรือสาขา
ของบทความวิชาการ เปนตน 

 1.2 รับตนฉบับบทความวิชาการจากสมาชิกโดยการแนบแฟมขอมูลทางออนไลน 
เพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และคัดเลือกบทความเพ่ือ
นําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
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 1.3 จัดสงบทความตนฉบับใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  และประเมินบทความทาง
ออนไลน 

 1.4  ติดตามสถานะของบทความและแจงการตอบรับ การตีพิมพในวารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal/ผลการคัดเลือกในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ผานระบบออนไลน 

 1.5 ตีพิมพและเผยแพรบทความในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส   ผานระบบ
ออนไลน 

  1.6 สืบคนบทความในวารสารฉบับปจจุบันและยอนหลังไดโดยมีเงื่อนไขคนหาดวย 
ชื่อบทความ คําสําคัญ ชื่อผูแตง ชื่อหนวยงาน ชวงเวลาเผยแพร ทั้งในรูปแบบบทคัดยอ และ
บทความฉบับเต็ม 

 1.7  บริหารจัดการสมาชิกของระบบ ตั้งแตขั้นตอนการสมัครสมาชิก ตรวจสอบ
สถานะการชําระคาสงบทความ และออกใบตอบรับบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ Veridian e-Journal/การนําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

 2. พัฒนาซอฟตแวรและฐานขอมูลที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว โดยใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนา เปนซอฟตแวรประเภทซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source)  ซึ่งประกอบดวย  

 2.1 เครื่องแมขาย (Server) ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเครือขายดวยซอฟต
แวร Microsoft Windows XP พรอมติดตั้งซอฟตแวรระบบบริการเว็บไซต (Web Server) 

ดวยApache ติดตั้งระบบบริหารจัดการฐานขอมูล ดวยซอฟตแวร MySQL และติดตั้งภาษา
สคริปตดวยภาษา PHP ซึ่งซอฟตแวรทั้งหมดที่นํามาใชในโครงการวิจัยนี้เปนซอฟตแวร
ประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) เผยแพรและนํามาใช แกไข ดัดแปลงได โดยไมมีคาใช
จายดานลิขสิทธิ์  

 2.2 เครื่องลูกขาย (Client) ติดตั้งโปรแกรมสําหรับใชบริการเว็บไซต (Web 

Browser) เชน Mozilla Firefox หรือ Microsoft Internet Explorer : IE หรือ Google 

Chrome สําหรับการเปดเว็บไซตระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน 

 2.3 ดําเนินการติดตั้งและทดลองใชงานจริงเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ ที่
พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจท่ีตอการใชระบบโดยผูมีส
วนเกี่ยวของและทําการเผยแพรระบบเพื่อใชงานในองคกร คือ กองบรรณาธิการ
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วารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอไป   

 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

ฟ 
 การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวแลว โดยมุงหมาย
วาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการออนไลนที่พัฒนาขึ้นใหมและเขามาแทนท่ีนั้น จะดีกวาระบบ
เกา 

ฟ 
 ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน หมายถึง เว็บไซตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เพ่ือทํา

หนาที่บริหารจัดการบทความวิชาการจากวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต
เปนชองทางการสง (Submit) บทความวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย 
และนักวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จนกระท่ังถึงข้ันตอนการตอบรับการตีพิมพ
บทความและเผยแพรบทความในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส       

ห 
 วารสารวิชาการ หมายถึง วารสารวิชาการ Veridian e-Journal ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รับผิดชอบในการผลิตและเผยแพรโดยกองบรรณาธิการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบหมายและแตงตั้งใหเปนคณะทํางานรับผิดชอบในงานวารสาร 

 การประชุมวิชาการ หมายถึง การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาต ิ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รับผิดชอบในการผลิตและจัดการประชุมเผยแพรผลงาน
โดยกองบรรณาธิการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบหมายและแตงตั้งใหเปนคณะ
ทํางานรับผิดชอบในงานประชุมวิชาการ 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

a 
  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสงบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประโยชนที่คาดวาจะได ดังตอไปน้ี  

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน 
สําหรับการจัดการวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งทํางานผาน Web Application จํานวน 1 ระบบที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนําระบบที่พัฒนาขึ้นมาใชจัดการ ตั้งแตขั้นตอนการสมัคร การสงบทความ การเผยแพร
บทความ และการออกใบตอบรับบทความท่ีไดรับการตีพิมพ/การนําเสนอผลงาน   

 2. ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน   ทีไ่ดจากการวิจัยเปนชองทางการสง 
(Submit) บทความวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ของวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน ครั้งนี้เปนแนวทางใหนักศึกษา 
คณาจารย นักวิจัยที่สนใจการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ทําการวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชงานดานตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือหนวยงานอ่ืนๆ โดยใช
ซอฟตแวรในการพัฒนาเปนซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source) โดยไมเสียคาใชจายดานลิขสิทธิ์ 
ซึ่งเหมาะกับองคกรที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการวาบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีที่ใช และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ มีรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้  

1. ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและวารสารอิเล็กทรอนิกส  

2. หลักการและทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาระบบ 

3. เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบ    
 เทคโนโลยี Web Application                                                                           

  ระบบฐานขอมูลบนเว็บ Web Database 

4. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ                                                                         

  5.   การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

6.   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการและวารสารอิเล็กทรอนิกส 

   1.1 ความรูเกี่ยวกับวารสารวิชาการ 

  ความหมายของวารสาร  

  เกี่ยวกับความหมายของวารสาร วิรัช ลกิรัตนกุล (2544) กลาวถึงความหมายของ 
วารสารไววา หมายถึง สิ่งที่จัดพิมพออกมาเปนรูปเลม เชน วารสารตางๆ หรือวารสารเพ่ือ
การประชาสัมพันธ ซึ่งองคการสถาบันจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรขาวสารเร่ืองราวแกประชาชน 
โดยมีกําหนดระยะเวลาออกแนนอนและตอเนื่องนี้เอง จะมีผลทางดานการชวยยำเตือนความ
ทรงจําและสรางความประทับใจแกให กลุมประชาชนเปาหมายไดโดยงาย นอกจากนี้ในเลม 

ของวารสารยังสามารถสอดใสเน้ือหาเร่ืองราวตางๆ ไดมากมายหลายประเภทตามความประ
สงคขององคการสถาบัน อาจมีขอเขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธในเรื่องราวตางๆ ที่
นาสนใจหรืออ่ืนๆ รวมอยูดวย เปนตน  
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1.2 ความรูเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกส  

       ความหมายของวารสารอิเล็กทรอนิกส  

 สมาน ลอยฟา (2537) กลาวถึง วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journal) วา
หมายถึง สิ่งพิมพที่เสนอขอมูลสั้นๆ ซึ่งออกเปนระยะโดยสมำเสมอ ในการจัดพิมพจะได
จัดการบอกรับเปนสมาชิกของผูใชและขอมูลจะถูกสงจากหนวยศูนยกลางทางอิเล็กทรอนิกส
ไปยังเทอรมินัล โดยผานระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  

 จากความหมายดังกลาวสามารถอธิบายและขยายความไดวา วารสารอิเล็กทรอนิกส
คือ สิ่งพิมพที่นําเสนอขอมูลทางวิชาการอยางส้ันๆ จัดทําโดยผูเชียวชาญในสาขาวิชา มี
กําหนดออกไปเปนระยะๆ อยางสมำเสมอ มีขั้นตอนในการผลิต การตรวจสอบ การเผยแพร
และการเขาถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมเปนเครื่องมือสําคัญในการอานหรือสืบคนขอมูลตลอดจนใหบริการ ในรูปแบบ
ของบทคัดยอและฉบับเต็ม  

       1.3 รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส  

  รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกสแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 1. วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบฐานขอมูลระบบออนไลน (Online Based 

Electronic Journal) เปนวารสารเนื้อหาฉบับเต็ม ที่สามารถสืบขอมูลดวยระบบออนไลน
จากฐานขอมูลเชิงพาณิชย โดยผูใชสามารถเขาถึงขอมูลของผูผลิตโดยแหลงผลิตไดดวยการ
เชื่อมตรงไปยังผูจัดจําหนาย ผูใช หรือสถาบันบริการสารสนเทศ เพ่ือสมัครเปนสมาชิกของ
ฐานขอมูล เมื่อตองการสารสนเทศก็ใชเครื่องเทอร มินัลหรือไมโครคอมพิวเตอรติดตอไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรพ้ืนฐานของฐานขอมูล    โดยผานระบบการ สื่อสารโทรคมนาคม เชน 
สายโทรศัพทเสนใยแกวนําแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ศูนยกลาง (Host Computer) จะประมวลผลทันทีท่ีไดรับคําสั่ง และสามารถโตตอบกันได
ตลอดเวลาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสาร ซ่ึงปจจุบันผูผลิตฐานขอมูลที่ให
บริการในระบบออนไลนยังคงผลิตเครื่องมือชวยคนตางๆ ในรูปแบบของส่ิงพิมพหรือสื่อ
บันทึกในรูปอ่ืนๆ อีกดวย แฟมขอมูลในระบบออนไลนชวยเพิ่มจํานวนการบอกรับวารสาร 
เพราะเปนการกระตุนใหผูอานสนใจสิ่งพิมพท่ีเขาไมสนใจแตแรก ฐานขอมูลระบบออนไลนไม
ไดมีผลกระทบตอการบอกรับวารสารยอดนิยม แตกลับเปนการสงเสริมและเกื้อหนุนให ผูใช
ในการเขาถึงวารสารในรูปสิ่งพิมพท่ีตนไมไดรับความสะดวก ในการเขาถึงในเวลากอนหนานี้ 
วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปฐานขอมูลระบบ ออนไลนบางชื่อ จะมีการจัดพิมพในรูปสิ่งพิมพ
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โดยวารสารชื่อน้ันๆ จะไดรับการจัดเก็บการสแกน (Scan) ขอมูลเขาไปเก็บไวในฐานขอมูล
เพ่ือใหสามารถ สืบคนไดในระบบออนไลน และระบบเครือขายทําใหผูใชหรือหองสมุด ไม
ตองรับภาระในการดูแลบํารุงรักษา ตลอดจนไมสิ้นเปลืองเน้ือท่ีในการจัดเก็บ อีกทั้งสามารถ
สืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ใหเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการไดหลายวิชา แตวารสารลักษณะ
นี้ก็มีขอจํากัดคือ คาใชจายของ สารสนเทศและคาติดตอใชฐานขอมูลตลอดจนคาใชจายใน
การลงทุนติดตั้งระบบมีราคาแพง และหากระบบโทรคมนาคมขัดของก็ทําใหเกิดปญหาใน
การสืบคน  

 2. วารสารอิเล็กทรอนิกสในรูปฐานขอมูลซีดี-รอม ฉบับเต็ม (CD-ROM Electronic) 

หมายถึง วารสารที่จัดบันทึกในรูปฐานขอมูลซีดี-รอม ซึ่งเปนเทคโนโลยีการจัดเก็บบันทึกข
อมูลรูปดิจิตอล จัดเปนสื่อประเภทออบติคอล (Optical) ที่ใชแสงเลเซอรในการอานและ
บันทึกขอมูล ซีดี-รอม เปนสื่อบันทึกขอมูลชนิดสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ที่ใชบันทึกขอมูลไดทั้ง
ตัวอักษร ตัวเลข ขอความ ภาพ สัญลักษณ และเสียง  

 3. วารสารอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขาย  (Network Electronic Journals) 

หมายถึง วารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มท่ีเผยแพรและใหบริการในระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ปจจุบันวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีพบในระบบเครือขาย แบงเปน 2 ประเภท  
(ปทมาพร เย็นบํารุง, 2538) คือ  

 3.1 วารสารที่มีการเสนอเน้ือหาในลักษณะบทความ ขอมูลในแตละฉบับจะ
ประกอบดวยบทความจากวารสารตางๆ ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกบทความท่ีตีพิมพ
เผยแพร โดยมีคณะกรรมการพิจารณา และสามารถบอกรับเปนสมาชิกวารสารได
เชนเดียวกันกับวารสารทางวิชาการ ที่พิมพเผยแพรในรูปแบบสิ่งพิมพ เชน วารสาร 
Interpersonal Computing and Technology (IPCT)  ซ่ึงเปนวารสารที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิมพเผยแพรโดย Center for Teaching and 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  3.2 วารสารที่มีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะจดหมายขาว   เปนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถบอกรับสมาชิกโดยกลุมผูใชบริการขาวสาร ซึ่งจะใหขาว 
สารขอมูลและวิธีการ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในลักษณะ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนการประชุมทางไกลดวยคอมพิวเตอร วารสาร
อิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรผานทางระบบคอมพิวเตอรนี้ปกติจะเปน วิธีการรับ 2 วิธ ี
คือ ถาวารสารฉบับนั้นประกอบดวยบทความฉบับเดียว หรือมีเนื้อหาปริมาณไมมาก 
สามารถบรรจุไดในหนึ่งแฟมขอมูลจะถูกสงตรงไปยังผูรับ หรือสมาชิกท่ีมีชื่อในบัญชี
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การสง (Mailing List) คลายกับสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แตถา
บทความที่มีคามยาว หรือมีหลายบทความจะมีการสงเฉพาะหนาสารบัญของ
วารสารไปยังสมาชิก และเปนหนาที่ของสมาชิกท่ีจะขอดูบทความจากฐานขอมูลที่
แยกเก็บไวตางหาก แตปจจุบันวารสารอิเล็กทรอนิกสในระบบเครือขายจํานวนมาก
ที่ผูสืบคนสามารถเขาไปใชบริการไดฟรี และพิมพออกมาจากหนาจอเทอรมินัลได
ทันที โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด (สุมนา วัสสระ, 2538 )  

2. หลักการและทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาระบบ  

 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามี
หลักการและทฤษฎีที่จําเปนตองนํามาใชในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

   2.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  

 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งท่ีเปนการสรางระบบงานใหมหรือปรับเปลี่ยน
ระบบงานเดิมที่มีอยู แลวใหสามารถทํางานเพ่ือแกปญหาการดําเนินงานทางธุรกิจไดตาม
ความตองการของผูใชงาน โดยอาจ นําคอมพิวเตอรมาชวยในการนําขอมูลเขาสูระบบเพ่ือ
ประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ ทําใหไดผลลัพธตามตองการ การที่จะทําให
ระบบที่ตองการพัฒนามีความเปนไปไดสูงสุดท่ีจะทําไดสําเร็จและใชงานไดนานที่สุดนั้น จะ 
ตองดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)  

 1. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) วงจรพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) เปนวิธีการที่นักวิเคราะหระบบใชในการ
พัฒนาระบบงาน เพ่ือใชลําดับของกิจกรรมท่ีจะใชทํากอนหลัง เพ่ือพัฒนาระบบงานใหงาย
ขึ้น โดยจะทํารายงานขั้นตอนการ ทําใหผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนินตามขั้นตอนหรือจะ
เปลี่ยนทิศทางของการทําโครงการหรือไม โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1.1 กําหนดปญหา (Problem Definition) การกําหนดปญหาเปนการกําหนด
ปญหาหรือเขาใจปญหาเปนขั้นตอนในการพัฒนาระบบ นักวิเคราะหระบบตอง
เขาใจถึงปญหาและความตองการของผูใช โดยมีขั้นตอนในการกําหนดปญหาดังนี้  

1.1.1 เปาหมายในการทําโครงการท้ังหมด ซึ่งเปนทิศทางของการทํา
โครงการ  
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1.1.2 ขอบเขตของโครงการในการกําหนดปญหา  ตองกําหนดกิจกรรม
ปญหาของระบบงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได รวมทั้งขอกําจัด เงื่อนไข
ตางๆ ของการทําโครงการ  

1.1.3 จํานวนเงินทุนที่ตองใชในการทําโครงการ  และจํานวนบุคลากรที่    
ตองใช  

1.2 การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)  

 การศึกษาความเปนไปไดมีจุดประสงคเพ่ือคนหาแนวทางที่เปนไปไดในการ
ทําโครงการซึ่ง อาจมีหลายแนวทางโดยใหเสียคาใชจายและเสียเวลาใหนอยที่สุด 
โดยพิจารณาจาก 3 ปจจัย คือ  

1.2.1. ความเปนไปไดดานเทคนิค  

1.2.2. ความเปนไปไดดานการปฏิบัติ  

1.2.3. ความเปนไดดานการลงทุน  

1.3 การวิเคราะหระบบ (System Analysis)  

 การวิเคราะหระบบเปนการศึกษาข้ันตอนระบบเดิมที่เปนปจจุบันเพื่อคนหา 
วา ทํางานอยางไร มีปญหาใดเกิดขึ้นบาง หรือผูใชระบบตองการใหเปลี่ยนแปลง
อะไรบาง นักวิเคราะห ระบบตองเก็บรวบรวมขอมูล (Fact – Gathering 

Techniques) โดยศึกษาเอกสารท่ีใชในระบบปจจุบัน การตรวจสอบวิธีการทํางาน
ในปจจุบันดวยการสังเกต การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณผูใช และผูบริหาร
รวมทั้งผูเกี่ยวของกับระบบ การเก็บขอมูลไดแก แผนผังการบริหารงานในองคกร คู
มือการ ทํางาน แบบฟอรมรายงานตางๆ อันเปนสาเหตุของการเกิดปญหากับระบบ
เดิม รายงานในขั้นตอนนี้ ประกอบไปดวย  

1.3.1 รายละเอียดการทํางานของระบบเดิม โดยเขียนแผนภาพประกอบคํา
บรรยาย 

1.3.2 การกําหนดความตองการหรือเปาหมายระบบใหม  โดยเขียนแผน 
ภาพประกอบคําบรรยาย   

1.3.3 ประมาณการทุนและกําไร ในการดําเนินการระบบใหม  

1.3.4 คําอธิบายวิธีการทํางานและการอธิบายปญหาของ  ระบบที่ละเอียด
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ขึ้นกวาเดิม ที่จะอธิบายขั้นตอนการกําหนดของปญหาจากขอมูลขั้นตอน
การทํางานตางๆ ของผูใช และผูบริหารใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุ
ประสงคของระบบใหมตอไป  

  1.4 การออกแบบระบบ (System Design)  

  การออกแบบระบบเปนการออกแบบเพ่ือเสนอระบบใหม ไดแก การ
ออกแบบรายงาน (Report Format) การออกแบบผลการแสดงบนจอภาพ 
(Screen Format) การปอนขอมูล (Input) การคํานวณ (Calculate) การเก็บขอมูล 
(Stored) การออกแบบโครงสรางแฟมขอมูล (File Structure) เครื่องมือการ
จัดเก็บขอมูล (Storage Device) ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล (Process Data) 

การสํารองขอมูล (Backup Data) และการออกแบบใหมีความปลอดภัย (Security) 

ของระบบและการกําหนดบุคลากรที่ใชในระบบใหม  

1.5 การสรางระบบหรือพัฒนาระบบ (System Construction) 

  การสรางระบบหรือพัฒนาระบบ เปนการสรางสวนประกอบของระบบโดย
เริ่มเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม พัฒนาการติดตอระหวางผูใชกับระบบ 
และฐานขอมูลจากขอมูลตางๆ ของระบบ โปรแกรมเมอรจะเขียนโปรแกรมตาม
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหระบบและการ ออกแบบระบบภายหลังจากการเขียน
และทดสอบโปรแกรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย จะตองเขียนคูมือการใชงาน
พจนานุกรม และสวนชวยเหลือบนจอภาพ เปนตน  

1.6 การติดตั้งระบบ (System Implementation) 

  การติดตั้งระบบเปนการนําสวนประกอบตางๆ ที่ไดสรางไวในขั้นตอนการ
สรางหรือพัฒนาระบบนํามาติดตั้งใชงานจริงการติดตั้งสามารถทําได 2 วิธ ีดังนี้  

1.6.1. การติดตั้งและใชใหมควบคูกับระบบเกา  

1.6.2. ปรับเปล่ียนไปใชระบบใหมทั้งหมดโดยหยุดทํางานระบบเกา   ในขั้น 
ตอนน้ี ตองมีการอบรมผูใชระบบใหมีความเขาใจในการทํางาน สามารถใช
งานไดโดยไมมีขอผิดพลาด  

1.7 การประเมินผลและการบํารุงรักษาระบบ (Post – Implementation Reviews 

and Maintenance) 
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  การประเมินผล และการบํารุงรักษาระบบเปนข้ันตอนสุดทายของการ
พัฒนาระบบภายหลังขั้นตอนการติดตั้งระบบ และมีการใชงานในระบบใหมพอ 
สมควร ตองมีการประเมินผลการทํางานของระบบ สามารถใชงานไดตามวัตถุประ
สงคหรือเปาหมายของโครงการที่ไดวางไว สวนการ บํารุงรักษานั้น เปนสิ่งจําเปนที่
ตองกระทําเพ่ือขจัดความผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง การทํางานของ
ระบบ การบํารุงรักษาระบบตองมีการวางแผนระบบสารสนเทศตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับเงินลงทุนที่มีอยู ก 
ห 

3. เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบ  

 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวของ กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามี เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 3.1  Web Application  

 Web Application คือ โปรแกรมประยุกตที่เขาถึงดวยโปรแกรมคนดูเว็บไซตผาน
เครือขายคอมพิวเตอรอยางอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ซึ่งคุณลักษณะสําคัญของ Web 

Application ที่มีคุณภาพนั้นสามารถประเมินไดจาก คุณลักษณะหลายดานเชนเดียวกับ 
Application ทั่วไป ซึ่งคุณลักษณะท่ีสําคัญๆ มีดังนี้  

          1. เครือขาย (Network)  เพราะ Web Application จะตองทํางานอยูบน
เครือขาย โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งมีผูใชบริการหลายกลุม นอกจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตแลว Web Application ยังสามารถทํางานอยูในเครือขาย
อินทราเน็ตซึ่งเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยงระหวาง องคกรอีกดวย  

   2. การทํางานพรอมกันของผูใชหลายคน (Concurrency) เนื่องจาก Web 

Application ตองใหบริการผูใชหลายคนพรอมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมการ
ใชงานของผูใชแตละคนยอมแตกตางกัน  

 3. ประสิทธิภาพ (Performance) ในที่นี้คือความเร็วในการประมวลผลของ 
Web Application โดยการที่ Web Application ทํางานชานั้น ถือวาเปนปจจัย
สําคัญที่สุดที่จะทําใหผูใช ตัดสินใจละทิ้งเว็บไซตน้ันไป  

  4. ความพรอมในการใชงาน (Availability) ซ่ึง Web Applicationจะตอง
พรอมทํางานไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดวาจะเปนชวงเวลาใดและอยูประเทศใด 
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เนื่องจากการเขาใชเว็บไซตสามารถทําไดตลอดเวลาผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่
เชื่อมโยงไปถึงทั่วทุกมุมโลก  

  5. ขอมูล (Data) แมวาหนาที่พ้ืนฐานของWeb Applicationคือการ
นําเสนอ ขอมูลในรูปแบบตางๆ แตหนาที่นอกเหนือจากนั้นคือ การอนุญาตใหผูใช
เขาถึงขอมูลในฐานขอมูลของเว็บซึ่งถูกจัดเก็บไวบนเครือขายอินเทอรเน็ตเชนกัน  

  6. เนื้อหา (Content) เนื้อหาคือสวนสําคัญของ Web Application โดย
ความสวยงามและคุณภาพของเนื้อหาเปนคุณลักษณะหนึ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพของ 
Web Application  

  7. ความเรงดวน (Immediacy) เนื่องจากWeb Application ตองการการ
พัฒนาที่รวดเร็วเพ่ือเปดตัวใชงานกอนคแูขงขัน  

 8. ความปลอดภัย (Security) เนื่องจาก Web Application สามารถเขาถึง
ได โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูใชทุกคนสามารถเขามาใชงานได เพ่ือเปนการป
องกันการขโมยขอมูล ซึ่ง Web Application จําเปนจะตองมีระบบบรักษาความ
ปลอดภัยใหกับขอมูล เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ และความไววางใจใหเกิดขึ้นกับผูใช
ได  

 9. ความสวยงาม (Aesthetic) เนื่องจากWeb Application จําเปนตองถูก
ออกแบบใหมีความสวยงามนาสนใจ เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการอยางต
อเนื่อง  

 10. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Evolution) เพราะ Web 

Application จะตองไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต  
  

 3.2 ระบบฐานขอมูลบนเว็บ (Web Database)  

  ฐานขอมูล (Database) คือ การเก็บขอมูลซึ่งมีความเก่ียวของกันในท่ีเก็บเดียวกัน 
โดยไมมีความ ซํ้าซอนของขอมูล ซึ่งขอมูลเหลานี้ถูกนํามาใชหรือปรับปรุงสําหรับระบบงาน
ตางๆ และไมเปนของระบบงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ  

 ระบบฐานขอมูลบนเว็บ (Web Database) ถือวาเปนกลยุทธหนึ่งที่กําลังไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายทั้งในองคกรภาคธุรกิจและภาครัฐ เนื่องจากเปนการผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีฐานขอมูลและเทคโนโลยีเว็บไดอยางลงตัว สงผลใหการแลกเปลี่ยนและการให
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บริการขอมูลผานเครือขายภายในองคกรหรืออินทราเน็ต เครือขายระหวางองคกร และ
เครือขายสาธารณะ หรืออินเทอรเน็ตเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว สวนประกอบของ
ฐานขอมูลบนเว็บ ในการนําฐานขอมูลมาใชงานบนเครือขายแบบเว็บ มีสวนประกอบที่สําคัญ 
3 สวน ดังนี้  

  1. สวนของโปรแกรมที่ทํางานอยูบนเว็บ ทั้งท่ีเปน Web Client และWeb 

Server ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 1.1 Web Client เปนโปรแกรมที่ทํางานอยูบนเครื่องคอมพิวเตอร
ทําหนาที่เรียกใชขอมูลจากWeb Server ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร
เชน อินเทอรเน็ต โดยใช โปรโตคอลแบบ HTTP และแสดงผลเอกสาร
เว็บไซตใหกับผูใชบางครั้งเรียกวา Web Browser เนื่องจากโปรแกรมที่
นิยมนํามาใชเปน Web Browser ตางๆ  เชน  Netscape Navigator,  

Microsoft Internet Explorer,  AOL  เปนตน  ในปจจุบันมีความตองการ
ใหเอกสารเว็บสามารถสื่อสารกับServer ไดในลักษณะ2 ทาง จึงไดมีการ
นําเอาภาษาสคริปต (Script) มาใชประกอบกับภาษา HTML ในการสราง
เอกสารเว็บตางๆ เชน JavaScript, VBScript ภาษาสคริปต จะทําหนาที่
จัดการกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนกับเอกสารเว็บ เชน การเลื่อนเมาส
การปอนขอมูล หรือการคลิกปุมตางๆ ซึ่งเปนการทํางานที่เกิดข้ึนทางดานผู
ใช ทําใหการติดตอระหวาง Web Server และWeb Client ลดลง สงผลให
Web Client ทํางานไดรวดเร็ว และเว็บเพจสามารถแสดงผลไดสมบูรณ
และหลากหลายมากข้ึน  

 1.2 Web Server เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่รับและประมวลผล
ขอมูลตามการรองขอจากWeb Client ผานทางโปรโตคอลแบบ HTTP 

หลังจาก Web Browser รับคํารองขอและประมวลผลแลว ผลลัพธจะถูกส
งกลับไปยังผูใชโดยแสดงผลบนWeb Client หรือ Web Browser 

 2. สวนของฐานขอมูลที่ใชบนเว็บโปรแกรมฐานขอมูลสมัยใหม  โดยเฉพาะ 
อยางย่ิงฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ มักจะมีโครงสรางในแบบสถาปตยกรรมของWeb 

Client/Web Browser ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของ Web Client ที่ทํา
หนาท่ีสงการรองขอ และสวนของ Web Serverที่ทําหนาท่ีรับการรองขอมาแปล 
ประมวลผล และสงผลลัพธกลับไปยัง Web Client  
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 3. สวนของโปรแกรมกลาง ในการนําฐานขอมูลมาใชงานบนเว็บ จะตองใช
โปรแกรมท่ีเปนสื่อกลางในการติดตอระหวางโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Web 

Server และ Web Client เพ่ือทําหนาที่ในการแปลงคําสั่งหรือรูปแบบของขอมูลที่
สงผานไปมาระหวาง 3 โปรแกรม ดังกลาว ใหอยูในรูปแบบที่แตละฝายเขาใจ ซ่ึงใน
ยุคแรกๆ จะใชภาษา HTML ตอมาบริษัท Sun ได พัฒนาภาษาจาวาขึ้น ทําให
โปรแกรมท่ีใชงานบนเว็บมีความสมจริงมากข้ึน 

 

4. เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบ  

     จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการบทความ
วิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวามีเครื่องมือที่จําเปนตอง
นํามาใชในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. ภาษา PHP (Professional Home Page) แตในปจจุบัน หมายถึง PHP Hypertext 

Preprocessor ซึ่งเปนภาษาสคริปตแบบหนึ่งที่เรียกวา Server Side Script ทีป่ระมวลผลฝง
เซิรฟเวอรแลวสงผลลัพธไปฝงไคลเอ็นตผานเว็บบราวเซอรเชนเดียวกับ ASP (Active Server Pages) 

นอกจากนี้มันยัง เปน Script ที่ Embed บน HTML อีกดวย สวนเลขท่ีตอทายก็หมายถึงรุน 
(Version) และปจจุบันไดรับความนิยมอยางมาก ในการนํามาชวยพัฒนาบนเว็บที่เรียกวา Web 

Development หรือ Web Programming ตัวอยางของภาษาสคริปต เชน Java Script, Pert, ASP 

(Active Server Page) PHP จะมีหลักการทํางานโดยมีตัวแปรและเอ็กซิคิวตทีฝ่งเซิรฟเวอรอาจจะ
เรียกการทํางานวาเปนเซิรฟเวอรไซค (Server Side) สวนการทํางานของบราวเซอรของผูใชเรียกวา
ไคลเอ็นตไซค (Client Side) โดยการทํางานจะเร่ิมตนที่ผูใชสงความตองการผานเว็บบราวเซอรทาง 
HTTP (HTTP Requests) ซึ่งอาจจะเปน การกรอกแบบฟอรม หรือใสขอมูลที่ตองการขอมูลเหลานี้
จะเปนเอกสาร PHP (.php3) เมื่อเอกสารเขามาถึงเว็บเซิรฟเวอรก็จะถูกสงไปให PHP เพ่ือทําหนาที่
แปลคําสั่งแลวเอ็กซิคิวตคําสั่งน้ัน หลังจากนั้น PHP จะสรางผลลัพธrในรูปแบบ HTML ซึ่งลักษณะ
การทํางานแบบน้ีจะคลายกับการทํางานของ CGI (Common Gateway Interface) หรืออาจจะ
กลาวไดวา PHP ก็คือโปรแกรม CGI ประเภทหนึ่งก็ไดซ่ึง ทํางานคลายกับ ASP  

2. ภาษา HTML (HyperText Markup Language) คือ ภาษาทางคอมพิวเตอรออกแบบมา
เพ่ือ ใชในการสรางเว็บเพจ หรือขอมูลอื่นที่เรียกดูผานทางเว็บบราวเซอร เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร
เนอรส ลี (Tim Berners Lee) โดยใชเครื่องมือในการเขียน Script ไดหลากหลาย เชน Notepad, 

Dreamwever ซ่ึง HTML เปน Script ซึ่งจะเรียงคําสั่งตางๆ และเก็บไวในไฟลๆ หนึ่งที่ผูเขียนสราง
ขึ้น จะแสดงผลผานทางเว็บบราวเซอรออกมาเปนรูปแบบตางๆ HTML เปนมาตรฐานหนึ่งของ ISO 
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ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) และพัฒนารูปแบบของ HTML แบบใหม ที่
เรียกวา XHTML ซึ่งเปนลักษณะของโครงสราง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑในการกําหนด
โครงสรางของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบที่มาตรฐานกวามาทดแทนใช HTML รุน 4.01 ที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน  

3. ฐานขอมูล MySQL เปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management 

System) RDMS คือ สามารถทํางานกับตารางขอมูลหลายตารางพรอมๆ กัน โดยสามารถแสดง 
ความสัมพันธของตารางเหลาน้ันดวยฟลดที่ใชรวมกัน มีความสามารถในการจัดการกับฐานขอมูลดวย 

ภาษา SQL (Structures Query Language) อยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทํางาน 
รองรับการ ทํางานจากผูใชหลายๆ คนและหลายๆ งานไดในขณะเดียวกัน 

MySQL ถือเปนระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 

ฐานขอมูลมีลักษณะเปนโครงสรางของการเก็บรวบรวมขอมูล การที่จะเพ่ิมเติมการเขาถึง หรือ 

ประมวลผลขอมูลที่เก็บในฐานขอมูลจําเปนจะตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งจะทําหนาที่เปน 

ตัวกลางในการจัดการกับขอมูลในฐานขอมูลทั้งสําหรับการใชงานเฉพาะ และรองรับการทํางานของ
แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ตองการใชงานขอมูลเพื่อใหไดรับความสะดวกในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก 

MySQL ทําหนาที่เปนทั้งตัวฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล 

MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลแบบ Relational ฐานขอมูลแบบ Relational จะทํา
การเก็บขอ็มูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บขอมูลทั้งหมดลงในไฟลเพียงไฟลเดียว ทําให
ทํางานไดรวดเร็วและมีความยืดหยุน นอกจากน้ัน แตละตารางที่เก็บขอมูลสามารถเชื่อมโยงเขาหากัน 

ทําใหสามารถรวมหรือจัดกลุมขอมูลไดตามตองการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เปนสวนหนึ่งของ 
โปรแกรม MySQL ซึ่งเปนภาษามาตรฐานในการเขาถึงฐานขอมูล 

MySQL แจกจายใหใชงานแบบ Open Source คือผูใชงาน MySQL ทุกคนสามารถใชงาน 

และปรับแตงการทํางานไดตามตองการ สามารถดาวนโหลดโปรแกรม MySQL ไดจากอินเตอรเน็ต
และนํามาใชงานโดยไมมีคาใชจายใดๆ ในระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมท่ี
สามารถใชงานเปนฐานขอมูลใหผูดูแลระบบสามารถเลือกใชงานไดหลายโปรแกรม เชน MySQL และ 
PostgreSQL ผูดูแลระบบสามารถเลือกติดตั้งไดทั้งในขณะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux 

หรือ จะติดตั้งภายหลังจากท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการก็ได  
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อยางไรก็ตาม สาเหตุที่ผูใชงานจํานวนมากนิยมใชงานโปรแกรม MySQL คือ MySQL 

สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว นาเชื่อถือ และใชงานไดงาย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ระหวางโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแตละคําสั่ง 
นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือทําหนาท่ีเปนเครื่องใหoบริการรองรับการ
จัดการกับฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งการพัฒนายังคงดําเนินอยูอยางตอเนื่อง สงผลใหมีฟงกชันการ
ทํางานใหมๆ ที่อํานวยความสะดวกแกผูใชงานเพิ่มข้ึนอยูตลอดเวลารวมไปถึงการปรับปรุงดานความ
ตอเนื่องความเร็วในการทํางานและความปลอดภัย ทําให MySQL เหมาะสมตอการนําไปใชงานเพ่ือ
เขาถึงฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต 

 4. เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) คือแอปพลิเคชันที่ทําหนาที่รับ และประมวลผลขอมูลที่ 
รองขอจากผูใชบริการอินเตอรเน็ตโดยผานทางเว็บบราวเซอรrหลังจากท่ีเว็บบราวเซอรรับคํารอง และ 
ประมวลผลแลว ผลลัพธจะถูกสงกลับไปยังผูใชโดยแสดงผลในเว็บบราวเซอรนั่นเอง นอกจากเว็บ 

บราวเซอรจะใหบริการในอินเตอรเน็ตแลว สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในเครือขายภายในองคกร 
หรืออินทราเน็ตไดอีกดวย แตเดิมนั้นเว็บเซิรฟเวอรมักจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรแบบ UNIX ที่ม ี

ประสิทธิภาพสูง รองรับผูใชงานไดคราวละมากๆ และราคาคอนขางแพง แตเมื่ออินเตอรเน็ตเขามามี 

บทบาทและนิยมมากข้ึน ทําใหมีการพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือใชเปนเว็บเซิรฟเวอรบนเครื่องคอมพิวเตอร 
สวนบุคคลมากขึ้น และในปจจุบันระบบปฏิบัติการที่นิยมมาก เชน Windows 95/98/ME, 

Windows NT, Windows 2000 หรือแมแตระบบปฏิบัติการ LINUX ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการแบบ 
Freeware ก็สามารถทําหนาที่เปนระบบปฏิบัติการของเว็บเซิรฟเวอรได 

 Apache คือโปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Web Server มีหนาที่ในการจัดเก็บ Homepage และ
สง Homepage ไปยังเว็บบราวเซอร (Web Browser) ที่มีการเรียกเขาไปยัง Web Server ที่เก็บ 

โฮมเพจน้ันอยู ซึ่งปจจุบันจัดไดวาเปนเว็บเซิรฟเวอรที่มีความเสถียรภาพสูง 

 Hypertext Transfer Protocol เปนโปรโตคอลเบื้องตนที่ทํางานบน TCP เพ่ือใชในการ 
จัดรูปแบบการรับ-สงและการเชื่อมโยงเอกสาร ซึ่งประกอบดวยสื่อหลายชนิดแตกตางกัน ไดแก 
ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดีโอถือเปนพื้นฐานของระบบการใหบริการ World 

Wide Web (WWW) การทํางานของ HTTP มีลักษณะคลายคลึงกับการทํางานของโปรโตคอลชนิด
เอ็นต/เซิรฟเวอรอ่ืนๆ ที่มีใชงานบนอินเตอรเน็ต เชน SMTP และ FTP 

 World Wide Web เปนระบบการแลกเปล่ียนขอมูลบนอินเตอรเน็ตที่มีผูใชงานอยาง
แพรหลายในปจจุบัน องคประกอบหลักของการทํางานคือ “เว็บ” ซึ่งถูกสรางขึ้นดวยโปรแกรมท่ี
เรียกวา “เว็บเซิรฟเวอร” ทําหนาที่จัดเตรียมขอมูลไวบนเครือขายและมีอีกโปรแกรมคือ 
“บราวเซอร” ทําหนาที่ในการเขาถึงขอมูลที่เก็บไวในเครื่องเว็บเซิรฟเวอรและแสดงผลที่หนาจอของ
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ผูใชเว็บเซิรฟเวอรเปนระบบที่ถูกกําหนดคาใหตอบสนองการรองขอ HTTP วิธีการที่จะทําใหเครื่องทั่ว
เครื่องหน่ึงทํางานเปน เว็บเซิรฟเวอรไดนั้น ผูดูและระบบจะตองติดตั้งโดเมน (Domain) ขึ้นมารอรับ
การติดตอที่ TCP พอรต 80 (HTTP 1.1 ตาม RFC 2616) เพ่ือตอบสนองการรองขอและสงเอกสาร
ไปใหผูใชตามท่ีผูใชตองการ 
 

5. การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

 การประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ 

 นิธิวดี ทาเวียง (2544) ไดใหความหมายของการประเมินผลระบบสารสนเทศ คือการวัด
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนั้น เมื่อระบบสารสนเทศไดเริ่มจัดหาและติดตั้งข้ึนเพ่ือใชในการ
พัฒนา การปฏิบัติงานและบริการสารสนเทศแกผูใช การประเมินผลระบบนับไดวาเปนสิ่งที่ตอง
กระทําในทันทีเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบที่มีตอผูปฏิบัติงานและผูใช นอก 
จากนี้ ยังทําใหผูใชไดรับบริการที่จัดใหดวยความพึงพอใจในท่ีสุด ซึ่งมีข้ันตอนการประเมินคุณภาพ
ระบบไว ดังนี้ 

 1. การกําหนดโครงการที่จะทําการประเมิน (Program definition) 

2. การออกแบบการประเมิน (Design) 

3. การดําเนินการประเมิน (Implementation) 

4. การรายงานผลการประเมิน (Reporting) 

  5. การนิยามบทบาท (Role definition) เปนการกําหนดบทบาทของผูประเมินอยาง 

ชัดเจน 

  6. การดําเนินการถึงระดับมาตรฐานของโครงการ (Meeting of standard) 

  7. ความสําคัญของการศึกษาสาเหตุของปญหา (Importance of why) ผูประเมินควรมี 

ทักษะในการจําแนกแยกแยะปญหา นําไปสูการสรางแบบวัดผลที่สามารถสะทอนปญหาได 

 เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ พีระพล ขุนอาสา (2545) ไดสรางแบบ 

ประเมินระบบสารสนเทศ คือ ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต สําหรับใหผูเชี่ยวชาญ 

ประเมิน โดยกําหนดกรอบการประเมินไว 4 ดาน คือดานความสามารถทํางานตามความตองการของ 
ผูใช (Functional Requirement Test) ดานหนาที่ของโปรแกรม (Functional Test) ดานการใช
งานของโปรแกรม (Usability Test) ดานความปลอดภัย (Security Test) แตละดานมีรายการ
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ประเมินยอยๆ ระดับการประเมินประสิทธิภาพแตละรายการแบงเปน 5 ระดับ คือระดับดีมาก 

(คะแนน 9-10) ระดับดี (คะแนน 7-8) ระดับพอใช (คะแนน 5-6) ระดับปรับปรุง (3-4) และระดับไม
เหมาะสม (คะแนน 1-2) มี รายละเอียดรายการประเมินแตละดาน ดังนี้ 

 1. ดานความสามารถทํางานตามความตองการของผูใช (Functional Requirement Test) 

มีรายการประเมินดังนี้ 

   1.1 ความสามารถของระบบในการคนหาสื่อส่ิงพิมพที่ตองการ 

   1.2 ความสามารถในการลงทะเบียนเมื่อสมัครสมาชิก 

   1.3 ความสามารถในการบอกรับวารสารตามจํานวนที่ตองการ 

   1.4 ความสามารถปรับปรุงขอมูลสวนตัวหลักจากที่ทําการลงทะเบียนของสมาชิก 

   1.5 ความสามารถในการจัดวารสารใหกับผูบอกรับวารสาร 

   1.6 ความสามารถในการยกเลิกสมาชิกวารสาร 

   1.7 ความสามารถในการจัดเก็บบทความของวารสาร 

   1.8 ความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาวารสาร 

  2. ดานหนาที่ของโปรแกรม (Functional Test) มีรายการประเมินดังนี้ 

   2.1 การจัดเก็บขอมูลสมาชิก 

   2.2 การแกไข ปรับปรุงขอมูลสมาชิก 

   2.3 การลบขอมูลสมาชิก 

  2.4 การจัดเก็บขอมูลนักเขียน 

   2.5 การแกไข ปรับปรุงขอมูลนักเขียน 

   2.6 การจัดสงวารสารกับสมาชิก 

   2.7 การสืบคนขอมูลบทความ 

   2.8 การปฏิสัมพันธกับผูใช 

   2.9 การ Upload และการ Download บทความของวารสาร 

   2.10 การสงบทความของนักเขียน 

   2.11 การแสดงรายชื่อหัวเรื่องหลักท่ีนักเขียนประจํา 
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  3. ดานการใชงานของโปรแกรม (Usability Test) มีรายการประเมินดังนี้ 

   3.1 ความสะดวกในการใชงาน 

   3.2 ความถูกตองของผลลัพธ 

   3.3 ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ 

   3.4 ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร พ้ืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

   3.5 ความเหมาะสมของตําแหนnงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ 

   3.6 ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละหนาจอ 

   3.7 ตําแหนงกรอกขอมูลมีความเหมาะสม 

   3.8 ความเหมาะสมของโปรแกรมในภาพรวม 

  4. ดานความปลอดภัย (Security Test) มีรายการประเมินดังนี้ 

  4.1 การกําหนดรหัสผานของสมาชิก ผูแตงบทความ บรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ
ในการเขาใชระบบ 

   4.2 ความปลอดภัยในการเขาถึงบทความของสมาชิกประเภทกําหนดระยะเวลา 

   4.3 ความปลอดภัยในการเขาถึงวารสารของสมาชิกประเภทบอกรับวารสาร 

   4.4 ระบบงานแยกสวนระหวางของสมาชิก ผูแตงบทความ และผูทรงคุณวุฒิ 

   4.5 ความปลอดภัยในการเขารหัสของรหัสผานกอนทําการสง 

 นอกจากนั้น วพิชญสินี พุทธิทวีศรี (2548) ยังไดสรางแบบประเมินระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ประเมินระบบสนับสนุนผูตรวจบทความออนไลนไว 5 ดานคลายคลึงกัน แตละดานมีรายการประเมิน
ยอยๆ โดยมีระดับการประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน) พอใช (3 คะแนน) 
ตองปรับปรุง (2 คะแนน) และไมสามารถนําไปใชงานได (1 คะแนน) รายการประเมินประกอบดวย 5 
ดาน ดังนี้ 

 1. ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช (Functional Requirement 
test) เปนการประเมินความสามารถของระบบ วาตรงตามความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด
ประกอบดวยรายการประเมิน ดังนี้ 

   1.1 ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล 

   1.2 ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู 
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   1.3 ความสามารถของระบบในการสืบคนขอมูล 

   1.4 ความสามารถของระบบเร่ืองระยะเวลาในการตอบสนอง 

   1.5 ความสามารถของระบบที่ทางานอัตโนมัติ 

   1.6 ความสามารถของระบบในการจัดการฐานขอมูล 

  2. ดานผลลัพธทีไ่ดจากระบบ (Functional test) เปนการประเมินความสามารถของระบบ
วาสามารถทํางานตามหนาที่ที่มีอยูไดมากนอยเพียงใด มีรายการประเมิน ดังนี้ 

   2.1 ความถูกตองของระบบในการแสดงผลขอมูล 

   2.2 ความถูกตองของระบบในการสืบคนขอมูล 

   2.3 ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล 

   2.4 ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บขอมลู 

   2.5 ความถูกตองของระบบในการออกรายงาน 

   2.6 ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม 

  3. ดานการใชงานของระบบ (Usability test) เปนการประเมินความสามารถของระบบวามี
ความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด มีรายการประเมินดังนี้ 

   3.1 ความงายในการใชงานระบบ 

   3.2 ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงผล 

   3.3 ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม 

   3.4 ความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ 

   3.5 ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ 

  4. ดานการประมวลผลของระบบ (Performance test) เปนการประเมินทางดานความ
รวดเร็วในการประมวลผลอยูระดับใด มีรายการประเมิน ดังน้ี 

  4.1 ความเร็วในการทํางานของโปรแกรมในภาพรวม 

   4.2 ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา 

   4.3 ความเร็วในการนําเสนอขอมลู 

   4.4 ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 
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   4.5 ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายการขอมูล 

  5. ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ (Security test) เปนการ
ประเมินความสามารถของระบบในดานการรักษาความปลอดภัยวามีหรือไมเพียงใด มีรายการ
ประเมิน ดังนี้ 

   5.1 การกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ 

   5.2 การกําหนดบัญชีผูใชและรหัสผานในการใชงาน 

   5.3 การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมูลนําเขาระบบ 

 จากแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดังกลาว สรุปไดวา การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น ควรมีกรอบการประเมินประสิทธิภาพดานทีส่ําคัญ 
ไดแก ความสามารถของระบบ ผลลัพธที่ไดจากระบบ การใชงานของระบบ การประเมินผลของ 
ระบบ และการตรวจสอบขอผิดพลาด 

 การศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยูเชี่ยวชาญ 

 ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ มีหนาที่ทําการทดลองใชระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ ประเมิน
คุณภาพของตัวโปรแกรม โดยตรวจสอบความถูกตองของระบบงานการนําเขาขอมูล และผลลัพธของ
ระบบงานและใหคําแนะนําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขใหระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
ขึ้นมีความถูกตองและเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง 

 การเลือกผูชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพ 

 ผูเชี่ยวชาญตองมีคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ มีความรูความสามารถ และประสบการณในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้นผูเชี่ยวชาญจําเปนตองมีทักษะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  

1. ทักษะทางดานระบบคอมพิวเตอร  

2. ทักษะทางดานฐานขอมูล 

3. ทักษะการจัดระบบงานของหนวยงานที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 
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การศึกษาความพึงพอใจและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ในทางปฏิบัติการประเมินความพึงพอใจ จําเปนตองมีกลุมตัวอยางอาจจะไดจากการคัดเลือก 
หรือจากการสุมจากกลุมประชากร โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีหนาที่และปฏิบัติงานจริงกับระบบท่ีได
พัฒนาข้ึนมาใหมของหนวยงานที่เกี่ยวของ การทดสอบชุดคําสั่งวามีคุณภาพหรือไมนั้น จําเปนตองใช
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอชุดคําสั่งใหม ในการพัฒนาระบบนิยมใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางอยางนอย 1 คน โดยกลุมตัวอยางมีการทดลองใชชุดคําสั่งจริงและตอบ
แบบสอบถามหลังจากการใชชุดคําสั่งใหม เพ่ือนําแบบสอบถามมาคํานวณคาสถิติและสรุปผลการวิจัย 

 

6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความ
วิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีงานวิจัยบางเรื่องท่ีมีสวน
เกี่ยวของอยูบาง เชน  

  ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ และพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดทําบทความอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบทความผานเว็บไซต  มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบ 
พัฒนาและประเมินซอฟตแวรประยุกตดาน การบริหารจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสออนไลน
โดยซอฟตแวรมีความสามารถบริหาร จัดการและทําการผลิตวารสาร  ใชเครื่องมือในการบริหาร
จัดการฐานขอมูลแบบ RDBMS (Relational Database Management System) ดวยซอฟตแวร
MySQL ใชภาษาสคริปต (Script language) ในการพัฒนาโปรแกรมดวย PHP (Professional 

Home Page) ทดลองติดตั้งใชงานระบบผานเว็บไซต และผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมี
คุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหกับผูใช สามารถนําไปใชงานจัดการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได  

 กรรณิกา แกวฉุย และกันตพงษ วรรัตนปญญา (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเว็บไซตระบบ
วารสารคอมพิวเตอรศึกษาออนไลนมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตระบบวารสารคอมพิวเตอรศึกษา
ออนไลน จัดทําข้ีนเพ่ือใชเผยแพรขาวสาร และบทความเชิงวิชาการและวิจัยของคณาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ผูที่เก่ียวของ
สามารถอานและคนหาบทความ สงบทความ ตรวจพิจารณา บทความ ติดตามรายงานผลการตรวจ
พิจารณาบทความ ออนไลนไดตามสิทธิ์ของผูใชประเภทตางๆ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
โปรแกรม AppServ เพ่ือจําลองเซิรฟเวอรจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรม Macromedia Dream 

weaver 8.0 ในการออกแบบและเขียนภาษา HTML และผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบวารสาร 
คอมพิวเตอรศึกษาออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในระดับดีและ นําไปใชงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  

 ปยะภูมิ จิรชาญชัย และรัชชา ตรีสิงหวงศ (2553) ศึกษาวิจัยพัฒนาขึ้นสําหรับการใหบริการ
เว็บไซตสําหรับการจัดการเอกสารแบบออนไลนดวยเว็บไซต  ไดการพัฒนาโดยใชภาษา PHP เปนตัว
จัดการรูปแบบ และกระบวนการตางๆ ภายในเว็บไซต และใช MySQL เปนตัวจัดการระบบ
ฐานขอมูล ผลการวิจัยสรุปไดวา ผูใชระบบสามารถใชงานระบบจัดการเอกสารผานเว็บไซตและ
ติดตอสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี 

  เดชดนัย จุยชุม (2554) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร
อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือที่ใช คือ โปรแกรม Adobe Indesign สามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดทําาวารสารอิเล็กทรอนิกส ในการจัดทําตนฉบับสําหรับตีพิมพ เพ่ือสงโรงพิมพ และไฟลงานที่ได
นั้นสามารถนําามาใหบริการบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผลการวิจัยสรุปไดวา วารสาร
อิเล็กทรอนิกสเปนแหลงสารสนเทศท่ีเกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งใหความสะดวกในการ
เขาถึงบทความไดรวดเร็วขึ้น นับวาเปนบริการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชนเปนอยางยิ่ง  

 ธนากร อุยพานิชย, เสถียร จันทรปลา และนิธิมา แกวมณี (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสออนไลน กรณีศึกษาวารสารสวนสุนันทาวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน และกลุมผูใชงานที่เก่ียวของกับ
ระบบซึ่ง ประกอบดวย เจาหนาที่ประระจํากองบรรณาธิการวารสารสวนสุนันทาวิจัย จํานวน 3 คน 
ผูเขียนบทความจํานวน 5 คน กลุมผูใชที่เปนนักศึกษาทั่วไป จํานวน 68 คน และผูใชทั่วไปไปท่ีเขาใช
บริการเว็บไซตระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส ออนไลน สืบคนเพ่ืออานบทความ และตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบจํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามและ
แบบประเมิน ผลของการพัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสออนไลน กรณีศึกษา
วารสาร สวนสุนันทาวิจัยกลุมผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพระบบอยูในระดับดกี ลุมผูใชที่เกี่ยวของกับ
ระบบ ประเมินคุณภาพระบบอยูในระดับดี และนอกจากนั้น ผูใชบริการระบบทั่วไปไดประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีตอการใชระบบอยูในระดับดีมาก จึงสรุปไดวาสามารถที่จะนําระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใชใน 
การบริหารจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสออนไลนโดยเฉพาะวารสารสวนสุนันทาวิจัยได  
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  จิรัชยา นครชัย (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มี
วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ รับ - สง การจัดเก็บการสืบคน ขอมูลเอกสาร
ภายในองคกร รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการงานดานเอกสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนและชวยลดปญหาดานการสื่อสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร 
การสืบคนขอมูลเอกสาร และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ เครื่องที่ใชในการวิจัย คือ 
โปรแกรม Adobe Acrobat Professional และผลการวิจัยสรุปไดวา ความพ่ึงพอใจของเจาหนาที่
ผูใชงานอยูในระดับดี ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

หหหห 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิธีการดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนของกระบวนการออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ SDLC (System Development Life Cycle Method) โดยเริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการกําหนด ปญหาและความตองการของระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบงานใหม
การวิเคราะหและศึกษาระบบงานเดิม การออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม การทดสอบและติดตั้ง 
รวมทั้งการประเมินผลคุณภาพของระบบ ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้  

1. การศึกษาปญหาและความตองการของระบบ  

 ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูพัฒนาไดศึกษาข้ันตอน การทํางานของระบบงานปจจุบัน โดยการ
ใชวิธีการสังเกตการปฏิบัติงานจริง การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน การสนทนากับผูที่เก่ียวของ รวมทั้ง
ศึกษาเอกสารที่เกยวของกับกระบวนการรับบทความ พิจารณา และเผยแพร ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยละเอียด ทําใหทราบขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอบขายงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สําหรับความสามารถในการทํางานของระบบงานเดิมในปจจุบัน เพ่ือสรุปปญหาของระบบงานเดิม ได
ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการทํางานของระบบเดิม มีกระบวนการตั้งแตเริ่มตนรับตนฉบับบทความ 
จนกระท่ังถึงการเผยแพรบทความ มีข้ันตอนดังนี้  

 1.1 การคัดเลือกและการประเมินคุณภาพบทความ มีข้ันตอนดังนี้  

 1.1.1 กองบรรณาธิการวารสาร และการประชุมวิชาการแจงขาวประชา
สัมพันธใหผูสนใจ รวมสงผลงานประเภทบทความรายงานการวิจัย (Research 

Article) และบทความปริทัศน เขารับการพิจารณาคัดเลือกบทความ เพ่ือตีพิมพลง
ในวารสารวิชาการ Verdian e-Journal และนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  

 1.1.2 ผูเขียนบทความสงบทความเขารวมการพิจารณาคัดเลือก โดยการ
สงผานทางไปสงทางอีเมลที่ graduate.su@gmail.com สําหรับวารสาร และ 
phatchamon.s@gmail.com สําหรับงานประชุมวิชาการ 
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 1.1.3 กองบรรณาธิการรวบรวมบทความวิชาการ  และพิจารณาความ
ถูกตองของการจัดรูปแบบบทความ หากบทความใดที่มีการจัดรูปแบบไมถูกตองก็จะ
แจงไปยังผูสงบทความใหทําการแกไข เมื่อแกไขเรียบรอยแลวจึงสงบทความกลับมา
ยังกองบรรณาธิการอีกครั้ง  

 1.1.4 กองบรรณาธิการทําการติดตอหาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาบทความ  
ตามความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินคุณภาพบทความในเรื่อง
นั้นๆ แลวดําเนินการสงหนังสือเชิญพิจารณาบทความ บทความ แบบประเมิน
บทความ และใบสําคัญรับเงิน ใหผูทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย  

 1.1.5   ผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินคุณภาพบทความเสร็จเรียบรอยแลว ก็
จะสงผลการ ประเมินกลับมายังกองบรรณาธิการทางไปรษณีย  

 1.1.6 กองบรรณาธิการตรวจสอบ  และประมวลผลการประเมินคุณภาพ
บทความ พรอมทั้งแจงผลการประเมินไปยังผูสงบทความแตละคน หากบทความใด
ผานการประเมิน ก็จะไดรับการอนุมัติใหตีพิมพลงในวารสาร/คัดเลือกใหนําเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ และตรวจสอบสถานะการชําระคาสมัครสงบทความ 
หากชําระเงินแลวก็จะดําเนินการออกใบตอบรับ การตีพิมพในวารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal และการตอบรับการนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติให แตถาบทความใดตองแกไขทางกอง
บรรณาธิการจะแจงใหผูสงบทความทราบทางอีเมล เพ่ือใหทําการแกไขแลวสงบท
ความเขามาใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้งทางไปรษณีย  

  1.2 การเผยแพร มีขั้นตอนดังนี้  

 1.2.1 รวบรวมบทความท่ีผานการอนุมัติให  ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
Veridian e-Journal/นําเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ตามกลุมวิชา  และเดือนที่ตอบรับ โดยวารสารวิชาการ Veridian e-

Journal มีการตีพิมพปละ 11 ฉบับ ใน 3 กลุมวิชา และงานประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ มีการตีพิมพปละ 1 ครั้ง ใน 3 กลุมวิชา  
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 1.2.2 เจาหนาที่วารสารนําบทความท่ีผานการอนุมัติใหตีพิมพ  มาเรียง 
ลําดับและจัดรูปแบบ แลวเผยแพรขึ้นเว็บไซตเผยแพรบทความของวารสารที่ 
www.ejournal.su.ac.th สวนเจาหนาที่งานประชุมวิชาการนําบทความที่ผานการ
คัดเลือก มาเรียงลําดับและจัดรูปแบบ บันทึกใสแผนซีดี เพ่ือแจกในวันนําเสนอ
ผลงาน   

 และจากการศึกษาระบบงานเดิม สามารถเขียนแผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) 

กระบวนการทํางานของระบบงานเดิม ไดดังรูปตอไปนี้  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) กระบวนการทํางานของระบบงานเดิม  
 

เร่ิมตน 

แจงขาวเชิญชวนผูสนใจสงบทความเขาพิจารณาคัดเลือก 

รูปแบบบทความ 

ถูกตอง 

ผูแตงบทความสงบทความมาทาง e-mail 

สงบทความออกเพ่ือทําการประเมิน 

ประเมินคุณภาพบทความ 

สงผลการประเมินคุณภาพ 

บทความมีคุณภาพ 

ไดรับการอนุมัติ 

ตอบรับบทความเพ  ือตีพิมพ/นําเสนอผลงาน 

รวบรวมและเผยแพรบทความ 

สิ้นสุด 

สงบทความกลับเพื่อใหแกไข 

No 

No 

Yes 

Yes 
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  2. การกําหนดปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม (Problem Definition) 

 เมื่อไดทําการศึกษาระบบงานเดิม พบวาขอมูลตางๆ ขอบขายงาน และขั้นตอนการทํางาน 
ในการบริหารจัดการวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ยังมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิม ดังตอไปนี้  

 2.1*กระบวนการสงบทความ การพิจารณาบทความจะเปนรูปแบบเอกสาร (Paper 

Based System) โดยรูปแบบการสงบทความ จะสงทางไปรษณียและบรรณาธิการจะนํา
เอกสารใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจพิจารณาตรวจพิจารณาบทความ กระบวนการนี้ทําใหเกิดความ
ลาชาของการสงบทความอีกท้ัง บทความยังเปนรูปแบบของเอกสารซึ่งอาจทําใหสูญหาย การ
จัดเก็บไมเปนระเบียบ ไมมีการบันทึกขอมูล  

 2.2*ขั้นตอนกระบวนการตรวจพิจารณาบทความไมชัดเจน ทําใหผูแตงบทความ 
บรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ ยากตอการติดตอขอดูขอมูลขั้นตอนสถานะกระบวนการใน
การตรวจพิจารณาบทความ ของตน บรรณาธิการไมมีขอมูลที่เปนปจจุบัน ในการติดตอ
ประสานงานผูที่เกี่ยวของกับบทความ  

 2.3*การคนหาบทความแบบเดิมเปนในรูปแบบการคนหาบทความนั้น คนหายาก
เนื่องจากมีการจัดเก็บเปนเอกสารจํานวนมาก  

 2.4 กระบวนการตอบรับบทความมีการจัดการที่ไมเปนระบบ เนื่องจากดําเนินการ
โดยเจาหนาที่วารสาร มีปญหาการพิมพผิดพลาด เอกสารสูญหาย และการตรวจสอบผูคาง
ชําระคาสมัครสงบทความตกหลน  

 2.5 การรวมเลมวารสารยังไมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบทความสงเขามาเพ่ือรับ
การพิจารณาตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก และจํานวนวารสารหลายฉบับที่ซ้ําซอนกันในแต
ละเดือน ทําใหรวมเลมวารสารไมทันตามกําหนดเวลา 

 2.6 การเขาถึงวารสารอยูในวงแคบ      เพราะเว็บไซตเผยแพรบทความ 
(www.ejournal.su.ac.th) เปนคนละเว็บไซตที่ใชเผยแพรรายละเอียดที่เก่ียวของ เงื่อนไข
การสมัครสงบทความ และขาวประชาสัมพันธของวารสารวิชาการ Veridian e-Journal   
(www.graduate.su.ac.th/newgrad/ejournal/index.html) ทําใหยากตอการเขาถึงของ
ผูที่สนใจ อีกท้ังการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ยังไมมีเว็บไซต
สําหรับเผยแพรผลงาน  
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 จากปญหาในประเด็นตางๆ ขางตน จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบจัดการบทความ
วิชาการออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือนํามาประยุกตใชแทนระบบงานเดิม 
ซึ่งจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การดําเนินการผลิตวารสารและการดําเนินการ
งานประชุมวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

2. ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม 

 หลังจากไดรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหในเบื้องตน สามารถสรุปปญหาในประเด็นตางๆ 
ของระบบงานเดิมไดแลว เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาวิธีการแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 
คือ การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบใหมขึ้นมาเพ่ือแกปญหา ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจถึงความเปนไปไดของโครงการพัฒนาระบบงานใหม วาจะสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการไว
หรือไม ซึ่งพิจารณาความเปนไปไดจะพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ คือ  

 1. ความเปนไปไดในทางเทคนิคของระบบงานใหม  

 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ เลือกใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบ ไดแก ใช
ภาษาสคริปต PHP (Hypertext Preprocessor) ในการจัดการกระบวนการออกใบตอบรับ
บทความ รวมถึงการตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครสงบทความ และระบบบริหาร
จัดการฐานขอมูล MySQL ซ่ึงเปนซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source) นํามาใชโดยไม
ตองเสียคาใชจายดานลิขสิทธพัฒนาเปนWeb Applicationทํางานบนเทคโนโลยีของ
โปรโตคอลหลักของเครือขายอินเทอรเน็ตคือTCP/IP และอาศัยหลักการของ Client/Server 

ซ่ึงเปนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุน มีเอกสารประกอบใหศึกษาอยูจํานวนมาก 
และประสิทธิภาพในการใชงานสูง นอกจากน้ันหนวยงานคือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยังมีเครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) ที่มีเทคโนโลยีรองรับการติดตั้งและเผย
แพรระบบงานใหมที่พัฒนานี้ไดทันที ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดในทางเทคนิค ในการที่จะ
พัฒนาระบบงานใหมโดยไมตองเสียคาใชจายหรือลงทุนเพ่ิมเติม  

2. ความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะสามารถลดปญหาของระบบปจจุบันได ชวยอํานวยความ
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สะดวกในดานตางๆ ตั้งแตการคัดเลือกบทความตลอดจนการเผยแพรวารสารวิชาการและ
เผยแพรบทความที่ผานการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ ซึ่งจะชวยใหเกิดความคลองตัว
ของกองบรรณาธิการและเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น บุคลากรในบัณฑิต
วิทยาลัยมีประสบการณในการใชเทคโนโลยี คือโปรแกรมประยุกตบนเว็บ เปนอยางดี  

3. ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร 

  เนื่องจากการพัฒนาระบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนการใชเทคโนโลยีซอฟตแวรเปดเผยรหัสและใช
ฮารดแวร ไดแก เครื่องแมขาย ระบบเครือขาย รวมทั้งบุคลากรเดิม ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไมตองลงทุนในดานซอฟตแวร ฮารดแวร ระบบเครือขายเพ่ิมเติม 
หากมีการพัฒนาระบบงานใหม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนับวาคมุคาอยา
งยิ่งในการปรับเปลี่ยนมาใชระบบใหม  

4. ความเปนไปไดในดานระยะเวลา  

 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดระยะเวลาตั้งแตเสนอโครงการ วิเคราะหและ
ออกแบบระบบใหม ออกแบบฐานขอมูล พัฒนารหัสคําสั่ง (Source Code) ตรวจสอบระบบ 
ทดลองติดตั้งใชงานและประเมินผลกําหนด ระยะเวลาไว 1 ป ซ่ึงเปนระยะเวลาในการ
บริหารจัดการโครงการในหนวยงานราชการทั่วไป ดังนั้นจึงเปนไปสูงไดในการพัฒนา
ระบบงานใหสําเร็จได  

 จากการศึกษาความเปนไปไดในประเด็นตางๆ ขางตน กลาวไดวา การพัฒนาซอฟตแวร
โปรแกรมประยุกตทํางานบนWeb Application สําหรับระบบบริหารจัดการบทความวิชาการ
ออนไลน  กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีความเปนไปไดท่ีจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวได สามารถพัฒนาและทดลองติดตั้งใชงานจริงไดภายใน 
ระยะเวลาท่ีกําหนดประมาณ 1 ป  

 

3. การวิเคราะหระบบงาน 

 เมื่อผูพัฒนาไดทําการศึกษาระบบงานปจจุบัน ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบงาน เดิม
ตลอดจนทราบสภาพปญหา อุปสรรค และสิ่งแวดลอมตางๆ ของการทํางานแบบเดิม จึงไดวิเคราะห
และออกแบบ ระบบใหม โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหเปนระบบท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใช
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนดังตอไปน้ี  
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 1. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวของในระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน  โดยกรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ประกอบดวยกระบวนการทํางาน (Processes) ขอมูล (Data) ที่เก่ียวของและกลุมคนที่มี
อิทธิพลสงผลกระทบโดยตรงตอระบบ โดยการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ และสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับระบบ รวมถึงคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาใชกําหนดวัตถุประสงคและ
ขอบเขตของงานวิจัย รวมถึงการออกแบบระบบโดยรวมและรูปแบบหนาจอของเว็บไซตให
ตรงกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด   

 2. การวิเคราะหระบบ มีจุดมุงหมายที่จะมีการปรับปรุงและแกไขระบบงานเดิม โดย
ทําการแยกแยะปญหาออกมาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาขางตน แลวกําหนดปญหาเปน
หัวขอเพ่ือทําการศึกษา และหาวิธีแกไขในที่สุด ตั้งแตกระบวนการทํางาน (Processes) 

ไดแก การบริหารจัดการสมาชิก การบริหารจัดการบทความ การบริหารจัดการขอมูลวารสาร 
การสืบคนบทความ การแจงขาวประชาสัมพันธ การบริหารจัดการใบตอบรับบทความที่ผาน
การพิจารณาใหตีพิมพในวารสาร และคัดเลือกบทความใหไดนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
เปนตน การแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ (Data) ไดแก ขอมูลสมาชิก ขอมูลบทความ 
ขอมูลรายละเอียกวารสาร ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลกองบรรณาธิการ ขอมูลการเผยแพร
วารสาร ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ขอมูลสถานะการชําระเงินคาสมัครสงบทความ ขอมูล
สถานะบทความ ขอมูลใบตอบรับบทความที่ผานการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
เปนตน และองคประกอบภายนอกของระบบ (Boundary) ไดแก ผูที่เกี่ยวของกับระบบงาน 
ทั้งสมาชิกในระบบหรือผูแตงบทความ ผูทรงคุณวุฒิ บุคคลท่ีทําหนาที่ประเมินคุณภาพของ
บทความ และกองบรรณาธิการ บุคคลท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําวารสารและงาน
ประชุมวิชาการ 

      3. แผนผังการทํางานของระบบใหม (Flowchart Diagram) เปนขั้นตอนของการนํา
ขอมูลที่รวบรวมได มาเปนแนวทางในการสรางแผนผังการทํางานของระบบงานใหม 
(Flowchart Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพันธของกระบวนการทํางานของระบบงานใหม 
และคําอธิบายกระบวนการทํางาน (Process Description) ดังนี้  

 3.1. แผนผังการทํางานของระบบใหม (Flowchart Diagram) คือ ผังงานที่
แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบงาน เพ่ือเสนอขั้นตอนของงานที่ปรับปรุงใหม
ตามลําดับใหเขาใจตรงกัน และแยกแยะกระบวนการทํางานไดงาย (Problem 

Define) ซึ่งสามารถเขียนแผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) กระบวนการ 
ทํางานของระบบงานใหม ไดดังรูปตอไปนี้ 
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     ขั้นตอนการพิจารณาบทความและตีพิมพ 
    ผูแตงบทความ          บรรณาธิการ                       ผูจัดการระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 แสดงแผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) กระบวนการทํางานของระบบงานใหม 
  

ผูแตงบทความ สราง Profile 

(ชื่อผูแตง, ชื่อบทความ, รายละเอยีดขอมูลตางๆ) 

เพื่อสมัครสมาชิกและพิมพใบชาํระเงินคาสงบทความ 

สงบทความ 
ผูแตงอัพโหลไฟลบทความข้ึนเว็บไซต 

และกรอกรายละเอียดเพื่อการคนคืนสารสนเทศ 

1. ลําดบัการสงบทความ 
บรรณาธิการไดรับมอบหมาย 

ใหควบคุมกระบวนการพิจารณาบทความ 

ผูจัดการระบบ 
ติดต้ังและต้ังคาวารสาร เชน การลงทะเบียน 

ของบรรณาธิการ, ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

เลือกผูทรงคุณวุฒิ 
บรรณาธิการเลือกผูทรงค ุณวุฒิจากฐานขอมูล 

ทบทวนการดําเนินการ 
ผูทรงคุณวุฒิสงบทความที่พิจารณาแลว 

พรอมคําแนะนํา 

2. ทบทวนการสงบทความ 
2.1 ตรวจสอบการสง            
2.2 ดําเนินการทบทวน         

2.3 ตัดสินใจโดยบรรณาธิการ 

ทบทวนสงบทความ 
ผูแตงสามารถติดตามความคืบหนา ดูไฟล 
 ทบทวบ แกไขและสงบทความอีกครั้ง  

ตามคํารองขอของบรรณาธิการ 

สําเนาบทความ 

รูปแบบ 
แสดงรูปแบบเตรียมการเผยแพร 

พิสูจนอักษร 

3. สงบทความที่ผานการแกไขแลว 
3.1 สงสําเนาบทความ          

3.2 ขอบเขตรูปแบบวารสาร  
3.3 พิสูจนอักษรกอนเผยแพร 

สงบทความที่ผานการแกไขแลว 
ผูแตงทบทวนสําเนาบทความที่ผานแลว 

และพิส ูจนอักษรกอนสงพิมพ 

4. จัดการวารสารฉบบัที่จะตีพิมพและ 
ครั้งที่จะจัดการประชุมวิชาการ 

  4.1 สรางฉบับวารสาร/กําหนดการประชุมวิชาการ 
  4.2 กําหนดการสงบทความ 

  4.3 เอกสารสําคัญ               

5. การเผยแพร 
รายการที่สมบูรณถูกจัดเก็บตามกระบวนการ 

สําหรับเผยแพร 

วารสาร/การประชุมวชิาการยอนหลัง 
สามารถเรียกดูฉบับยอนหลัง หรือคนหา 

ดวยดัชนีสารสารเทศ 

เร่ิมตน 

บรรณาธิการเผยแพรบทความออนไลน  
และอนุมัติการออกใบตอบรับเผยแพรบทความ 

สิ้นสุด 
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จากรูปที่ 3.2 แผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) กระบวนการ
ทํางานของระบบงานใหม แสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประกอบดวย 4 กระบวนการ สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 3.1.1 กระบวนการบริหารจัดการสมาชิก  ทําหนาที่ในการจัดการ
สมาชิกตั้งแตขั้นตอนที่กรอกขอมูลสวนตัว เพ่ือใหไดสิทธิ์เปนผูแตงบทความ 
(Author) ของระบบ ตลอดจนการที่ปรับปรุงขอมูลสวนตัวของตนเอง และ
นอกจากน้ีกองบรรณาธิการยังสามารถที่จะเรียกดูหรือแกไขขอมูลสมาชิก
ทั้งหมดได  

 3.1.2 กระบวนการจัดการบทความ ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัด สง
บทความของสมาชิก การแจกจายบทความใหแกผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําการ
ประเมินการตรวจสอบรูปแบบของบทความ และการประเมินคุณภาพ
บทความนอกจากนี้ยังมีการจัดการเก่ียวกับสถานะของบทความ เพ่ือที่จะ
ชวยใหกองบรรณาธิการ และสมาชิกผูสงบทความเขาคัดเลือกจะไดทําการ
ตรวจสอบสถานะของบทความวาอยูในชวงการดําเนินงานในขั้นตอนใด  

 3.1.3 กระบวนการจัดการขอมูลวารสาร  ทําหนาที่ในการจัดการ
วารสาร ตั้งแตการรวบรวม ขอมูลพื้นฐานของวารสาร ขอมูลกอง
บรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลสถานะการชําระเงินคาสมัครสงบทความ 
และการจัดการเก่ียวกับการคัดเลือกบทความท่ีผานการอนุมัติตีพิมพ จาก
กองบรรณาธิการใหลงตีพิมพในวารสารแตละฉบับ ตามความเหมาะสม  
รวมทั้งชวยจัดการเกี่ยวกับการจัดเรียบเรียงรูปเลม และสรางเอกสารสําคัญ
สําหรับการเผยแพรบทความ 

 3.1.4 กระบวนการออกใบตอบรับบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใน
วารสาร และบทความท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
จากการอนุมัติตามระยะเวลาการตอบรับบทความ ของกองบรรณาธิการ 
หลังจากบทความผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ และการ
ตรวจสอบสถานะชําระเงินคาสมัครสงบทความ 
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 4. แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เปนขั้นตอนของการนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาเปนแนวทางในการสรางแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow 

Diagram: DFD) เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลกับกระบวนการทํางาน และคําอธิบาย
กระบวนการทํางาน (Process Description) ที่รวบรวมไดจากขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล มาจัดเปนกลุม ขอมูลที่เก่ียวของสัมพันธกันอยูในชุดเดียวกัน จัดกลุมของกระบวนการ
ทํางานรวมทั้งขอบเขตของ ระบบงาน เพ่ือนํามาใชสําหรับการสรางแผนภาพการไหลของ
ขอมูล ซึ่งแสดงขั้นตอนทํางานของ ระบบที่ปรับปรุงใหม จะไดระดับที่ 0 (Level-0) เปน
แผนภาพระดับสูงสุด (Context Diagram) ดังนี้ 

 4.1 แผนภาพขอมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) ของระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แสดงไดดังรูป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบบริหารจัดการบทความ 

                 วิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ 
ขอมูลการประเมินบทความ 

ขอมูลสมาชิก 
แบบประเมินบทความ 
ขอมูลสถานะบทความ 

ขอมูลบทความ 
ขอมูลการประเมินบทความ 

ขอมูลสมาชิกท่ีผานการปรับปรุง/เรียกด ู
รายชื่อบทความท่ีไดรับใบตอบรับ 

ก 
สมาชิก 

ก 
กองบรรณาธิการ 

ก 
ผูทรงคุณวุฒิ 

0 
ระบบบริหาร
จัดการบทความ
วิชาการออนไลน 

 

ขาวประชาสัมพันธ 
ขอมูลสถานะบทความ 
ผลการประเมินบทความ 
วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ 
การประชุมวิชาการท่ีผานการเผยแพร 
ขอมูลการอนุมัติเผยแพรบทความ 

ี่

ขอมูลสมาชิก 
ขอมูลบทความฉบับราง 

ขอมูลสถานะชําระเงิน 
ขาวประชาสัมพันธ 
ขอมูลการแจกจายบทความ 
ขอมูลการอนุมัติเผยแพรบทความ 
ขอมูลสมาชิกท่ีตองปรับปรุง/เรียกด ู
ขอมูลการประเมินบทความ 

ขอมูลเอกสารสาํคัญ 

ขาวประชาสัมพันธ 
แบบประเมินบทความ 
ขอมูลบทความ 
วารสาร/การประชุมวิชาการท่ีเผยแพร 
 
 



39 

 

 

 

จากรูปที่ 3.3 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ขอมูลของ
ระบบงานใหม เปนการออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลในระดับ 0 ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึง ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับระบบในการใหขอมูล และรับขอมูลของระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จะเห็นวากลุมผูใชที่เกี่ยวของ  ไดแก สมาชิก ผูทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ 
โดยมีรายละเอียดการนําขอมูลเขาและขอมูลออก ดังนี้ 

สมาชิก ซึ่งหมายถึงสมาชิกผูแตงบทความ มีขอมูลสูระบบ ดังนี้ ขอมูล
ประวัติสมาชิก ขอมูลบทความ และมีขอมูลออกจากระบบเขาสูสมาชิก ดังนี้ ขาว
ประชาสัมพันธ ขอมูลสถานะบทความ ผลการประเมินบทความ วารสารวิชาการ
ฉบับสมบูรณ การประชุมวิชาการท่ีผานการเผยแพร ขอมูลการอนุมัติเผยแพร
บทความ วารสาร/การประชุมวิชาการท่ีเผยแพร 

ผูทรงคุณวุฒิ มีขอมูลเขาระบบ ดังนี้ ขอมูลประวัติผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลการ
ประเมินบทความ และมีขอมูลออกจากระบบสูผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ขาวประชาสัมพันธ 
แบบประเมินบทความ ขอมูลบทความ วารสาร/การประชุมวิชาการท่ีเผยแพร 

กองบรรณาธิการ มีขอมูลเขาสูระบบ ดังนี้ ขอมูลสถานะชําระเงินคาสมัคร
สงบทความของสมาชิก ขาวประชาสัมพันธ ขอมูลการแจกจายบทความ ขอมูลการ
อนุมัติเผยแพรบทความ ขอมูลสมาชิกที่ตองปรับปรุง/เรียกดู ขอมูลการประเมิน
บทความ ขอมูลเอกสารสําคัญ (หนาปกวารสาร คํานํา สารบัญ รายชื่อกอง
บรรณาธิการ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ) 

4.2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (DFD Level-1) ของระบบเปน
แผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางขั้นตอนของการทํางานหลักท้ังหมดของระบบ 
โดยแสดงความสัมพันธของสวนที่เปนผูให และผูรับขอมูลจากระบบ (Boundaries) 

กระบวนการทํางานของระบบมี 4 กระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1) บริหาร
จัดการสมาชิก กระบวนการที่ 2) จัดการบทความ กระบวนการที่ 3) จัดการขอมูล
วารสาร/การประชุมวิชาการ กระบวนการท่ี 4) แจงขาวประชาสัมพันธ 
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รูปที่ 3.4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 

 

 

สมาชิก 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

กองบรรณาธิการ 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

สมาชิก 

 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

1.0 
 

 

บริหารจัดการสมาชิก 

2.0 
 

 

จัดการบทความ 

4.0 

 

แจงขาวประชาสัมพันธ 

ขอมูลสมาชิก 

D1  ขอมูลสมาชิก 

ขอมูลบทความ 
ผลการประเมินบทความ 

ขอมูลบทความ 
แบบประเมินบทความ 

ขอมูลการประบทความ 

ขอมูลสมาชิก 

ขอมูลสมาชิกที่ผานการปรบัปรุง/เรียกด ู

ขอมูลสมาชิกที่ตองการปรบัปรุง/เรียกด ู

ขอมูลสถานะชําระเงิน 

ขอมูลการแจกจายบทความ 
ขอมูลการประเมินบทความ 
ขอมูลผูทรงคณุวุฒ ิ
ขอมูลใบตอบรับ 
ขอมูลการอนุมัตเิผยแพรบทความ 
รายช่ือบทความที่ไดรบัใบตอบรบั 
ขอมูลเอกสารสําคญั 

ขาวประชาสัมพนัธ ขาวประชาสัมพนัธ 

ขาวประชาสัมพนัธ 

วารสาร/การประชุมวิชาการที่เผยแพร 

วารสาร/การประชุม 

วิชาการที่เผยแพร 

D2    ขอมูลบทความ 

D4    ขอมูลสถานะบทความ 

D5    ขอมูลการประเมิน 
        บทความ 

D1    ขอมูลสมาชิก 

D3    ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ

D6    ขอมูลใบตอบรับ 

3.0 

 

จัดการขอมูลวารสาร/
ประชุมวิชาการ 

D1    ขอมูลสมาชิก 

D3    ขอมูลผูทรงคุณวุฒ ิ

D7    ขอมูลขาวประชาสัมพนัธ 

ขอมูลสถานะบทความ 

ขอมูลผูทรงคุณวุฒ ิ

แบบประเมินบทความ 
ขอมูลสถานะบทความ 

ขอมูลบทความ 

ขอมูลการประเมินบทความ 
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จากรูปที่ 3.4  แสดงใหเห็นถึงแผนภาพกระแสขอมูลระดับที ่ 1 ของระบบบริหาร
จัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึง
ประกอบดวย 4 กระบวนการ สามารถอธิบายไดดังนี้  

กระบวนการบริหารจัดการสมาชิก ทําหนาที่ในการจัดการสมาชิกตั้งแตขั้นตอนท่ี 

สมาชิกกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครเปนสมาชิกของระบบ ตลอดจนการที่สมาชิกทําการ
ปรับปรุงขอมูลสวนตัวของตนเอง และนอกจากนี้กองบรรณาธิการยังสามารถท่ีจะเรียกดูหรือ
แกไขมูลสมาชิกทั้งหมดได  

กระบวนการจัดการบทความ ทําหนาที่เก่ียวกับการจัดสnงบทความของสมาชิก การ
แจกจายบทความใหแกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําการประเมิน การตรวจสอบรูปแบบของ บทความ 
และการประเมินคุณภาพบทความ นอกจากน้ียังมีการจัดการเก่ียวกับสถานะของบทความ 

เพ่ือที่จะชวยใหกองบรรณาธิการ และสมาชิกผูแตงบทความไดทําการตรวจสอบสถานะของ
บทความวาอยูในชวงการดําเนินงานในขั้นตอนใด รวมถึงการออกใบตอบรับบทความ 

กระบวนการจัดการขอมูลวารสารและการประชุมวิชาการ ทําหนาที่ในการจัดการ
วารสารและการเผยแพรบทความท่ีผานการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ตั้งแตการ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน เอกสารสําคัญ รายชื่อกองบรรณาธิการ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และการ
จัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกบทความท่ีผานการอนุมัติตีพิมพ ใหลงตีพิมพในวารสารแตละ
ฉบับตามความเหมาะสม รวมทั้งคัดเลือกบทความที่ผานการอนุมัติในนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ  

กระบวนการแจงขาวประชาสัมพันธ ทําหนาที่ในการจัดการขาวประชาสัมพันธ 
ตั้งแตการสรางขาวประชาสัมพันธ ตลอดจนการแจงขาวประชาสัมพันธไปยังสมาชิกและ
ผูทรงคุณวุฒิผานทางระบบ  
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5. แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) 

เปนขั้นตอนการจําลองขอมูลขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ พรอมทั้งจําลองความสัมพันธ
ระหวางขอมูลที่เกิดขึ้นในระบบงานใหม โดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 
(Entity Relationship Diagram: ERD) ซึ่งประกอบดวย Entity (กลุมของขอมูล), 

Relationship (ความสัมพันธระหวางขอมูล) และ Cardinality (จํานวนสมาชิกที่เปนไปไดใน 
Entity หนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับสมาชิกของอีก Entity หนึ่ง) การแสดงความสัมพันธระหวาง 
Entity ที่มีในการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังรูปที่ 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5 แสดงแผนผังความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram: ER 

              ของระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน า 
 

เมื่อทําการแปลง Entity Relationship Diagram จากรูปที่ 3.5 ใหอยูในรูปของ 
Relation Schema จะทําใหเห็นโครงสรางของฐานขอมูลในแตละ Entity วาประกอบดวย 
Attribute ใดบาง โดย Attribute ที่มีเครื่องหมาย * กํากับไว จะทําหนาที่เปน Primary 

Key หรือ Foreign Key ของ Entity นั้นๆ ตามลําดับที่สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1. Entity ผูใชระบบ (mail*, prename, name, surname, SSD, tel, pass, 

status, addr) 

 2. Entity บทความ (id*, date, user*, name, status) 

 3. Entity ไฟลบทความ (id*, file*) 

 4. Entity ไฟลผลประเมินบทความ (id*, file*) 

 5. Entity ผลพิจารณาบทความ (id*,  reviewer,  status,  file,  date,    

evaluationId*) 

 6. Entity แบบประเมินบทความ (evaluationId*, name) 

 7. Entity คําถามในแบบประเมินบทความ (evaluationId*, question) 

 8. Entity ไฟลใบตอบรับบทความ (id*, file) 

 9. Entity การเผยแพรบทความ (id*, name, year, issue, status, reviewer, 

editorial, indexfile, preface, frontfile, issueStatus) 

 10. Entity บทความที่ไดรับการเผยแพร (issueId*, id*, file) 

 11. Entity ขาวประชาสัมพันธ (id*, file, title) 
d 

4. การออกแบบระบบงาน 
ห 

  การออกแบบระบบงาน เปนการนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผน  ในการสราง
ระบบสารสนเทศใหใชงานไดจริงตามความตองการของผูใชระบบ โดยมีการออกแบบหนาจอสําหรับ
ติดตอกับผูใช (Graphics User Interface: GUI) ดังนี้ 

 

 1. การออกแบบหนาจอสําหรับติดตอกับผูใช (Graphics User Interface: GUI) ในขั้นตอนน้ี
ผูวิจัยไดทําการออกแบบหนาจอสําหรับติดตอกับผูใชในลักษณะท่ีเรียกวา Graphics User 

Interface: GUI เพ่ือใหงายตอการใชงานของผูใช โดยแบงการออกแบบออกเปน 2 สวน คือ การ
ออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ
(Output Screen)  

 
ห 
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1.1 การออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล (Input Design) ในการ
ออกแบบ ผลลัพธผูวิจัยดําเนินการพัฒนาโดยการสอบถามความตองการของผูใชระบบ และ
ศึกษาการออกแบบ ผลลัพธจากเว็บไซตที่เก่ียวของกับระบบ ตัวอยางการออกแบบขอมูล
นําเขา ดังรูปที่ 3.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.6  แสดงการออกแบบขอมูลนําเขาขอมูลของผูแตงบทความ (Author) 

 

 จากรูปที่ 3.6 แสดงหนาจอการออกแบบขอมูลนําเขาขอมูลของผูแตงบทความ 
(Author) เปนการนําเขาขอมูลตางๆ เพ่ือเก็บเปนแหลงขอมูล ประกอบดวยรายละเอียดของ 
คํานําหนาชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผาน, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท 
และท่ีอยู ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไว เพื่อนําเสนอเปนสารสนเทศตอไป 
ฟ 
ห 
  1.2 การออกแบบผลลัพธ (Output Screen) ผูพัฒนาไดออกแบบหนาจอผลลัพธท่ี
เกิดจากระบบ โดยรูปแบบของหนาจอผลลัพธมีมาตรฐานเดียวกัน และแสดงขอมูลตามความ
ตองการของผูใชระบบ ตัวอยางการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลทั่วไป ดังรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7 แสดงการออกแบบผลลัพธในรูปแบบของขอมูลทั่วไป 
 

 

  จากรูปที่ 3.7 แสดงการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) 

ซึ่งประกอบดวย คํานําหนาชื่อ, ชื่อ-สกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, อีเมล  และที่อยู  
  

5. การพัฒนาระบบงาน 

 ในการพัฒนาระบบจัดการบทความวิชาการออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ และนําความรูที่ไดมาพัฒนาโปรแกรม 
โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาหลัก ไดแก ภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บไซต คือ ภาษา 
PHP (www.php.net) และระบบบริหารจัดการฐานขอมูลบนเว็บไซตดวยซอฟตแวร MySQL 

(www.mysql.com) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชได โดยไมตองเสียคาใชจายดานลิข
สิทธิ์ที่สามารถหาดาวนโหลด (Download) และการติดตั้งไดงาย อีกทั้งสามารถใชงานไดสะดวกเพียง
ไมกี่ขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาระบบงานดังนี้  

  1. การศึกษาเอกสารตางๆ โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับระบบซึ่งประกอบดวย การศึกษาแผนผังการทํางาน (Flowchart Diagram) 

กระบวนการทํางานของระบบงานเดิมและระบบงานใหม รวมท้ังเอกสารที่เปนแหลงขอมูล
ตางๆ ทําใหผูวิจัยเขาใจระบบงานมากย่ิงขึ้น  
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  2. การออกแบบโปรแกรม ในการออกแบบโปรแกรมผูวิจัยไดใชแผนผังการทํางาน 
(Flowchart Diagram) ในการชวยแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมโดยรวม 
ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมไดอยางมีข้ันตอน และเปนการเพ่ิมความถูกตอง
ของระบบงานใหมอีกดวย   

  3. การเขียนโปรแกรม ในการพัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยใชเครื่องมือชวยในการพัฒนา
โปรแกรม ซึ่งไดแก โปรแกรม Notepad++ Version 6.8 ซึ่งเปนเครื่องมือชวยในการพัฒนา
ชุดคําสั่งภาษา PHP และรองรับการพัฒนารหัส UTF-8 รวมกับเครื่องมือท่ีใชในการจัดการ
ฐานขอมูล คือ MySQL   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 ซอฟตแวร Notepad++ Version 6.8 เครื่องมือพัฒนาชุดคําสั่งภาษา PHP  

 

6. การทดสอบและติดตั้งระบบ 

     เมื่อโปรแกรมไดพัฒนาขึ้นมาแลว ยังไมสามารถนําระบบไปใชงานไดทันทีจําเปนตอง
ดําเนินการทดสอบระบบกอนที่จะนําไปใชงานจริงเสมอตั้งแตในขั้นตอนการพัฒนา และทดสอบการ
นําไปใชของระบบงานจริงอีกคร้ัง  ดังนี้ 

    1. การทดสอบในข้ันตอนการพัฒนา  ผูวิจัยไดจําลองเครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่
เปน Web Server ใหบริการเว็บไซตโดยการติดตั้งโปรแกรม AppServ ซึ่งประกอบดวยโปรแกรม
ยอย4โปรแกรม คือ Apache Web Server สําหรับใหบริการเว็บไซต, MySQL สําหรับการ
บริหารจัดการฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ, phpMyAdmin โปรแกรมประยุกตชวยบริหารจัดการ
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ฐานขอมูล MySQL ผานหนาเว็บไซตโดยสะดวก และตัวแปลภาษา PHP เหตุผลที่เลือกใช
เนื่องจากโปรแกรมเหลานี้ติดตั้งงายไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ และมีหนังสือและแหลงเรียนรูบน
อินเทอรเน็ตจํานวนมาก  

   2. การทดสอบระบบงานจริงและการนําไปใช  หลังจากทดสอบระบบโดยคณะ
ผูพัฒนาในขอที่ 1 เรียบรอยแลว ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ไดทําการอัฟโหลด 
(Upload) ชุดคําสั่ง และฐานขอมูลของระบบทั้งหมดเพ่ือติดตั้งทดลองเผยแพรโดยใช Web 

Browser เชน Mozilla Firefox หรือ Microsoft Internet Explorer : IE หรือ Google 

Chrome เปนเครื่องมือสําหรับการเปดเว็บไซตระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน 
กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้น ทําการทดสอบ และทดลอง
เผยแพรเว็บไซตของระบบที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ การทดสอบระบบงานใหมดังกลาว ทดสอบแบบคู
ขนานไปกับระบบงานเดิม  
ด  

7. กระบวนการทดสอบและหาคุณภาพระบบ  

 เครื่องมือที่นํามาใชในการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  

 7.1 แบบสอบถามประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร  

    โดยปรับปรุงจากแบบประเมินของ  พิชญสินี พุทธิทวีศรี (2548) และ พีระพล ขุน
อาสา (2545) ซึ่งทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ ประเมินบทความออนไลนและจัดการ
วารสารออนไลนดวยเชนกัน โดยการประเมินคุณภาพของระบบน้ัน จะประเมินโดย กลุมผูใช
งานระบบตามลักษณะการมีสวนเกี่ยวของกับระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น แบบประเมินแบงหัวข
อการประเมินออกเปน 5 ดานหลัก ดังนี้  

 1. การประเมินระบบดาน  Functional Requirement Test  เปนการ 
ทดสอบความสามารถในการทํางานตรงตามความตองการของโปรแกรมมากนอย
เพียงใด  

 2. การประเมินระบบดาน     Functional Test     เปนการประเมิน
ความสามารถของระบบ วาสามารถทํางานตามหนาที่ที่มีอยูไดมากนอยเพียงใด  

  3. การประเมินระบบดาน   Usability Test   เปนการทดสอบลักษณะการ
ใชงานของโปรแกรมวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด  
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 4. การประเมินระบบดาน Performance Test เปนการทดสอบโปรแกรม
ในดาน ประสิทธิภาพตามท่ีตองการวามีมากนอยเพียงใด  

 5. การประเมินระบบดาน Security Test เปนการทดสอบโปรแกรมในดาน
ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของผูใชัระบบวามีมากนอยเพียงใด  
 

7.2 การประเมินคุณภาพระบบ  

 ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพระบบท่ีพัฒนาขึ้น  ผูพัฒนาไดกําหนดขอบเขต
ของการประเมินผลไว ดังตอไปนี้  

 1. ขอบเขตของการประเมินคุณภาพของระบบท่ีพัฒนา จะทําการประเมิน
องคประกอบของสารสนเทศ 5 ดาน คือ ดานการจัดระบบสารสนเทศ ดานการ
นําเสนอผลงานสารสนเทศ ดานการพัฒนางานสารสนเทศ  ดานการนําไปใช การ
บริหารจัดการและการวางแผน และดานเนื้อหาและคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผูใชระบบ 

  2.  วิธีการประเมิน จะดําเนินตามกิจกรรม ดังนี้ 

 ใหกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย ผูใชระบบ ไดแก  ผู
แตงบทความ/นักศึกษา, เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน, ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผูบริหารงาน
วารสารและการประชุมวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเมิน
ดานความพึ่งพอใจของระบบ จํานวน 22 คน ขณะท่ีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประเมินดานคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น จํานวน 3 คน มี
รายละเอียดดังนี้  

  2.1  ประเมินดานความพ่ึงพอใจของระบบ 

  2.1.1 ผูแตงบทความ/นักศึกษา  ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงเพ่ือ
ทดลองใชและตอบแบบประเมินคุณภาพระบบท่ีพัฒนาขึ้น และเคยสงบท
ความตีพิมพในวารสารวิชาการ Veridian e-Journal จํานวน 5 คน และ
เคยสงบทความในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 5 คน 

 

 



49 

 

 

 

  2.1.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาที่งานวารสาร 1 คน/

เจาหนาที่การประชุมวิชาการ จํานวน2 คน และเจาหนาที่การเงิน จํานวน 
1 คน 

  2.1.3 ผูทรงคณุวุฒิ ที่พิจารณาและประเมินคุณภาพบทความของ
วารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการ จํานวน 5 คน  

 2.1.4 ผูบริหารงานวารสารและประชุมวิชาการ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน 

     2.2  ประเมินดานคุณภาพของระบบ 

   ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสบการณใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบงาน
ที่พัฒนาขึ้นเปนผูประเมินดานคุณภาพของระบบ จํานวน 3 คน  

 

 3.  การวิเคราะหผลและการใหระดับคะแนนในการพิจารณาระดับคุณภาพ 
มีข้ันตอนดังนี้  

 3.1 การวิเคราะหผลขอมูล  จะดําเนินการหลังจากผูพัฒนาได
จัดเก็บแบบสอบถามจาก ผูตอบแบบสอบถาม แลวจึงดําเนินการรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาคํานวณและวิเคราะหผล 

  3.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประเมินคุณภาพของระบบแบบ
ปลายเปด โดยการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญน้ัน ผ ูพัฒนาจะ
ดําเนินการรวบรวมวิเคราะหและสรุปแนวทาง ดําเนินการแกไข ปรับปรุง
ระบบใหถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น  

 3.3 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเลือกตอบ จะนํามาวิเคราะห
เกี่ยวกับระดับคุณภาพและความพึงพอใจในดานตางๆ ในการใชระบบ
สารสนเทศ เพ่ือนําเสนอขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
และนําเสนอตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดวิธีแปลความหมายตาม
มาตรา สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามท่ีผูตอบแบบสอบถามประมาณคาไว
กําหนดเกณฑการใหคะแนนและ ความหมายไวดังนี้  
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     1  หมายถึง  ไมสามารถนําไปใชได 
    2  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
    3  หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
    4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
    5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

     กําหนดเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.5  คะแนนขึ้นไปถือวา
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหมน้ัน มีคุณภาพเปนที่นาพอใจของผูใชระบบ  

 

 

7.3 สถิติที่ใชในการวิจัย  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) การวัดคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
คาเฉล่ีย (Mean) และการวัดการกระจายของขอมูลโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

  1. การวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยสถิติคาเฉล่ีย 

   โดยที่  x  หมายถึง  คาเฉล่ีย  
    N  หมายถึง  จํานวนขอมูลทั้งหมด  
    ∑x  หมายถึง  ผลรวมของขอมูลทั้งหมด  

 การแปลความหมายคาเฉล่ียเลขคณิตจากกลุมตัวอยาง สําหรับการประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น ใชเกณฑ ดังนี้   

   4.51-5.00  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก  
   3.51-4.50  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับดี  
   2.51-3.50  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  
    1.51-2.50  หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพในระดับตำ 
   1.00-1.50  หมายถึง  ระบบไมมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

¯ 
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 การแปลความหมายคาเฉล่ียเลขคณิตจากกลุมตัวอยาง สําหรับการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบที่พัฒนาขึ้น ใชเกณฑ ดังนี้  

   3.51-4.00  หมายถึง  ดีมาก  
   2.51-3.50  หมายถึง  ดี  
   1.51-2.50  หมายถึง  พอใช  

   1.00-1.50  หมายถึง  ควรปรับปรุง  

  2. การวัดการกระจายดวยสถิตคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   โดยที่  S  หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    ∑x  หมายถึง ผลรวมของคะแนน  
    n  หมายถึง จํานวนขอมูล  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนตางๆ รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของระบบท่ีพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญและความพ่ึงพอใจโดยกลุมผูใช มีผลการศึกษารายละเอียด
ตามลําดับ ตอไปนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แบงผลการพัฒนาไดเปน 2 สวน คือ ผลการออกแบบฐานขอมูล (Database 

Design) และผลการออกแบบขอมูลนําเขาและผลลัพธ (Input and Output Design) 

 1.1 ผลการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานขอมูลของระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณี 
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและออกแบบ เพ่ือ
สรางตารางจัดเก็บขอมูล (Tables) ไวในฐานขอมูล (Database) ของระบบงานท่ีพัฒนาขึ้น 
รวมทั้งหมด 11 ตาราง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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     ตารางที ่4.1 อธิบายความหมายของขอมูลแตละตารางในฐานขอมูล 

ลําดับ ชื่อตาราง ขอมูล 

1 user ขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ 

2 article ขอมูลรายละเอียดบทความ 

3 file ไฟลบทความที่อัพโหลด 

4 report ไฟลผลประเมินบทความ 

5 review ขอมูลการพิจารณาบทความ 

6 evaluation แบบประเมินบทความ 

7 question คําถามในแบบประเมินบทความ 

8 response ไฟลใบตอบรับบทความ 

9 issue ขอมูลรายละเอียดการเผยแพรบทความ
(วารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการ) 

10 article_in_issue ไฟลบทความที่ไดรับการเผยแพร 

11 news ขาวประชาสัมพันธ 
 

 ฐานขอมูลของระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําการแปลงผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity 

Relationship Diagram) ใหอยูในรูปของ Relation Schema จึงทําใหเห็นโครงสรางของ
ฐานขอมูลในแตละ Entity วาประกอบดวย Attribute ใดบาง โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ของ Attribute ในแตละตาราง (Relation) การกําหนดคียหลัก (Primary Key: PK) และ
การกําหนดคียนอก (Foreign Key: FK) ของแตละตาราง ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 4.2 – 4.12 

ดังนี้  
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      ตารางที่ 4.2 โครงสรางขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ (user) 

Relation Attribute Description Type Key 

user mail อีเมล varchar (255) PK 

prename คํานําหนาชื่อ varchar (10)  

name ชื่อ varchar (45)  

surname นามสกุล varchar (45)  

SSD หมายเลขบัตรประชาชน varchar (13)  

tel หมายเลขโทรศัพท char (10)  

pass รหัสผาน varchar (45)  

status สถานะผูใชงานระบบ char (2)  

addr ที่อยู varchar (1024)  
 

 

          ตารางที่ 4.3 โครงสรางขอมูลรายละเอียดบทความ (article) 

Relation Attribute Description Type Key 

article id รหัสบทความ varchar (255) PK 

date วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ datetime  

user อีเมล varchar (255) FK 

name ชื่อบทความ varchar (255)  

status สถานะบทความ varchar (2)  
 

          ตารางที่ 4.4 โครงสรางการเก็บไฟลบทความที่อัพโหลด (file) 

Relation Attribute Description Type Key 

file id รหัสบทความ varchar(255) PK 

file ไฟลบทความ varchar(255) FK 
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          ตารางที่ 4.5 โครงสรางการเก็บไฟลผลประเมินบทความ (report) 

Relation Attribute Description Type Key 

report id รหัสบทความ varchar (255) PK 

file ไฟลผลประเมินบทความ varchar (255) FK 
 

 

          ตารางที่ 4.6 โครงสรางขอมูลการพิจารณาบทความ (review) 

Relation Attribute Description Type Key 

review id รหัสบทความ varchar (255) PK 

reviewer อีเมลผูทรงคุณวุฒิ varchar (255)  

status สถานะการพิจารณา
บทความ 

varchar (2)  

file ไฟลบทความ varchar (255)  

date วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ datetime  

evaluationId รหัสแบบประเมิน char (3) FK 

 

          ตารางที่ 4.7 โครงสรางขอมูลแบบประเมินบทความ (evaluation) 

Relation Attribute Description Type Key 

evaluation evaluationId รหัสแบบประเมิน char (3) PK 

name ชื่อแบบประเมิน varchar (255)  
 

 ตารางที่ 4.8 โครงสรางขอมูลคําถามในแบบประเมินบทความ (question) 

Relation Attribute Description Type Key 

question evaluationId รหัสแบบประเมิน char (3) PK 

question คําถามในแบบประเมิน
บทความ 

varchar (255) FK 
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 ตารางที่ 4.9 โครงสรางการเก็บไฟลใบตอบรับ (response) 

Relation Attribute Description Type Key 

response id รหัสบทความ varchar (255) PK 

file ไฟลใบตอบรับ varchar (45) FK 
 

 ตารางที่ 4.10 โครงสรางขอมูลรายละเอียดการเผยแพรบทความ (issue) 

Relation Attribute Description Type Key 

issue id รหัสการเผยแพรบทความ int  PK 

name ชื่อ varchar (225)  

year ปที่เผยแพร varchar (45)  

issue ฉบับที่/ครั้งที่ varchar (255)  

status สถานะการเผยแพร
บทความ 

char (2)  

reviewer ไฟลรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ varchar (45)  

editorial ไฟลรายชื่อกอง
บรรณาธิการ 

varchar (45)  

indexfile ไฟลสารบัญ varchar (45)  

preface ไฟลคํานํา varchar (45)  

frontfile ไฟลหนาปก varchar (45)  

issueStatus ประเภทของบทความ char (1)  
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 ตารางที่ 4.11 โครงสรางการเก็บไฟลบทความที่ไดรับการเผยแพร (article_in_issue) 

Relation Attribute Description Type Key 

article_in_ 

issue 

issueId รหัสฉบับที่/ครั้งที่ int  PK 

id รหัสบทความ varchar (225) FK 

file ไฟลบทความที่ไดรับการ
เผยแพร 

varchar (45)  

 

 ตารางที่ 4.12 โครงสรางขอมูลขาวประชาสัมพันธ (news) 

Relation Attribute Description Type Key 

news id รหัสขาวประชาสัมพันธ int  PK 

file ไฟลขาวประชาสัมพันธ varchar (45)  

title หัวขอขาวประชาสัมพันธ varchar (45)  
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      2. ผลการออกแบบขอมูลนําเขาและผลลัพธ (Input and Output Design) 

 ในการออกแบบผลลัพธผูพัฒนาดําเนินการสอบถามความตองการของผูใช และได
ศึกษาการออกแบบผลลัพธจากเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับระบบ แลวปรับใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของวารสารวิชาการ Veridian E-journal และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูพัฒนาได
ออกแบบหนาจอผลลัพธเปน 2 รูปแบบ คือ การออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับ
ขอมูล (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ (Output Screen)  

  2.1 การออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล (Input Design)  

 การยกตัวอยางการออกแบบขอมูลนําเขาและรูปแบบการรับขอมูล ณ ที่นี้ เปนเพียง
บางสวนเทานั้น เนื่องจากรูปแบบของรายงานสารสนเทศมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังรูป
ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.1 การออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลผูแตงบทความ (Author) 

 
จากรูปที่ 4.1 แสดงหนาจอออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลสมาชิกในสวนของผูแตง

บทความ (Author)  เปนการนําเขามูลตางๆ เพ่ือเก็บเปนแหลงขอมูล ประกอบดวย คํา
นําหนาชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผาน, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท, 
อาชีพ/สังกัด, และท่ีอยู ซึ่งจะมีการตรวจสอบรูปแบบการกรอกขอมูลกอนบันทึก เชน อีเมล 
และหมายเลขบัตรประชาชน เปนตน ขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไวเพ่ือใชในการติดตอ
ประสานงานและนําเสนอเปนสารสนเทศตอไป 
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รูปที่ 4.2 การออกแบบรูปแบบการรับขอมูลเพื่อเขาสูระบบ 

 

 จากรูปที่ 4.2 แสดงหนาจอการออกแบบรูปแบบการรับขอมูลเพ่ือเขาสูระบบ 
ประกอบดวย อีเมลและรหัสผานของผูใช เพ่ือแบงสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของผูใชระบบ ซึ่ง
แบงเปน  ผูแตงบทความ (Author), ผูจัดการระบบและบรรณาธิการ เปนผูดูแลระบบ 
(Journal Manager and Editor: Admin) และผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 การออกแบบรูปแบบการรับไฟลบทความ 
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 จากรูปที่ 4.3 แสดงหนาจอการออกแบบรูปแบบการรับไฟลบทความของผูแตง
บทความ (Author) โดยการอัปโหลดไฟลบทความผานระบบ ซึ่งไฟลบทความดังกลาวจะถูก
เก็บและนําไปใชในการดําเนินการพิจารณาบทความตอไป 

 

 

 

 

 

  

 
 

รูปที่ 4.4 การออกแบบรูปแบบการรับไฟลเอกสารประกอบการเผยแพรบทความ 

                   ในวารสารวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 การออกแบบรูปแบบการรับไฟลเอกสารประกอบการเผยแพรบทความ 

                    ในการประชุมวิชาการ 
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  จากรูปที่ 4.4 และรูปที่ 4.5 แสดงหนาจอการออกแบบรูปแบบการรับไฟลเอกสาร
ประกอบสําคัญในการเผยแพรบทความในวารสารวิชาการ และบทความท่ีไดรับการนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการ โดยผูดูแลระบบ (Admin) จะเปนผูอัปโหลดไฟลเอกสารประกอบ
ตางๆ ผานระบบ หลังจากวารสารวิชาการฉบับนั้นๆ ไดรับการอนุมัติใหตีพิมพ และการ
ประชุมวิชาการคร้ังนั้นๆ ไดถูกจัดขึ้นมีนําเสนอผลงานวิจัยเรียบรอยแลว  ซึ่งไฟลเอกสาร
ประกอบดังกลาว รวมถึงบทความฉบับสมบูรณทุกเรื่องท่ีไดรับการอนุมัติในวารสารวิชาการ
แตละฉบับและการประชุมวิชาการแตละครั้ง มาจากการกระบวนการพิจารณาบทความใน
ระบบ ซึ่งจะถูกเก็บและนําไปนําเสนอในสวนของการเผยแพรตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 การออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลผลประเมินบทความ 

 

จากรูปที่ 4.6 แสดงหนาจอออกแบบขอมูลนําเขาของขอมูลผลประเมินบทความ 
จากการประเมินคุณภาพบทความโดยผูทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ประกอบดวย ระดับความ
พ่ึงพอใจ ผลการประเมิน และขอเสนอแนะ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไวเพ่ือใชในการ
ประมวลผลการตอบรับบทความและนําเสนอเปนสารสนเทศตอไป 
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 2.2 การออกแบบผลลัพธ (Output Screen)  

 

 การยกตัวอยางหนาจอผลลัพธ ณ ที่นี้ เปนเพียงบางหนาจอเทานั้น เนื่องจาก
รูปแบบของหนาจอผลลัพธมีมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.7 การออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลในสวนตางๆ 
 

 จากรูปที่ 4.7 แสดงการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลในสวนตางๆ 
ประกอบดวย สวนแสดงขาวสาร, สวนแสดงวารสารวิชาการฉบับตางๆ ที่ไดรับการตีพิมพ
แลว และสวนแสดงการประชุมวิชาการครั้งที่ถูกจัดการนําเสนอผลงานวิจัยขึ้นแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.8 การออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลสถานะการพิจารณาบทความ 
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 จากรูปที่ 4.8 แสดงการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลสถานการณพิจารณา
บทความของผูแตงบทความ (Author) ประกอบดวย 5 สถานะ ไดแก  

 

1. อยูระหวางการพิจารณาบทความ  ในกรณีที่บทความกําลังรอการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 

2. ตอบรับบทความ   ในกรณีที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ทาน 
3. อัปโหลดไฟลแกไขเพื่อตอบรับ  ในกรณีที่ผานการประเมินแบบมีเงื่อนไข ให

ปรับแกบทความตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
4. อัปโหลดไฟลแกไขเพื่อประเมินอีกครั้ง  ในกรณีที่ผานการประเมินแบบมี

เงื่อนไข ใหปรับแกบทความตามคําแนะนําและผูทรงคุณวุฒิขอพิจารณา
บทความแกไขอีกครั้ง หรือมีผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน ประเมินผลใหไมผาน ผูดูแล
ระบบจะดําเนินการเพ่ิมผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3  พิจารณาบทความเร่ืองนั้น เพ่ือ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพบทความ 

5. ปฏิเสธการตอบรับบทความ  ในกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ทาน   ประเมินผลให
ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 การออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลทั่วไป 

 

 จากรูปที่ 4.9 แสดงการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ 
(Reviewer) ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท, 
อีเมล และที่อยู 
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รูปที่ 4.10 การออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลเกี่ยวกับการเผยแพรวารสารวิชาการ 
 

 จากรูปที่ 4.10 แสดงการออกแบบหนาจอผลลัพธแสดงขอมูลเกี่ยวกับการเผยแพร
วารสารวิชาการ ประกอบดวย ชื่อกลุมบทความ, ฉบับ, เอกสารประกอบการเผยแพร และ
บทความที่ผานการตีพิมพ 
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3. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ 

ผลการติดตั้งระบบเพ่ือทดลองใชงานจริง ทําการประเมินคุณภาพของระบบโดยกลุม          

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ โดยกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน รวมถึงผูบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จํานวน 22 คน 

 3.1  ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 

 การประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีผลการประเมิน
คุณภาพในแตละดานและคุณภาพในภาพรวมของระบบ ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.13 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานตรงตอความตองการของผูใช   
             (Function Requirement Test) 

 

 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล 4 1 ดี 

2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู  4 1 ดี 

3. ความสามารถของระบบในการสืบคนขอมูล 3.67 0.58 ดี 

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 3.67 0.58 ดี 

5. ความสามารถของระบบที่ทํางานอัตโนมัติ 4 0 ดี 

6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานขอมูล 4.33 0.58 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.94 0.63 ดี 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานตรงตอความตองการของผูใชโดย
ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉล่ียเทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ดังนั้นสรุปไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

 

 

 

¯ 
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ตารางที่ 4.14 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ  
      (Functional test) 

 

 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ความถูกตองของระบบในการสืบคนขอมูล 4.33 0.58 ดี 

3. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล 4.67 0.58 ดีมาก 

4. ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บขอมูล 4.33 0.58 ดี 

5. ความถูกตองของระบบในการออกรายงาน 4 1 ดี 

6. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม 4 1 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 4.33 0.59 ดี 
  

 จากตารางที่ 4.14 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานผลลัพธที่ไดจากระบบโดยผูเชี่ยวชาญ
ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ดังนั้นสรุปไดวาผลการประเมิน
คุณภาพที่มีตอระบบอยูในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ 
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ตารางที่ 4.15 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานการใชงานของระบบ (Usability  
          test) 

 

 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ความงายในการใชงานระบบ 4.33 0.58 ดี 

2. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงผล 4 1 ดี 

3. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม 3 1 ปานกลาง 

4. ความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอ 3.67 0.58 ดี 

5. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ 3.33 0.58 ปานกลาง 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.67 0.81 ดี 
  

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานการใชงานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญได
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ดังนั้นสรุปไดวาผลการประเมิน
คุณภาพที่มีตอระบบอยูในระดับดี 

 

ตารางที่ 4.16 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานการประมวลผลของระบบ  
   (Performance test) 

 
 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ความเร็วในการทํางานของโปรแกรมในภาพรวม 4 1 ดี 

2. ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา 3.67 0.58 ดี 

3. ความเร็วในการนําเสนอขอมูล 4 1 ดี 

4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง 4 1 ดี 

5. ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายการขอมูล 3.67 0.58 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.86 0.74 ดี 

¯ 

¯ 
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 จากตารางที่ 4.16 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานการประมวลผลของระบบโดย
ผูเชี่ยวชาญไดคาเฉล่ียเทากับ 3.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 ดังนั้นสรุปไดวาผลการ
ประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 

 

ตารางที่ 4.17 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของ 
   ขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ (Security test) 

 
 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. การกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ 4 1 ดี 

2. การกําหนดบัญชีผูใชและรหัสผานในการใชงาน 4 1 ดี 

3. การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมูลนําเขาระบบ 4 1 ดี 

4. การแจงรายงานขอผิดพลาด เมื่อกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง 4 1 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 4 0.83 ดี 
  

 จากตารางที่ 4.17 พบวา ผลการประเมินคุณภาพดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่
ปอนเขาสูระบบโดยผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 

ดังนั้นสรุปไดวาผลการประเมินคุณภาพท่ีมีตอระบบอยูในระดับดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ 
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ตารางที่ 4.18 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญในภาพรวม 

 
 

รายการประเมิน 
 

X 
 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ดานตรงตอความตองการของผูใช 3.94 0.64 ดี 

2. ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ 4.33 0.59 ดี 

3. ดานการใชงานของระบบ 3.67 0.82 ดี 

4. ดานการประมวลผลของระบบ 3.86 0.74 ดี 

5. ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอน 4 0.85 ดี 

คาเฉล่ียโดยรวม 3.96 0.52 ดี 
 

  จากตารางที่ 4.18 ผลการประเมินคุณภาพระบบ ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวม พบวา ผลการ
ประเมินคุณภาพของระบบในทุกๆ ดานโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.52 ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมินไดวาระบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูใน
ระดับดี  สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได 

 

 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ซึ่งเปนกลุมผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ 
และผูบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 22 คน มีรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมินความพ่ึงพอใจของระบบ ดังตารางที่ 
4.19 และ 4.20 ตามลําดับตอไปนี้ 
 
d 

 

 

 

 

 

 

 

¯ 
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ตารางที่ 4.19 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

1. เพศ   

          ชาย 11 50 

          หญิง 11 50 

2. อายุ   

          ไมเกิน 20 ป 0 0 

          21 – 30 ป 6 27.27 

          31 – 40 ป 10 45.45 

          41 – 50 ป 4 18.18 

          51 – 60 ป 2 9.09 

          60 ป ขึ้นไป 0 0 

3. ระดับการศึกษา   

          ปริญญาโท 13 59.09 

          ปริญญาเอก 9 40.9 

4. อาชีพ/สถานะ   

          อาจารย/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 7 31.81 

          อาจารย/นักวิจัยในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 3 13.63 

          นักวิชาการอิสระ 1 4.55 

          นักศึกษา 4 18.18 

          ผูสนใจทั่วไป 2 9.09 

          อ่ืนๆ 5 22.73 
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ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ผานการตอบแบบสอบถามออนไลน 
 

 

 

รายการ 

การปะเมินความพึงพอใจ จํานวนคน 
(รอยละ) 

 

 

คาเฉลี่ย ควร
ปรับปรุง 

(1) 

พอใช  
 

(2) 

ดี  
 

(3) 

ดีมาก 

  

(4) 

1. ความสะดวกในการใชงานเว็บไซต 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

15 

(68.18) 

7 

(31.81) 

3.31 

2. ความรวดเร็วในการทํางานของเว็บไซต 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

14 

(63.63) 

7 

(31.81) 

3.18 

3. สามารถเรียนรูการใชงานระบบไดงาย 0 

(0.00) 

4 

(18.18) 

11 

(50.00) 

6 

(27.27) 

2.95 

4. การจัดวางองคประกอบตางๆ    ของเว็บไซต
ดูงายและชัดเจน 

0 

(0.00) 

3 

(13.63) 

11 

(50.00) 

7 

(31.81) 

3.05 

5. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง (Link) หนา
เว็บตางๆ ในเว็บไซต 

0 

(0.00) 

6 

(27.27) 

8 

(36.36) 

7 

(31.81) 

2.91 

6. ความเหมาะสมในการทํางานของระบบโดยรวม 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

12 

(54.54) 

10 

(45.45) 

3.45 

7. ความถูกตองของการคนหา คํานวณผลลัพธ
สมบูรณครบถวน 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(13.63) 

9 

(40.90) 

3.14 

8. ความเหมาะสมดานการรักษาความ ปลอดภัยใน
การใชงานระบบ 

0 

(0.00) 

2 

(9.09) 

9 

(40.90) 

9 

(40.90) 

3.05 

9. สามารถตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ
ระบบไดตลอดเวลา 

0 

(0.00) 

2 

(9.09) 

11 

(50.00) 

8 

(36.36) 

3.14 

10. มีความถูกตองในการบันทึก แกไข หรือยกเลิก 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

14 

(63.63) 

8 

(36.36) 

3.36 
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ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ผานการตอบแบบสอบถามออนไลน (ตอ) 
 

 

 

รายการ 

การปะเมินความพึงพอใจ จํานวนคน 
(รอยละ) 

 

 

คาเฉลี่ย ควร
ปรับปรุง 

(1) 

พอใช  
 

(2) 

ดี  
 

(3) 

ดีมาก 

  

(4) 

11. แสดงความผิดพลาดใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกในการแกไข 

0 

(0.00) 

5 

(22.72) 

8 

(36.36) 

8 

(36.36) 

3 

12. ระบบสามารถแยกประเภทรายการสารสนเทศ
ตางๆ ไดอยางชัดเจน  

0 

(0.00) 

1 

(4.54) 

12 

(54.54) 

9 

(40.90) 

3.36 

13. การออกแบบภาพกราฟก มีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

0 

(0.00) 

7 

(31.81) 

7 

(31.81) 

7 

(31.81) 

3.09 

14. ความชัดเจนของขนาดและสีตัวอักษรที่แสดง
ในหนาเว็บไซต 

0 

(0.00) 

3 

(13.63) 

10 

(45.45) 

6 

(27.27) 

2.72 

15. ในระบบหรือเว็บไซตมีวิธีการทํางานและสวน
ในการทํางานอยางเหมาะสม 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

13 

(59.09) 

9 

(40.90) 

3.41 

16. มีที่อยูสําหรับติดตอผูดูแลระบบอยางชัดเจน 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

13 

(59.09) 

9 

(40.90) 

3.41 

17. มีคูมืออธิบายการใชงาน ซึ่งสามารถเรียนรูและ
ทําความเขาใจไดงาย 

0 

(0.00) 

3 

(13.63) 

12 

(54.54) 

7 

(31.81) 

3.18 

18. มีระบบปองกันความผิดพลาดที่เกิดจากผูใช 0 

(0.00) 

3 

(13.63) 

11 

(50.00) 

7 

(31.81) 

3.04 

คาเฉลี่ยความพ่ึงพอใจโดยรวม 3.15 
 

 จากตารางที่ 4.26 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถามในแตละดาน 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีกวาทุกขอ (มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.72 – 3.45) แสดงใหเห็นวาระบบที่
พัฒนาขึ้นสรางความพึงพอใจตอผูใช สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน 
กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาตามข้ันตอน และกระบวนการของวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle Method: SDLC) ตั้งแตการศึกษารูปแบบการดําเนิงา
นของระบบเดิม ศึกษาปญหาและความตองการของระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบ การ
ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบ การติดตั้งเพ่ือทดลองใชงานจริงและการติดตามผลการ
ทํางาน โดยการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญและการประเมินความพ่ึงพอใจของระบบ
โดยผูใชระบบ จนสามารถสรางระบบใหมใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

1.  สรุป 
 

 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน  กรณีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการศึกษาโดยใชแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle Method: SDLC) พัฒนาเปนซอฟตแวร
ประยุกตบนเว็บไซต (Web Application) โดยใชเทคโนโลยีซอฟตแวรเปดรหัส (Open Source) 

ซอฟตแวรระบบบริการเว็บไซต Apache ซอฟตแวรระบบบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL และ
ซอฟตแวรภาษาสคริปตสําหรับพัฒนาโปรแกรม PHP ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถลดปญหาและ
ขั้นตอนการทํางานตางๆ ของระบบงานเดิม ดังที่กลาวมาแลวนั้นไดในระบบท่ีนาพอใจ โดยระบบใหม
ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีความสามารถท่ีสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 

 1.1 ระบบสามารถจัดการขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําวารสารวิชาการ  และ
การประชุมวิชาการ ไดแก การเพิ่ม การแกไข การลบ การรายงานขอมูล การคนหาขอมูล 
ประกอบดวย ขอมูลของเจาหนาที่ในกองบรรณาธิการ, ผูทรงคุณวุฒิ, ผูแตงบทความ, 

รายละเอียดเกี่ยวกับบทความวิชาการ และกลุมของบทความหรือประเภทของการนําเสนอ  
 1.2 ระบบสามารถรับตนฉบับบทความวิชาการจากผูแตงบทความ โดยการแนบ
ไฟลขอมูลทางออนไลน เพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการ Veridian e-Journal และ
คัดเลือกบทความเพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

 1.3 ระบบสามารถจัดสงบทความตนฉบับใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  และประเมิน
บทความทางออนไลน 
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 1.4 ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถติดตามสถานะของบทความ และแจงการตอบรับ การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ Veridian e-Journal/ผลการคัดเลือกในการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ผานระบบออนไลน 

 1.5 ระบบสามารถตีพิมพและเผยแพรบทความในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
ผานระบบออนไลน 

 1.6 สามารถสืบคนบทความ ในวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการ ของฉบับ
ปจจุบันและยอนหลังได โดยมีเงื่อนไขคนหาดวย ชื่อบทความ คําสําคัญ ชื่อผูแตง ชื่อ
หนวยงาน ชวงเวลาเผยแพร  

  1.7 ระบบสามารถบริหารจัดการสมาชิกของระบบ ตั้งแตขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
ตรวจสอบสถานะการชําระคาสงบทความ และออกใบตอบรับบทความท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ Veridian e-Journal/การนําเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ  

 

 2. ผลการทดลองติดตั้งระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้น ดําเนินการประเมินคุณภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
พบวา ผลการประเมินคุณภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้นทั้ง 5 ดาน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และไดสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ดังนั้นสามารถสรุปผลการประเมินไดวา ระบบสนุบสนุนการพิจารณา
บทความวิชาการออนไลนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดี สรุปไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นวาสามารถนํา
ระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชจริงได และผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชที่เกี่ยวของกับระบบอยูใน
ระดับดี จึงสรุปไดวา สามารถนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในการบริหารจัดการบทความวิชาการของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได  
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2.dอภิปรายผล 

 

 คุณภาพของระบบ 

 ผลการติดตั้งและทดลองใชงานเพื่อทดสอบความสามารถของระบบใหมที่พัฒนาขึ้น พรอม
ดําเนินการหาคุณภาพและความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ พบวา ระบบสามารถทํางานไดจริงและ
มีคุณภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการพัฒนาระบบคร้ังนี้ ไดดําเนินการออกแบบและพัฒนามาอยางเปนขั้นตอนในเชิงระบบ 
โดยใชกระบวนการที่เรียกวา วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาระบบงานเดิม การวิเคราะหระบบงานเดิม การออกแบบ
ระบบงานและฐานขอมูลใหม การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ และการทดลองติดตั้ง  

 

 ความพึงพอใจผูใช 

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอ ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการ
ออนไลน ซึ่งดําเนินการทดลอง เผยแพรผานซอฟตแวรประยุกตบนเว็บไซต (Web Application) ผล
การประเมินจากผูใชมีความพึงพอใจตอ ระบบอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 3.15) ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก
ระบบบริหารจัดการวิชาการออนไลนที่พัฒนาขึ้น ผูใชสามารถเปดหรือเขาถึงผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ไดโดยสะดวกตลอดเวลา ไมมีขอจํากัดดานระยะทาง เวลา สถานที่ จึง
ทําใหผูใชสามารถเขามาคนหาและดาวนโหลดเอกสารบทความวิชาการ บทความวิจัยไดโดยสะดวก 
นอกจากนัน้ระบบยังสรางความสะดวกใหแกผูแตงบทความสามารถสมัครสมาชิกเปนผูสง หรือเสนอ
บทความไดทันที สามารถสงบทความพรอมทั้งแนบไฟลอัปโหลดบทความที่ตองการตีพิมพหรือ
นําเสนอเผยแพร ผานระบบเพ่ือใหกองบรรณาธิการพิจารณาไดทันที ดวยความสามารถของระบบที่
ใหผลลัพธไดตรงตามความตองการของผูใช จึงทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาขึ้น 
อยูในระดับดี  
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3.dขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่ตองการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ตอไป 
ดังตอไปน้ี  

        1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน ที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ควรมี
การพัฒนาใหเปนซอฟตแวรที่เผยแพรแบบไมมีคาใชจายในลักษณะซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open 

Source) เพ่ือใหผูสนใจสามารถรวมพัฒนาตอยอดความสามารถอ่ืนๆ ของระบบใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เชน ความสามารถในการติดต้ังระบบอัตโนมัติการพัฒนาโมดูล (Module) อ่ืนๆ เสริม 
(Plug-in) ความสามารถของระบบ เชน ระบบจัดการสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบสมัครสมาชิก 
และระบบจัดการดานสถิติของวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการ เปนตน  

 2. การพัฒนาระบบการติดตั้ง (Installation) และการปรับปรุงรุน (Upgrade) ระบบที่
พัฒนาครั้งนี้ยังขาดความสามารถในการติดตั้งและการปรับปรุงรุนของระบบอยางอัตโนมัติ ดังนั้น
การศึกษาวิจัยคร้ังตอไป จึงควรที่จะพัฒนาความสามารถของระบบในสวนนี้เพ่ิมเติม เพ่ือความ
สะดวกในการติดตั้งและการปรับปรุงระบบ อีกท้ังยังจะทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไป
เผยแพรในลักษณะซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3. การเผยแพรซอฟตแวรหรือระบบท่ีพัฒนาขึ้นในลักษณะซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open 

Source) ควรที่จะมแีหลงเผยแพร เชน เผยแพรผานเว็บไซต เชนเดียวกับซอฟตแวรเปดเผยรหัส 
(Open Source) อ่ืนๆ เพ่ือใหผูที่สนใจไดมีโอกาสได Download ไปทดลองติดตั้งใชงาน และรวม
เปนผูพัฒนาซอฟตแวรระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน เพ่ือรวมกันพัฒนา
ซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  
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ภาคผนวก ก  

รายช่ือผูเชี่ยวชาญ และหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ผูใชระบบ  
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4. นางสาวชุติมณฑน อยูเปนสุข   เจาหนาที่วารสารวิชาการ  
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. นางสาววนิดา ศรีเกษร    เจาหนาที่การเงินและบัญชี  
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หนังสอืเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของระบบ 
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ตัวอยางแบบประเมินคุณภาพ 

 
 
 

 

แบบประเมินคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอรประยุกตบนเว็บไซต (Web Application) 
ระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

คําชี้แจง 
1. แบบประเมินคุณภาพระบบงานคอมพิวเตอร เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการใชงานระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใหผูอานสามารถเขาถึงบทความได
สะดวก ผูแตงบทความสามารถสงบทความออนไลนและติดตามสถานะบทความท่ีเสนอเพ่ือ
ตีพิมพเผยแพร ผูทรงคุณวุฒิสามารถประเมินบทความ ใหขอเสนอแนะไดอยางสะดวก
รวดเร็วดวยแบบประเมินออนไลน และเพ่ือใหกองบรรณาธิการสามารถพิจาณาคุณภาพ
บทความและทําการเผยแพรบทความอิเล็กทรอนิกสออนไลน รวมทั้งจัดการขอมูลสามาชิก
และออกใบตอบรับการเผยแพรบทความไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. แบบประเมินแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ถามความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับ
คุณภาพของระบบ และตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ 

 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ทานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

 

ผูวิจัย 
นางสาวนภาพร บุญศรี 

   สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. แบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ แบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 

   1.1 ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการผูใช (Functional 

Requirement Test) เปนการประเมินความสามารถของระบบ วาตรงตามความตองการ
ของผูใชมากนอยเพียงใด  
  1.2  ดานผลลัพธที่ไดจากระบบ (Functional Test) เปนการประเมิน
ความสามารถของระบบวาสามารถทํางานตามหนาที่ที่มีอยูไดมากนอยเพียงใด  
  1.3 ดานการใชงานของระบบ (Usability Test) เปนการประเมิน
ความสามารถของระบบวามีความงายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 

  1.4 ดานการประมวลผลของระบบ (Performance Test) เปนการ
ประเมินดานความรวดเร็วในการประมวลผลวาอยูในระดับใด 

  1.5 ดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูล (Security Test)  ที่
ปอนเขาสูระบบ เปนการประเมินความสามารถของระบบดานการรักษาความปลอดภัย 
วามีหรือไมเพียงใด 

 2. การตอบแบบประเมินขอความกรุณาใหทานทําเคร่ืองหมาย X ลงในชองใบ
แบบประเมิน แตละดานมีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ แตละระดับกําหนดคา
ความหมายของคุณภาพไว ดังนี้ 
   5  หมายถึง  ระดับดีมาก 

   4  หมายถึง  ระดับดี 
   3  หมายถึง  ระดับพอใช 
   2  หมายถึง  ระดับตองปรับปรุง 
   1  หมายถึง  ไมสามารถนําไปใชงานได 
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1. การประเมินดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผูใช (Function 

Requirement Test) 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล      

2. ความสามารถของระบบในการเชื่อมโยงเมนู       

3. ความสามารถของระบบในการสืบคนขอมูล      

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง      

5. ความสามารถของระบบที่ทํางานอัตโนมัติ      

6. ความสามารถของระบบในการจัดการฐานขอมูล      

 

2. การประเมินระบบดานผลลัพธที่ไดจากระบบ (Functional test) 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตองของระบบในการแสดงผลขอมูล      

2. ความถูกตองของระบบในการสืบคนขอมูล      

3. ความถูกตองของระบบในการปรับปรุงแกไขขอมูล      

4. ความถูกตองของระบบในการจัดเก็บขอมูล      

5. ความถูกตองของระบบในการออกรายงาน      

6. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม      
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3. การประเมินระบบดานการใชงานของระบบ (Usability test) 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความงายในการใชงานระบบ      

2. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงผล      

3. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม      

4. ความเหมาะสมของขอมูลท่ีนําเสนอ      

5. ปุมและคําอธิบายมีความงายตอความเขาใจ      

  

4. การประเมินระบบดานการประมวลผลของระบบ (Performance test) 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. ความเร็วในการทํางานของโปรแกรมในภาพรวม      

2. ความเร็วในการประมวลผลดานการคนหา      

3. ความเร็วในการนําเสนอขอมูล      

4. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง      

5. ความเร็วในการบันทึก แกไข ลบ รายการขอมูล      
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5. การประเมินระบบดานการตรวจสอบขอผิดพลาดของขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ (Security 

test) 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1. การกําหนดสิทธิ์ผูใชระบบ      

2. การกําหนดบัญชีผูใชและรหัสผานในการใชงาน      

3. การตรวจสอบความถูกตองในการปอนขอมูลนําเขา
ระบบ 

     

4. การแจงรายงานขอผิดพลาด เมื่อกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง      

  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 

 

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

.......................................................................................................... ................................................ 

..................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

................................................................................ .......................................................................... 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูประเมิน 

(                                                        )          
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ตัวอยางแบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
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ตัวอยางแบบประเมินความพ่ึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน 
กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คําชี้แจง 

  1. แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจของผูใช ที่มีตอเว็บไซต
ระบบบริหารจัดการ บทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    2. แบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป ,ตอนท่ี 2 

สอบถามระดับความพ่ึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน กรณีศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

     ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

2. อายุ 

       ไมเกิน 20 ป 

   21 – 30 ป  

  31 – 40 ป 

  41 – 50 ป 

  51 – 60 ป 

  60 ป ขึ้นไป 
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3. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

4. อาชีพ/สถานะ 

  อาจารย/นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 

  อาจารย/นักวิจัยในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

  นักวิชาการอิสระ 

  นักศึกษา 

  ผูสนใจทั่วไป 

  อ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2 สอบถามระดับความพึ่งพอใจที่มีตอเว็บไซตระบบบริหารจัดการบทความวิชาการ  
ออนไลน  
 

 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  

ควร
ปรับปรุง 

(1) 

พอใช  
 

(2) 

ดี  
 

(3) 

ดีมาก 

  

(4) 

1. ความสะดวกในการใชงานเว็บไซต     

2. ความรวดเร็วในการทํางานของเว็บไซต     

3. สามารถเรียนรูการใชงานระบบไดงาย     

4. การจัดวางองคประกอบตางๆ ของเว็บไซตดูงายและชัดเจน     

5. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง (Link) หนาเว็บตางๆ ในเว็บไซต     

6. ความเหมาะสมในการทํางานของระบบโดยรวม     

7. ความถูกตองของการคนหา คํานวณผลลัพธสมบูรณครบถวน     

8. ความเหมาะสมดานการรักษาความปลอดภัยในการใชงานระบบ     

9. สามารถตรวจสอบความถูกตองการทํางานของระบบไดตลอดเวลา     

10. มีความถูกตองในการบันทึก แกไข หรือยกเลิก     

11. แสดงความผิดพลาดใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการ
แกไข 

    

12. ระบบสามารถแยกประเภทรายการสารสนเทศตางๆ ไดอยางชัดเจน      

13. การออกแบบภาพกราฟก มีความชัดเจนและเหมาะสม     

14. ความชัดเจนของขนาดและสีตวัอักษรท่ีแสดงในหนาเว็บไซต     

15. ในระบบหรือเว็บไซตมีวิธีการทํางานและสวนในการทํางานอยาง
เหมาะสม 

    

16. มีที่อยูสําหรับตดิตอผูดูแลระบบอยางชัดเจน     

17. มีคูมืออธิบายการใชงาน ซึ่งสามารถเรียนรูและทําความเขาใจไดงาย     

18. มีระบบปองกันความผดิพลาดท่ีเกิดจากผูใช     
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับระบบนี้ 

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................. ..............................................

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................. ..................................

..................................................................................... .......................................................................... 

 

          
ลงชื่อ.....................................................................ผูประเมิน 

  (                                                  )          
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