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การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจั ดการ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม กลุ่ มตัว อย่าง ได้ แก่ นั กวิจั ย และผู้ ประเมิ น
บทความ จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พิบู ล สงครามที่ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้น ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ ดั ง นี้ 1) ความเป็ น มาและความส าคั ญ 2)
วัตถุประสงค์ 3) ขอบเขตหรือข้อจากัด 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5) หน้าหลักและเมนูต่างๆ ใน
ระบบวารสารวิทยาการจัดการ 6) ขั้นตอนการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ 7) บรรณานุกรม
ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความเหมาะสมด้านรูปเล่ม ( X =
3.83) ด้านเนื้อหาของคู่มือ ( X = 4.25) ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ( X = 4.20)
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจในด้านรูปเล่ม ( X =
3.94) ด้านเนื้อหาของคู่มือ ( X = 3.94) และด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ( X = 3.98)
คาสาคัญ : คู่มือการใช้ระบบ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, วารสารวิทยาการจัดการ
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The purpose of this research was 1) to create a manual for the Journal of
Management Science. Pibulsongkram Rajabhat University 2) to assess the suitability of
the manual for the management science journal system Pibulsongkram Rajabhat
University 3) to study the satisfaction of users of the Journal of Management Science.
Pibulsongkram Rajabhat University The sample consisted of 52 researchers and article
evaluators. The research instruments were 1) the manual for the management
science journal system. Pibulsongkram Rajabhat University 2) Quality Assessment
Form for the Manual of Journal Science Management System 3) Satisfaction
Questionnaire for the Manual for Journal Management System Statistics used,
including frequency, average and standard deviation
The result of the research shows that The result of the development of a
manual for the management science journal system. Pibulsongkram Rajabhat
University developed by the researcher consists of the following topics: 1)
Background and importance 2) Objective 3) Scope or limitations 4) Expected benefits
5) Homepage and menus In the Journal of Management Science 6) Registration /
Login Procedures 7) Bibliography
The results of the evaluation of the efficiency of the manual on the
management science journal system Pibulsongkram Rajabhat University from experts
Found that it is at a high level in all aspects Which is suitable in the form of a book
(= 3.83), the content of the manual (= 4.25), the use (= 4.20)
The results of satisfaction study with the manual of the Journal of
Management Science System Pibulsongkram Rajabhat University Found at a high
level in all aspects as well With satisfaction in the form of a book (= 3.94), the
content of the manual (= 3.94), and the utilization (= 3.98)
Keywords: system manual, electronic journal, management science journal
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การวิจั ย ครั้ งนี้ สาเร็จ ลุล่ วงลงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์ของกองวิเคราะห์
นโยบายและแผนที่ส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนได้พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to
Research) และจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผ่ องลั กษม์ จิตต์การุญ และคุณเอมอร กมลวรเดช เป็น ผู้วิพากษ์และให้
ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการทาวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิ ธี จนทาให้ งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็ จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่
กรุณาให้ข้อมูลสนับสนุนและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบวารสารวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา
ศรีสุพรรณ รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและ
ตรวจเครื่องมือในการวิจัย
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงครามที่ได้ให้ ทุนสนับสนุนการทาวิจัย
สถาบันสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 เป็นต้นมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมีนโยบายให้การสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ ภายในคณะฯ โดยสนับสนุนอาจารย์การ
วิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และผู้บริหารยังสนับสนุนให้บุคลากรทางาน
วิจัยจากงานประจาในแต่ละด้านในสานักงานคณะฯ เพื่อนาผลการวิจัยมาบริหารจัดการ และพัฒนา
งานแต่ละด้านตามพันธะกิจของคณะฯ ซึ่งเล็งเห็นว่างานวิ จัยเป็นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญ ต่อการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านของคณะฯ คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการศึกษาวิจัย
เพื่อ พัฒ นาความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการและค้ น หาความรู้ ใ หม่ ๆ คณะวิท ยาการจั ดการจึง จัด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากร โดยจัดเป็นโครงการผลิตผลงานวิจัย
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อช่วยดูแลให้คาปรึกษา แนะแนวทาง และแนะนาด้านการทาวิจัยตลอด
โครงการวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการปรับปรุง
บทความวิจัยภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และโครงการ
พัฒนาวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาการ
จั ด การ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ของการน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลาการด้ า นวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษา การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล วิธีการศึกษา ค้นคว้า มีการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดจน สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึง
เป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่จะสามารถเขียนและนาเสนอผลงาน
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ นาไปสู่การเผยแพร่
และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับได้
คณะวิทยาการจัดให้มีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการนาเสนอบทความวิชาการและบทความที่มีคุณภาพ ที่มีประโยชน์ทั้งในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical contribution) ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ และประโยชน์
ในเชิงปฏิบัติ (Managerial contribution) ช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ ห ารธุร กิจ และเพื่อ ให้ บ ริ การทางวิช าการแก่สั งคมในรู ปแบบต่างๆ อันเป็นศูนย์ กลางในการ
เผยแพร่เรื่องราวในเชิงวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (วารสารวิทยาการ
จัดการ, 2562)
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการและผู้ช่วย
บรรณาธิการ ทาหน้าที่ผู้ประสานงานกับนักวิชาการที่ส่งผลงานทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกในการควบคุมคุณภาพบทความทางวิชาการ (peer-review) ผู้วิจัยเห็นควร
พัฒ นาคู่มือการใช้ร ะบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนิ น การขั้ น ตอนจั ด ส่ ง ผลงานและขั้ นตอนในการประเมิ น ผลงาน เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน

1. คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามควรเป็น
อย่างไร
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2. คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความ
เหมาะสมระดับใด
3. ผู้ใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูลสงครามมีความ
พึงพอใจระดับใด

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่ อ สร้ างคู่ มือ การใช้ ระบบวารสารวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล

สงคราม

2. เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของคู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

ขอบเขตของโครงการวิจัย

ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของการสร้างคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการฝึกอบรม ThaiJo2 Thai journals
online system (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย, 2561) โครงร่างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบวารสารวิชาการ
ออนไลน์ต่างๆ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคู่มือ
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2. ของเขตของการสร้างแบบประเมิน ความเหมาะสมของคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการ
สร้างแบบประเมิน และกาหนดหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านรูปเล่ม 2) ด้านเนื้อหาของคู่มือ 3) ด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. ของเขตของการสร้างแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินที่ส ร้างและให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงและความถูกต้องของแบบประเมิน และกาหนดหัวข้อต่างๆ ไว้ 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่
1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการใช้ระบบ
วารสาร ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 2.1) ด้านรูปเล่ม 2.2) ด้านเนื้อหาของคู่มือ 2.3) ด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ระบบจั ด การวารสารไทยในระบบออนไลน์ หมายถึ ง ระบบฐานข้ อ มู ล วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
วารสารวิทยาการจัดการ หมายถึง วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ทาหน้ าที่ป ระสานงานและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยในรูปแบบเล่ ม
วารสารและบทความออนไลน์
ผู้จั ด การวารสาร หมายถึ ง ผู้ ที่ดู แลรั บผิ ดชอบในการตั้ งค่ าระบบวารสาร ก าหนด
ตาแหน่งผู้ที่ทางานตาแหน่งต่างๆ ในระบบวารสาร
คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ หมายถึง คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล้องกัน ความเห็นพร้องต้องกัน และข้อตกลงที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ
ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทาให้เกิดความชอบ
ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ (ไมตรี พงศาปาน, 2554)
บรรณาธิ ก าร หมายถึง ผู้ ที่ทาหน้ าที่ ควบคุม ติ ดตาม ติด ต่อประสานงาน ตัด สิ นทั้ ง
กระบวนการ ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิ ทยาการจั ด การ หมายถึ ง คณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม
3
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1. คณะวิทยาการจัดการมีคู่มือการใช้ ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามสาหรับบริการนักวิจัยและผู้ประเมิน
2. ผู้ใช้บริการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม มีแนวทางใน
การทางานผ่านระบบออนไลน์
3. ลดความผิดพลาดในการส่งบทความและการประเมินบทความผ่านระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยการศึกษารูปแบบคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิ ชาการจากเว็บไซต์ต่างๆ และ
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย ตามลาดับดังนี้
1. การจัดทาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มือ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ประกอบการพัฒนาระบบดังนี้

1. การจัดทาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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วารสารวิชาการ (academic/scientific/scholarly journal) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์
เป็นระยะอย่างสม่าเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่
เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่าวารสารผ่านการทบทวน (peer-reviewed periodical)
วารสารวิชาการเป็นเวทีสาหรับการแนะนาและนาเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทาง
วิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระใน
วารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก บทปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ
งานตีพิมพ์ทางวิช าการและวิช าชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่ว ไปว่า นิตยสารวิชาชีพ
(professional magazine) ในทางวิชาการหากนักวิชาการมีความประสงค์จะยื่นเสนอบทความของ
ตนเพื่อ ลงตีพิม พ์ในวารสารที่ตนเองสนใจ เมื่ อบรรณาธิการวารสารได้รั บต้นฉบั บบทความแล้ ว
บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ ได้
หรื ออาจเริ่มกระบวนการตรวจแก้คุณภาพโดยผู้ รู้ในสาขาวิช า ในกรณีห ลัง บทความยื่นเสนอจะ
กลายเป็นเอกสารลับที่ปกปิดชื่อผู้เขียนเพื่อดาเนิน การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็น
บุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก จานวนผู้ตรวจแก้ หรือ "กรรมการ" ผู้ตรวจแก้ไม่ตายตัว
โดยทั่วไปมีจานวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้
เป็ น เครื่ อ งตั ด สิ น ว่ า บทความที่ บุ ค คลผู้ นั้ น เสนอมาสมควรได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ ไม่ ในบางกรณี
บทความที่ผ่านการตรวจแก้และได้รับการยอมรับให้ลงพิมพ์ได้ยังต้องผ่ านขั้นตอนการตรวจแก้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งโดยคณะบรรณาธิการก่อนส่งสานักพิมพ์ เนื่องจากกระบวนการตรวจแก้และ
ยอมรับบทความใช้เวลายาวนาน บทความที่เสนอและได้รับการตีพิมพ์จึงใช้เวลานานนับเดือน หรือ
อาจถึงปีนับจากวันที่ บรรณาธิการได้รับบทความ
กระบวนการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันนับเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างความเชื่อถือให้เกิด
ขึ้นกับผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ในสาขาวิชานั้นๆ นักปราชญ์หรือผู้รู้ย่อมเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งเฉพาะ
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ในสาขาวิชาของตน ดังนั้น นักวิชาการจึงต้องอาศัยวารสารวิชาการที่ผ่านกระบวนการทบทวนโดยผู้รู้
เสมอกันเท่านั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง สร้างความเชื่อถือและความเลื่อมใสให้เกิดแก่งานวิจัย
นั้นๆ และความรู้ใหม่ นอกจากนี้ วารสารวิชาการยังช่วยสร้างความต่อเนื่องหรือการต่อยอดสืบจาก
งานค้นคว้าวิจัยหรือความรู้ใหม่จากบุคคลในวงวิชาการนั้นๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
“การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่
๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุด สาหรับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของคน การเตรียมการและสร้างความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นประชาคม
อาเซียน เป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทัน กับ
สังคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ตามภารกิจ
หลักของ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และ แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และส่งผลให้เกิดรับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะ
วิทยาการจัดการมีความสอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมข้างต้น และ
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ
และนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วมจากผู้
ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับนโยบายและแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ ในช่วง พ.ศ.
2560-2564 เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คณะฯ จึงกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคณะ
วิทยาการจัดการ ด้านวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ไว้ดังนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย เพื่อให้คณะฯ มีจานวนผลงานวิจัยมากขึ้น โดยมีการ
น าผลงานวิจั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นท้ อ งถิ่น และหรื อ เชิ ง พาณิ ช ย์ รวมถึ ง พั ฒ นากลไกให้ มี ก ารเขี ย น
บทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2. พัฒนาระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในที่ประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์นาความเชี่ยวชาญไปบูรณาการร่วมกับทั้งการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และการวิจัย โดยตั้งศูนย์ที่ปรึกษา
วิจัย และบริการวิชาการ
6. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบได้
7. รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 เป็นต้นมา คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสาคัญกับการวิจัย
ในทุกๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการนาเสนอและการ
ตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภายในและภายนอกแก่บุคลากร รวมไปถึงการหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์แ ละบุคลากรได้
แสดงความรู้ความสามารถในผลิตผลงานออกมาช่วยเหลือ ชุมชนและสังคม นอกจากนี้คณะฯ ยังให้
ความสาคัญกับลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จริยธรรมในการตีพิมพ์ และจริยธรรมในการทา
ผลงานวิจัย จึงมีนโยบายในการเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติสาหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศ และมีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
1.1 กระบวนการผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ
1.1.1 กระบวนการจั ดท าวารสารวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม
วารสารวิ ทยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม เป็น วารสารทาง
วิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) และเพื่อ
เป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู้ แ นวคิ ดที่ เกี่ย วข้ องกับผลงานวิ จัย จัด พิม พ์ออกเผยแพร่ ปีล ะ 2 ฉบั บ
(ประจาเดือนมกราคม ถึง เดือน กรกฎาคม เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานจัดทาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังต่อไปนี้
1. ประกาศรับต้นฉบับจากนักวิจัย
2. กองบรรณาธิ ก ารวารสารฯ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งของ
ต้นฉบับ
3. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ จานวน 2 ท่านต่อเรื่อง
4. ส่ ง ให้ ผู้ เ ขี ย นแก้ ไ ขตามผลการอ่ า นประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer
Review)
5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. จัดส่งต้นฉบับ ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
7. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดาเนินการเผยแพร่วารสาร
1.1.2 หลั ก เกณฑ์ ใ นการลงตี พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ของวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
ใดวารสารหนึ่งมาก่อน
2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์
ในวารสารอื่น
3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเอง
ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
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5. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว
6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
1.1.3 ระเบียบการส่งต้นฉบับ
กองบรรณาธิการได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางใน
การส่งต้นฉบับสาหรับการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
กองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนาไปใช้
อ้างอิงได้
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้น
ระยะห่ า งระหว่ า งขอบกระดาษด้ า นบนและซ้ า ยมื อ 3.5 เซนติ เ มตร ด้ า นล่ า งและขวามื อ 2.5
เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่งดังนี้
1.2.1 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านซ้าย
- เลขหน้ า ขนาด 14 ชนิด ตัว ธรรมดา ตาแหน่ง ชิด ขอบกระดาษ
ด้านขวา
1.2.2 ชื่ อ เรื่ อ ง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิ ด ตั ว หนา ต าแหน่ ง กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัว หนา ตาแหน่งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
1.2.4 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้
ชื่อเรื่อง (ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)
1.2.5 ที่อยู่หรื อหน่วยงานสังกัดของผู้เ ขียน ขนาด 14 ชนิดตัว หนา
ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่ง
ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์
เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.2.8 หั ว ข้ อ เรื่ อ ง ขนาด 14 ชนิ ด ตั ว หนา ต าแหน่ ง ชิ ด ขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
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1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย
โดยเรียงตามลาดับหมายเลขตาแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และ
พิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
1.3 จานวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า
2. การเรียงลาดับเนื้อหาต้นฉบับ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด
(ในกรณีที่คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคาเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับ
ศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
เนื้อหาต้องเรียงลาดับดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่อง
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน
2.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสาคัญของ
เรื่อง อ่านและเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 250 คา หรือ 15 บรรทัด โดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทย
ขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมี
เนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์
2.5 บทน า เป็ นส่ ว นของเนื้อ หาที่บ อกความเป็น มา และเหตุผ ลน าไปสู่ การ
ศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.6 วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
2.7 วิธีการศึกษา
2.7.1 ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับ เครื่องมือ อุป กรณ์
สารเคมี และวิธีการที่ใช้ในการวิจัย
2.7.2 ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึง
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้
เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.8 ผลการศึกษา เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับอาจแสดงด้วย
ตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบ
ตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็น ไม่ควรมีเกิน 5
ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรู ปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูปกรณีที่จาเป็น
อาจใช้ภาพสีได้
2.9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควร
มีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือ
เปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้าน
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ทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการ
วิจัยในอนาคต
2.10 กิ ต ติ ก รรมประกาศ เป็ น การแสดงความขอบคุ ณ แก่ ผู้ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ให้
งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
2.11 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style
(American Psychological Association Style) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้ว
ตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย และ
คณะหรือ et al.
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
หนังสือ
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์:
สานักพิมพ์.
รายงานทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. เมืองที่พิมพ์: หน่วยงานที่
เผยแพร่.
วิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. ชื่อสถานศึกษา.
รายงานการประชุม
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จาก
รายงานการประชุม. วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. เลขหน้า.
วารสาร
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์
(ฉบับที่พิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
หนังสือพิมพ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อ
หนังสือพิมพ์, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อ-นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันที่อ้างอิง). ชื่อเรื่อง. จานวนหน้า.
แหล่งที่มา URL : http://.
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
3. การส่งต้นฉบับ
ผู้ เ ขี ย นส่ ง ต้ น ฉบั บ ที่ พิ ม พ์ ต ามข้ อ ก าหนดของรู ป แบบวารสารทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่
156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือจัดส่งช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ jms.psru@gmail.com
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4. การอ่านประเมินต้นฉบับ
ต้น ฉบับ จะได้รับการอ่านประเมิน โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จานวน 2 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืน ผู้เขียน
ให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
5. ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ห้ามนาข้อความทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปพิมพ์ซ้า เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
6. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวม
ความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานาลงวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ..................

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)...................................................................................................................
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด....................................... ตาแหน่งวิชาการ (ถ้ามี).........................................
3. สถานภาพผู้เขียน
อาจารย์ในสถาบันการศึกษา (ชื่อสถาบัน)..........................................................................
โปรแกรม................................................... คณะ...............................................................
บุคคลทั่วไป (ชื่อหน่วยงาน) ..............................................................................................
4. ขอส่ง
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เรื่อง...............................................................................

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ..........................................................................................................................
6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่ ............................................ ถนน...........................................
แขวง/ตาบล........................................................... เขต/อาเภอ...........................................................
จังหวัด................................................................... รหัสไปรษณีย์.....................................................
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ.......................................โทรสาร..........................
E-mail ............................................................................................................................. ...................
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย
แผ่นดิสก์ข้อมูลต้นฉบับ ชื่อแฟูมข้อมูล...............................................................
เอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จานวน 3 ชุด
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

ลงนาม........................................................ผู้เขียน
(.......................................................) ….
วันที่........./........../.............

ลงนาม................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.......................................................)
วันที่........./........../.............
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2. ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสารอิเล็ กทรอนิ กส์ หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ที่ มีการจัดเก็บบันทึก และพิม พ์
เผยแพร่สารนิเทศทางวิชาการไว้ในรูปแฟูมคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกาหนดออกแน่นอน
สม่าเสมอ โดยสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล และสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกได้จากฐานข้อมูลซีดี รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.1 ความสาคัญของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น แหล่ ง รวบรวมสารสนเทศทุ ก แขนงที่ ทั น สมั ย และมี
ความสาคัญต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ได้จากทั้งที่บ้านและที่ทางาน โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
2. ผู้ผลิ ตวารสารสามารถรวบรวม จัดพิมพ์ว ารสารในเวลาอันรวดเร็ว ช่ว ยประหยัด
งบประมาณ การพิมพ์ ประหยัดกระดาษ และคานึงถึงผู้อ่านมากขึ้น
3. การบอกรั บ เป็ น สมาชิ ก วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องห้ อ งสมุ ด ช่ ว ยประหยั ด เวลา
งบประมาณและการจัดเก็บ เพราะห้องสมุดไม่ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บ บารุงรักษาและนาขึ้นชั้น
4. เพิ่ ม บทบาทในการรั บ รองคุ ณ ภาพผลงานทางวิ ช าการ (Certification) โดย
บรรณาธิการ คณะกรรมการในการอ่านและพิจารณาความมีคุณค่าทางวิชาการของบทความ (Peer
Review)
5. บทบาทในการประชาสัมพันธ์ (Marketing) โดยทาหน้าที่ในการเผยแพร่ เนื้อหาสาระ
ทางวิชาการ ซึ่งวารสารที่มีชื่อเสียงช่วยทาให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
6. บทบาทอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเวลาในการสื่อสารข้อมูลทางวิชาการ ขยาย
ขอบเขตของการสื่อสารทางวิชาการ และช่วยให้นักวิชาการสามารถสร้างฐานข้อมูลที่มีพลังและความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ตลอดจนเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซอฟต์แวร์มัลติมีเดียต่างๆ อีกด้วย
ข้อดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ ใ ช้ ส ามารถติ ด ตามอ่ า นวารสารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ที ที่ ว ารสารมี ก ารจั ด พิ ม พ์
เนื่องจากสานักพิมพ์จัดพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทาให้เผยแพร่สู่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
2. ผู้อ่านสามารถเข้าถึงวารสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จากัดเวลา โอกาส และ
สถานที่
3. ประหยั ดค่าใช้จ่ ายในการเย็บเล่ มวารสาร การเสี ยแรงงานบุคลากรในการเตรีย ม
วารสารก่อนส่งเย็บเล่มและหลังการเย็บเล่ม
4. ช่วยแก้ปัญหาการได้รับวารสารไม่ครบ วารสารถูกฉีกขาด
5. ช่วยแก้ปัญหาสถานที่เก็บ ไม่มีปัญหาการเพิ่มน้าหนักพื้นที่ของห้องสมุด
รูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป ของฐานข้ อ มู ล ระบบออนไลน์ (Online Based
Electronic Journal) เป็นวารสารเนื้อหาฉบับเต็มที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์จาก
ฐานข้อมูลพาณิชย์ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ผลิตหรือแหล่งผลิตได้ด้วยการเชื่อมตรง (Online)
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2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปฐานข้อมูลซีดี -รอมฉบับเต็ม (CD-ROM Electronic)
เป็ น เทคโนโลยี การจั ดเก็บ บั น ทึกข้อมูล ในรูปดิจิตอล จัดเป็นสื่ อประเภทออปติคอล (Optical
media) ที่ใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านและบันทึกข้อมูล ซีดี-รอมเป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดสื่อผสมหรือ
มัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ใช้บันทึกข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์
และเสียง
3. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเครือข่าย (Network Electronic Journals)
เป็นวารสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มที่เผยแพร่ และให้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พบในระบบเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 3.1 วารสารที่มี
การเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความ 3.2 วารสารที่มีการเสนอเนื้อหาในลักษณะจดหมายข่าว
ปัจจุบันจานวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายทางวิชาการ มีเพิ่มขึ้น
เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ข้อมูล ที่ครอบคลุม
สารสนเทศสาขาต่าง ๆ มากมาย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสืบค้นผ่านระบบ OPAC ของ
ห้องสมุด หรือแหล่งบริการสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้อาจใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเวิล์ด ไวด์ เว็บ ตลอดจนบริการจดหมายข่าวที่ให้บริการจากศูนย์จดหมายข่าว
เช่น ListServ,Usenet และ Bitnet เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถโอนย้ายข้อมูล (Download)
เหล่านั้นจากสานักพิมพ์ ผู้ผลิต หรือจากระบบเครือข่ายได้โดยตรง นอกจากนั้น ห้องสมุดก็สามารถ
ทาดรรชนีวารสาร หรือรวบรวมรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซด์ (Website) ต่าง ๆ เพื่อ
ให้บริการผู้ใช้ต่อไป
ข้อจากัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. การใช้ ว ารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างด้ า น
คอมพิวเตอร์
2. การใช้ว ารสารอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ผู้ ใช้ต้อ งมีพื้น ฐานและทั กษะในการใช้ค อมพิว เตอร์
ตลอดจนรู้เทคนิคในการสืบค้น
3. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ยังประสบปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้ เช่น เมื่อผู้ใช้ต้องการทา
สาเนาหรือสั่งพิมพ์ผลข้อมูลเป็นจานวนมากๆ หรือดาวน์โหลดข้อมูลด้วยโปรแกรมจะถูกแจ้งเตือนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ จากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งสถาบันที่บอกรับฐานข้อมูลอาจได้รับผลกระทบคือจะถูกระงับการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลชั่วคราว และปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกประการหนึ่งคือ ทั้งสานักพิมพ์และผู้เขียนต่างไม่
เชื่อมั่นในมาตรฐานทางลิขสิทธิ์ เนื่องจากการเข้าใช้ฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถบันทึกหรือพิมพ์ผลข้อมูล
ได้ ซึ่งจานวนสาเนาที่บันทึกหรือพิมพ์ผลไป อาจนาไปจาหน่ายต่อไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้
4. การเขียนบทความลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้และยังไม่
เป็นที่แพร่หลาย
5. ผู้อ่านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับลักษณะทางกายภาพของวารสารฉบับพิมพ์ ที่สามารถจับ
ต้องได้กาหนดที่จัดเก็บได้ มากกว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเรียกใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์
6. การให้ บ ริ ก ารวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ อาจเกิดความล้ มเหลวของระบบ (System
failure) หรือปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิค เช่น ระบบเครือข่ายขัดข้อง ปัญหาฐานข้อมูลขัดข้อง ทา
ให้ผู้ใช้ไม่สามารถค้นข้อมูลได้ในเวลาที่ต้องการ
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ภาพที่ 2.1 ประวัติความเปนมาของศูนย TCI พ.ศ. 2544-2553
ที่มา : ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย, คนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จาก https://tcithailand.org/?page_id=21

ศูนย TCI กอเกิดจากโครงการวิจัยขนาดเล็กภายใตทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี ประจําป
พ.ศ. 2544 เรื่ อ ง “การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ดั ช นี ผ ลกระทบการอ า งอิ ง ของวารสารวิ ช าการ
ภายในประเทศ” โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร คุณปรียานุช รัชตะ
หิรัญ คุณวชิราภรณ สุรธนะสกุล และ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน โดยสามารถแบงพัฒนาการของศูนย
TCI ไดเปน 4 ชวง
TCI #1 (ก.ค. 44 – ก.พ. 45): เปด “ลิ้นชัก” วารสารไทย
ศูนย TCI เริ่มตนจากความสนใจของหัวหนาโครงการ คือ อาจารยณรงคฤทธิ์ สมบัติ
สมภพ แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกลาธนบุรี โดยในป พ.ศ. 2543 อาจารยณรงคฤทธิ์
ได รั บ รางวั ล นั ก วิ ทยาศาสตร รุ น ใหม ของมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม วิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ และไดมีโอกาสพบกับทีมบริหารของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาทิ เชน
ศ.นพ.วิจารณ พานิช, ศ.ดร.วิชัย บุญแสง, ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท, ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ, ศ.ดร.
มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน, ผศ.วุฒิพงศ เตชะดํารงสิน และทานอื่นๆ ซึ่งทานเหลานี้ไดปรารภวา
ตอนนี้อาจารยณรงคฤทธิ์ไดเปนนักวิทยาศาสตรรุนใหมแลว บทความที่จะตีพิมพตอไปควรลงพิมพใน
วารสารที่มีคา Journal Impact Factors (JIF) สูงขึ้น ประเด็นนี้ ทําใหอาจารย ณรงคฤทธิ์ เกิดความ
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สนใจว่า JIF คืออะไร มีผลกระทบกับคุณภาพของบทความอย่างไร วารสารไทย มีค่า JIF หรือไม่
ดังนั้น อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์จึงได้สร้างทีมวิจัยขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ โดยได้เริ่มต้น
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ในปี 2544
วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยทุนวิจั ยพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง “การศึกษาและ
จัดทาดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” คือการคานวนค่า JIF ด้วยการ
นับการอ้างอิงจากการเปิดวารสารทุกเล่มทุกบทความ โดยมีเปูาหมายเพื่อศึกษาถึงค่าดัชนีผลกระทบ
การอ้างอิง (Journal Impact Factor, JIF) และค่าความเร็วของบทความที่ถูกนาไปอ้างอิง (Journal
Immediacy Index, J-II) วิธีการคานวณค่า JIF สาหรับวารสารวิชาการภายในประเทศ โดยมุ่งเน้น
รายงานปริมาณการถูกอ้างอิง และความไวหรือความเร็วของบทความหนึ่งๆ ในวารสารที่ถูกนาไป
อ้างอิงในปีเดียวกันกับที่บทความนั้นลงพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ โดยใช้วิธีการคานวณตาม
หลักการของ Institute for Scientific Information (ISI) ซึ่ง นับเป็นครั้งแรก ที่ได้มีการจัดทาและ
รวบรวมดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โครงการวิจัย
นี้ได้ทาการศึกษาข้อมูลจากวารสารวิชาการในประเทศจานวน 68 รายการ ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.
2539-2543 ผลการวิจัยพบว่า วารสารวิชาการในประเทศทั้ง 68 รายการ มีค่า JIF เฉลี่ยเท่ากับ
0.069 ซึ่ ง บอกเป็ น นั ย ว่ า โอกาสที่ บ ทความวิ ช าการเรื่ อ งหนึ่ ง ๆ ที่ ล งพิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ภายในประเทศที่จะถูกนาไปอ้างอิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.069 ครั้ง และวารสารไทยมีค่า J-II เฉลี่ย
เท่ากับ 0.063 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า บทความที่ลงพิมพ์ในวารสาร
ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนาไปใช้ในการอ้างอิงหรือถูก อ้างอิงน้อยมาก ซึ่งข้อค้นพบในโครงการนี้ ทาให้
สถาบั น วิ จั ย และสถาบั น การศึ กษาหลายแห่ ง ทบทวนถึง ความคุ้ม ค่า ของการลงทุน ในการจั ดท า
วารสารวิชาการภายในประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับสถาบันการศึกษาที่กาลัง
จะจัดทาวารสารวิชาการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุ บัน นับเป็นการ “เปิดลิ้นชัก” นาข้อมูลการอ้างอิง
ของวารสารไทย ออกมาแสดงให้กับประชาคมวิจัยได้รับทราบเป็นครั้งแรก ทาให้วงการวิชาการไทย
เกิดการตื่นตัว และมีความพยายามในการส่งเสริมให้มีการวิจัยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

TCI #2 (ก.พ. 45 – มิ.ย. 47): สร้าง “Gate way” ให้กับบทความในวารสารไทย
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2544 คณะวิจัยฯ ของโครงการ “การศึกษาและจัดทาดัชนี
ผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” นาโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ และคณะวิจัยฯ
รวมทั้ง ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล รองอธิการบดี มจธ. ได้รับเชิญจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ให้ไปนาเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. อันประกอบไปด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร
สวัสดิวัฒน์ ศ.ดร. โกศัลย์ คูสาราญ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริญสรรพ์ คุณรุจเรขา อัศวิษณุ และ คุณชล
นภา อานแก้ว เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลจาก
การประชุม สกว. ยินดีสนับสนุนทุนวิจัยโดยให้คณะวิจัยฯ เพิ่มจานวนวารสารที่ทาการศึกษาให้มาก
ขึ้น ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น
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ต่อมา สกว. ได้อนุ มัติทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยดัช นีผ ลกระทบการ
อ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” ในปี พ.ศ. 2545 โดยให้คณะวิจัยฯ พัฒนาฐานข้อมูล
สาหรับวารสารไทย เพื่อสร้างทางเชื่อม “Gate way” ให้กับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
และให้สามารถศึกษาและรายงานปริมาณการอ้างอิงรวมทั้ง คานวณค่า Journal Impact Factors
(JIF) ให้ กับ วารสารวิช าการในประเทศได้แบบอัตโนมัติ แทนการนับการอ้างอิงด้ว ยมือที่ใช้ใน
โครงการวิ จั ย ทุ น วิ จั ย พระจอมเกล้ า ธนบุ รี ปี 2544 ตลอดจนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการเผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการของนั กวิ จั ย ภายในประเทศ โดย
คณะวิจัยฯ ได้รวบรวมวารสารวิชาไทยจานวน 87 รายการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544 มาทา
การคัดเลือกและบันทึกข้อมูลบทความและข้อมูลรายการอ้างอิงเข้าไปในฐานข้ อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นเอง
ผลจากการดาเนินงานพบว่า มีวารสารไทยเพียง 13 รายการ (คิดเป็น 15%) ที่มีค่า JIF อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยมีค่า JIF เฉลี่ย เท่ากับ 0.084 ซึ่งหมายความว่าบทความหนึ่งๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยมี
โอกาสถูกนาไปอ้างอิงเพีย ง 8.4% เท่านั้น นอกจากนี้คณะวิจัยฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลการบริหาร
จั ด การของวารสารไทยระหว่ า งปี พ.ศ. 2542-2544 จากวารสารจ านวน 25 รายการ พบว่ า
งบประมาณเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดทาวารสารไทยเท่ากับ 198,034 บาท/ปี และค่าเฉลี่ยของจานวนฉบับ
ที่วารสารไทยตีพิมพ์เท่ากับ 3.52 ฉบับ/วารสาร/ปี
หลั ง จากทราบผลการดาเนิ น งานวิ จั ยจากโครงการวิจั ย เรื่อ ง “การศึ ก ษาวิ จั ย ดั ช นี
ผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” แล้ว คณะวิจัยฯ จึงได้ร่วมมือกับ สกว. ใน
การจัดสัมมนา เรื่อง “ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการในประเทศ” และ “การระดม
ความคิดเกี่ยวกับคุณภาพวารสารไทย” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2546 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจานวน 182 คน การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็น
ครั้งแรก ของประเทศไทยที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างบรรณาธิการวารสารไทย ผู้บริหารองค์กร
ระดับประเทศ ผู้อานวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและคุณภาพงานวิชาการ และนักวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย และมีเปูาหมาย
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสถานภาพของคุณภาพและประสิทธิภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัย /
วิชาการของนักวิชาการไทย การสัมมนาแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ “การนาเสนอผลงานวิจัย การจัดทาดัชนี
ผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ
“มุมมอง ทัศนคติและข้อคิดเห็นต่อผลงานวิจัย ค่าดัช นีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ และ การระดมความคิดเกี่ยวกับคุณภาพวารสารไทย” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ดาเนินรายการโดย ศ.ดร.ยอดหทัย เทพ
ธรานนท์ และช่ ว งสุ ด ท้ า ยเป็ น “การเสวนาและระดมความคิ ด แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
วารสารวิชาการไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ” โดย มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ (บก. ScienceAsia)
ศ.ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธ์ (บก. Thai. J. Agri. Sci.) และ คุณรุจเรขา อัศวิษณุ (สารสนเทศงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์) ดาเนินรายการโดย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผลจากการสัมมนาสามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วม
การสัมมนาต้องการให้มีการจัดประชุมในลักษณะนี้ขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์และการ
จัดทาวารสารไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับให้มากขึ้น และควรมีการจัดสั มมนาเชิงปฏิบัติการ
สาหรับบรรณาธิการวารสารรวมทั้งผู้เขียนบทความ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธี การจัดทาวารสาร และ
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TCI #3 (ก.ค. 47 – เม.ย. 51): พัฒนา “Gate way” ให้มีประสิทธิภาพ
หลังจากการจัดสัมมนาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2546 ผศ.วุฒิพงศ์
เตชะดารงสิ น รองผู้ อานวยการ สกว. ได้ร่ว มหารือกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (อธิการบดี มจธ.
ในขณะนั้น) และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้เป็นหน่วยงาน
กลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารไทยทั้ง
ในเชิ ง ปริ ม าณและคุณ ภาพ โดย สกว. เป็ นผู้ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ นในการดาเนิน งาน และ มจธ. เป็ น
ผู้รับผิดชอบให้กรอบอัตราของบุคลากร รวมทั้งสถานที่ตั้งของศูนย์ TCI
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สกว. ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูล
วารสารวิชาการภายในประเทศ” พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยขึ้นอย่างเป็น
ทางการ เพื่อรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสาหรับวารสารวิชาการในประเทศ และนับเป็นครั้ง
แรกของประเทศไทยที่มีฐ านข้อ มูลที่สามารถสื บค้นข้อมูล บทความและข้อมูลการอ้างอิงในแต่ล ะ
บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยได้ในระบบออนไลน์ (Online Database) ในการนี้ ศูนย์ฯ
ได้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของวารสารไทย
รวมทั้งได้จัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล สาหรับการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
นั้น ศูนย์ฯ ได้พัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยในวัน
ศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2547 ศูนย์ TCI ได้ดาเนินการสัมมนาเรื่อง “ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
ภายในประเทศ” และ “เกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI” ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ (ห้องราชเทวี) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ TCI และกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ตลอดจนทาข้อตกลงและกาหนดแนวทางร่วมกัน ในการกรอกข้อมูล
บทความของวารสารเข้าสู่ ฐานข้อมูล TCI โดยได้เชิญบรรณาธิการและผู้ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกอง
บรรณาธิการวารสาร บรรณารักษ์และผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ อาจารย์ ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจานวนทั้งสิ้น 119 คน บทสรุปจากการสัมมนาได้มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์
TCI มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิง ของบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ในช่ว งระยะเวลา 3 ปี หลั งจากที่ มีการก่อตั้งศูนย์ TCI ภายใต้โ ครงการ “การพัฒ นา
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ” ทาให้ทราบว่า วารสารในฐานข้อมูล TCI จานวน 166
รายการ มีจานวนบทความที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 จานวน 21,184 บทความ โดยมี
ปริมาณการอ้างอิงเท่ากับ 9,555 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนที่ถูกอ้างอิงเท่ากับ 0.451 ครั้ง/บทความ
วารสารในฐานข้อมูล TCI มีค่า TCI Impact Factors, ค่า Journal Immediacy Index และ ค่า
Journal Cited Half-life เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 เท่ากับ 0.060, 0.044 และ 5.2 ปี
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ค่า TCI Impact Factors ของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านจานวนวารสารที่ปรากฏค่า TCI Impact Factors และ
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ปริมาณของค่า TCI Impact Factors ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI ถูกนาไปใช้
อ้างอิงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

ภาพที่ 2.2 ค่า TCI Impact Factors ของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550
ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จาก https://tcithailand.org/?page_id=21
ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว การดาเนินงานของศูนย์ TCI ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อวงการวิชาการ
ของประเทศหลายประการ อาทิเช่น การมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิง
ของบทความในวารสารไทยได้ ส่งผลให้มีการนาความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในวง
กว้าง นอกจากนี้ยังมีการนาข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล TCI ไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการกาหนด
นโยบายเกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ การให้
ทุนสนับสนุนการดาเนินงานของวารสาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ส่วนใหญ่ เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากกว่าวารสารในสาขาอื่นๆ
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สกว. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเรื่อง “โครงการ
จัดทาฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์“ แก่ศูนย์ TCI เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
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สํ า หรั บ สื บ ค น ข อ มู ล การตี พิ ม พ และข อ มู ล การอ า งอิ ง ของวารสารไทยสาขามนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ศูนย TCI จึงไดรวมมือกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย คุณศรีจันทร
จันทรชีวะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะฯ ในการรวบรวม บันทึก
ขอมูลการตีพิมพและขอมูลการอางอิงของบทความในวารสาร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ของไทย โดยใชฐานขอมูลที่มีอยูของศูนย TCI โดยใชเกณฑในการคัดเลือกวารสารคลายคลึงกับเกณฑ
สําหรับวารสารดานวิทยาศาสตรฯ ปจจุบัน ศูนย TCI มีคณะทํางาน 2 สวน คือ คณะทํางานวารสาร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนิน งานโดย ศูนย TCI ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี เปนผูรวบรวม บันทึกขอมูล จัดเก็บ ตรวจสอบขอมูล และประกาศคาดัชนีผลกระทบการอางอิง
ของวารสารสาขาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ คณะทํ างานวารสารดา นมนุษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร ดําเนิน การโดย ศูนย TCI ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูรวบรวม
บันทึกขอมูล จัดเก็บ ตรวจสอบขอมูล ของวารสารสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางไรก็ตาม
ขอมูลการตีพิมพและขอมูลการอางอิงของวารสารทั้งสาขาวิทยาศาสตรฯ และมนุษยศาสตรฯ ยัง
รวมอยูในฐานขอมูลเดียวกัน คือ ฐานขอมูล TCI

ภาพที่ 2.3 ประวัติความเปนมาของศูนย TCI พ.ศ. 2553-2558
ที่มา : ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย, คนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จาก https://tcithailand.org/?page_id=21
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TCI #4 (พ.ค. 51 – ปัจจุบัน): สร้าง “International gate way”
จากการดาเนินงานของศูนย์ TCI ที่ผ่ านมา ทาให้ ทราบว่า วารสารไทยส่ วนใหญ่ที่
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการบริหารจัดการ ลักษณะรูปเล่ม
และการนาไปใช้อ้างอิง แม้กระทั่งวารสารบางรายการที่ถูกอ้างอิงมากในวารสารนานาชาติ ยังคงถูก
อ้างอิงน้อยในกลุ่มวารสารไทย เช่น Southeast Asian J Trop Med & Public Health เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า วารสารไทยมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงค่อนข้างต่า และมีวารสารเพียง 15 ชื่อ
เรื่องที่มีค่า Journal Impact Factors อย่างต่อเนื่อง และการอ้างอิงส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงของ
เจ้าของบทความเอง ประกอบกับข้อมูลจากการจัดประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมาของศูนย์ TCI เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมเอเชีย รวมทั้ง
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งต้ น ศู น ย์ TCI มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมกล้ า ธนบุ รี ร่ ว มกั บ
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ครั้งที่ 3 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องบอลรูม เอ
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสภาพของวารสารไทยในปัจจุ บัน
และสร้างความตระหนักต่อความสาคัญของคุณภาพวารสารที่มีต่อการพัฒนาด้านวิชาการของประเทศ
รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้บรรณาธิการวารสาร และผู้เกี่ยวข้อง มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
คิดเห็น มุมมอง และปัญหาที่พบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มี
บทบาทในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป การประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 189 คน
ประกอบด้วย กองบรรณาธิการวารสาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องกับวารสาร
เนื้อหาของการประชุมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) การบรรยายเรื่องการจัดการวารสารสากลที่ดีทา
อย่างไร 2) การบรรยายเรื่องภาพรวมของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และสถานภาพปัจจุบันของ
วารสารทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศไทย
ในฐานข้อมูล TCI 3) การเสวนาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย และ 4) การ
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพวารสารไทยทั้งสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลจากการประชุ ม สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง เป็ น กอง
บรรณาธิการของวารสารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาวารสารวิชาการ ต้องการให้มีการจัดประชุมใน
ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบรรณาธิการวารสาร
ต่างๆ และเป็นเวทีในการรับทราบข้อมูลสถานภาพของวารสารไทยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ส าหรับประเด็นที่ได้จากการระดมสมองพบว่า ผู้ เข้าร่วมการ
ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพระดับสากล การใช้ค่า
Journal Impact Factors ในการประเมินคุณภาพวารสาร การให้ทุนสนับสนุนในการจัดทาวารสาร
ของ สกอ. เป็นต้น นอกจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมการประชุมต้องการให้ศูนย์ TCI ทาการปรับปรุงระบบการ
ค้นหาข้อมูล และการแสดงผลให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ เขียน
บทความและสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความ และควรร่วมมือกันรับผิดชอบในการผลิตวารสารให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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จากกิจกรรมดังกล่าว จะเห็นว่า หน่วยงานหลายแห่งในประเทศ อาทิเช่น สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ตลอดจนบรรณาธิการวารสารต่างๆ มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสาร
ไทยให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ มีวารสารไทยจานวนหนึ่งปรากฎในฐานข้อมูลของ
Thomson Reuters และฐานข้อมูล SCOPUS การที่วารสารไทยไปปรากฎในฐานข้อมูลนานาชาติ
ดังกล่าว ทาให้ข้อมูลการตีพิมพ์บทความ และข้อมูลการอ้างอิงบทความในวารสารต่างๆ เหล่านี้ มีการ
เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว และในวงกว้าง ซึ่งเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวิจัยของประเทศ
ไทยไปสู่เวทีนานาชาติได้อย่างดียิ่ง
จากการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และ สกอ. มี
ภารกิ จ หลั ก ข้ อ หนึ่ ง คื อ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพวารสารไทยสู่
มาตรฐานสากล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จึงได้ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานั กพิมพ์ Elsevier คณะพลังงาน
สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมกล้ า ธนบุ รี และส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดให้มีการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ศูนย์ TCI ได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสานักพิมพ์ Elsevier ร่วมบรรยายและให้ความรู้
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS รวมถึงความสาคัญ
และการบริหารจัดการวารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) แก่บรรณาธิการของวารสารไทย
เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป โดย
มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 210 คน ประกอบด้วยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร
นักวิชาการและนักวิจัย ผู้บริหารสถาบันในประเทศไทย และบรรณาธิการวารสารในภูมิภาคอาเซียน
อาทิ อินโดนีเซีย และไต้หวัน เข้าร่วมประชุมด้วย
ส าหรั บ ก าหนดการประชุ มแบ่ง ออกเป็น 2 วัน โดยในวัน แรกได้ รับ เกี ย รติจ าก รอง
ผู้อานวยการ สกว. ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยหัวหน้าศูนย์ TCI
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้กล่าวถึงเหตุผลของการจัดประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายโดย
วิทยากรจากส านั กพิมพ์ Elsevier และศู นย์ TCI เพื่อร่ว มกันยกระดับวารสารไทยให้ เข้า สู่
มาตรฐานสากลได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในการพิจารณาวารสารนานาชาติเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Scopus
โดยปกตินั้น บริษัท Elsevier จะมีกระบวนการกลั่นกรองวารสารต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประเมินผ่าน
คณะกรรมการคัดเลือกเนื้อหา (Content Selection Advisory Board : CSAB) ซึ่งคณะกรรมการชุด
นี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆในหลากหลายสาขาวิชาจานวน 20 คน ซึ่งทาให้วารสารซึ่งมี
เป็นจานวนมาก ได้รับการพิจารณาค่อนข้างช้า โดยเฉพาะวารสารที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อพัฒนากระบวนการในการพิจารณาวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
บริษัท Elsevier ได้ริเริ่ม Local CSAB กับประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยทางานร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมีศูนย์ TCI เป็นฝุายเลขานุการ โดย สกว. เป็นผู้คัดเลือก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ ศาสตราจารย์ จ ากสาขาวิ ช าต่ า งๆ จ านวน 20 คน เพื่ อ มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการคัดเลือกวารสารไทย ซึ่งเรียกว่า Local CSAB เมื่อคณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณา
22

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คัดเลือกวารสารไทยที่ดีและมีคุณภาพ สมควรได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus แล้ว TCI จะเป็น
ผู้ส่งรายชื่อวารสารเหล่านั้นไปยังฐานข้อมูล Scopus เพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ต่อไป
กระบวนการนี้ เป็ น ช่องทางหนึ่ งในการพัฒ นาคุ ณภาพวารสารไทยสู่ สากล และเพิ่มการมองเห็ น
(Visibility) วารสารไทยในเวทีโลก
การดาเนินงานของศูนย์ TCI ร่วมกับบริษัท Elsevier นับเป็นการสร้าง “International
gate way” ทางหนึ่งให้กับวารสารไทย สาหรับในวันที่สองของการสัมมนา เป็นเวทีการเสวนาและ
ระดมสมองของนั ก วิ ช าการไทยเรื่ อ ง “แนวคิ ด และมุ ม มองของนั ก วิ จั ย ไทยกั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการไทย” และ“ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทาวารสารไทยและแนวทาง
ในการพัฒนาวารสารไทยสู่เวทีนานาชาติ” โดยบรรณาธิการวารสารและนักวิจัยไทยจานวน 5 ท่าน
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2.3 ตัวอย่างระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบวารวิชาการจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
2.3.1 ระบบวารสารวิ จั ย เเละพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์
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ภาพที่ 2.4 แสดงหน้าแรกระบบวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา : ระบบวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ , ค้นวันที่ 16
ธันวาคม 2562 จาก http://rdhsj.moph.go.th/rdh/

จากภาพแสดงระบบวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ หน้าแรกของระบบแสดงหัวข้อต่างๆ ดังนี้
Home เป็นหน้าแรกแสดงหัวข้อเมนู ภาพประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ระบบส่งบทความ
ออนไลน์ คาชี้แจงวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ส่วนแสดงเล่มวารสาร และส่วนแสดงตัวตน
เข้าสู่ระบบ
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กองบรรณาธิการ เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อกองบรรณาธิการ ที่ปรึกษาวารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ระบบส่งบทความออนไลน์ แสดงข้อมูลการส่งบทความออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตนแล้ว
บทความ แสดงวารสารวิจัย รายฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวเปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
Download
แสดงข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับวารสารเช่น ขั้นตอนการส่งบทความออนไลน์
รูปแบบการเขียนบทความ และใบสมัครสมาชิกออนไลน์
Admin แสดงข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
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2.3.2 ระบบวารสารวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพที่ 2.5 แสดงระบบระบบวารสารวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มา : ระบบวารสารวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ค้นวันที่ 16 ธันวาคม
2562 จาก https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/journal

จากภาพแสดงระบบวารสารวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หน้าแรกของระบบแสดงหัวข้อต่างๆ ซึ่งส่วนของวารสารจะร่วมกับเมนูอื่นๆ ผู้วิจัยขออธิบายเฉพาะ
ส่วนของวารสารดังนี้
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หน้าแรก แสดงเล่มวารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และเล่มวารวิชาการระดับคณะ
สารสนเทศวิจัย มีหัวข้อย่อยคือ
ระบบสารสนเทศวิจัย ประกอบด้วย ระบบบริหารงานวิจัย ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ของประเทศ ระบบสื บค้นโครงการวิจัย ระบบรางวัล บทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลั ย
ระบบประเมินงานวิจัย ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลังปัญญามหาวิทยาลัย
โครงการวิจัย แสดงรายการบทคัดย่อผลงานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จแล้ว
วารสารวิชาการ แสดงเล่มวารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และเล่มวารวิชาการ
ระดับคณะ
เผยแพร่ผลงานวิจัย แสดงรายการ วิดีโอผลงานวิจัย ม.อ. ลองแล... งานวิจัยใน
ม.อ. ชุดความรู้ ม.อ. สิ่งพิมพ์อื่นๆ และจุดหมายข่าว RDO Today
โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง แสดงผลการดาเนินงาน ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

2.3.3 ระบบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พิบูลสงคราม

ภาพที่ 2.6 แสดงหน้าแรกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
ที่มา : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ค้นวันที่
16 ธันวาคม 2562 จาก http://graduate.psru.ac.th/journal.html
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จากภาพแสดงหน้าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม หน้าแรกของระบบแสดงเมนูสาคัญต่างๆ ดังนี้
หน้าแรก แสดงรายการวารสารที่ตีพิมพ์ในแต่ละปี
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียดความเป็นมา วัตถุประสงค์ การกาหนด
ออกวารสาร หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ของวารสาร การสมัครสมาชิก
ขั้นตอนและการดาเนินงาน แสดงแผนผังขึ้นตอนการลงวารสารและขั้นตอนกระบวนการ
ดาเนินงานจัดทาวาร
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ แสดงรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวารสาร
แบบแสดงความจานงในการส่งบทความ แสดงแบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตัวอย่างบทความ แสดงตัวอย่างประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ
คณะที่ ป รึ ก ษา บรรณาธิ ก าร กองบรรณาธิ ก ารและคณะทางาน แสดงค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
คณะผู้ ก ลั่ น กรองผลงาน แสดงรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษา บรรณาธิ ก าร กองบรรณาธิ ก าร
เลขานุการกองบรรณาธิการ
ใบสมัครสมาชิกวารสาร แสดงแบบฟอร์มใบสมัครวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กาหนดส่งบทความ แสดงการกาหนดส่งบทความ หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ของวารสาร
และค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ
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2.3.4 วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 2.7 แสดงหน้าแรกวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่มา : วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ค้นวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index
จากภาพแสดงหน้าวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หน้า
แรกของระบบแสดงเมนูสาคัญต่างๆ ดังนี้
28

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หน้าแรก แสดงเมนูด้านบนขวา เมนูภาษา ลงทะเบียน และเมนูเข้าสู่ระบบ
เมนูด้านบนแสดงรายการคือ ฉบับปัจจุบัน บทความย้อนหลัง
Announcements เกี่ยวกับวารสาร เมนูย่อยคือ เกี่ยวกับวารสาร รายการบทความ ทีม
บรรณาธิการ และติดต่อ
ข่าวประกาศ แสดงรายการขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
ฉบับปัจจุบัน แสดงรูปเล่มวารสารฉบับเต็ม บทความวิชาการ และบทความวิจัย
เมนูด้านขวาแสดงรายการดังนี้
Home ThaiJo แสดงข้อมูลลิงค์กับฐานข้อมูล THAIJO
Manual แสดงรายละเอียดสาหรับผู้ส่งบทความ โดยคลิกที่ “For Author” และผู้อ่าน
บทความโดยคลิกที่ “For Reviewer”
ภาษา แสดงภาษาให้เลือกได้แก่ English ภาษาไทย และภาษาจีน
ข้อมูล แสดงรายการ สาหรับผู้อ่าน สาหรับผู้แต่ง และสาหรับบรรณารักษ์
Visitors แสดงจานวนครั้งการเข้าดูข้อมูลจากประเทศต่างๆ
คาสาคัญ แสดงรายการคาสาคัญที่มีผู้ค้นหาจากคาสาคัญ
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2.3.5 วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL
SCIENCES สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 2.8 แสดงหน้าแรกวารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL
SCIENCES สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่มา : วารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ค้นวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/psru/index

จากภาพแสดงหน้าวารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL
SCIENCES สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสาร Rajabhat Journal of
Sciences, Humanities & Social sciences เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
กาหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.) หน้าแรกของระบบแสดงเมนูสาคัญต่างๆ ดังนี้
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เมนูด้านบนขวา แสดงรายการเลือกภาษา ลงทะเบียน และเมนูเข้าสู่ระบบ
หน้าแรก แสดงวารสารฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับวารสาร เมนูย่อยคือ
- เกี่ย วกั บ วารสาร แสดงรายการวัต ถุป ระสงค์ ขั้น ตอนการประเมิน บทความ
กาหนดการตีพิมพ์ นโยบายการตีพิมพ์ ความเป็นมาของวารสาร
- ทีมบรรณาธิการ แสดงรายชื่อผู้อ่านบทความ หน่วยงานต้นสังกัด และประเทศ
- ติดต่อ แสดงรายการผู้รับผิดชอบหลักของวารสาร
Announcements แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์
ฉบับปัจจุบัน แสดงรายการวารสารฉบับปัจจุบัน
บทความย้อนหลัง แสดงรายการวารสารย้อนหลังแต่ละฉบับ
รายการบทความ แสดงรายการส่งบทความ โดยการเข้าสู่ระบบ หรือกาหนดให้ลงทะเบียน
เพื่อส่งบทความ
แสดงรายการขั้นตอนการส่งบทความ
แสดงคาแนะนาผู้แต่ง
เมนูด้านขวาแสดงรายการดังนี้
แสดงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
Journal Information แสดงรายการระดับของวารสาร
Home ThaiJo แสดงข้อมูลลิงค์กับฐานข้อมูล THAIJO
Manual แสดงรายละเอียดสาหรับผู้ส่งบทความ โดยคลิกที่ “For Author” และผู้อ่าน
บทความโดยคลิกที่ “For Reviewer”
ข้อมูล แสดงรายการ สาหรับผู้อ่าน สาหรับผู้แต่ง และสาหรับบรรณารักษ์
ภาษา แสดงภาษาให้เลือกได้แก่ English ภาษาไทย
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ แสดงรายการเตรียมต้นฉบับสาหรับนักวิจัย
นโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในการตีพิมพ์เผยแพร่
แบบส่งบทความเพื่อการเข้ารับการตีพิมพ์ แสดงแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร
รูปแบบบทความ แสดงแบบฟอร์มรูปแบบบทความวิจัย
คาสาคัญ แสดงรายการคาสาคัญที่มีผู้ค้นหาจากคาสาคัญ
Visitors แสดงจานวนครั้งการเข้าดูข้อมูลจากประเทศต่างๆ
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2.3.6 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพที่ 2.9 แสดงหน้าแรกวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่มา : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ค้นวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จาก
http://edu.tsu.ac.th/ edujournal/index.php
จากภาพแสดงหน้าวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หน้าแรกของระบบแสดงเมนู
สาคัญต่างๆ ดังนี้
เมนูด้านบนขวา แสดงรายการดังนี้
Home แสดงเล่มวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจานวน 4 เล่ม ข้อแนะนาทั่วไปสาหรับการสมัคร
สมาชิกวารสาร
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สมาชิก แสดงเมนูย่อยคือ
- ลงชื่อเข้าใช้ เป็นชื่อให้สมาชิกใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
- สมัครสมาชิก เป็นส่วนของการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบเข้าใช้โดยใส่ชื่อและรหัสผ่าน
เมนูด้านซ้ายแสดงรายการดังนี้
วารสารออนไลน์ แสดงวารสารทั้งหมดที่ตีพิมพ์แล้วทั้งหมดตามปีที่ ฉบับที่ เดือนปีและไฟล์
ค้นหาบทความ เป็นการค้นหาบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้ว โดยใส่ชื่อ หรือส่วนหนึ่งของชื่อใน
ช่องแล้วคลิกค้นหา
ดาวน์โหลดเอกสาร แสดงรายการดาวน์โหลดแบบฟอร์มนาส่งบทความ
ขั้นตอนการตีพิมพ์ แสดงแผนผังขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักเกณฑ์การจัดทาต้นฉบับ แสดงรายการหลักเกณฑ์การจัดทาต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รูปแบบเรื่องเต็ม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความเพื่อส่งตีพิมพ์ใน
วารสาร
สมัครสมาชิก แสดงรายการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน
กองบรรณาธิการ แสดงรายชื่อ ตาแหน่งในกอง และต้นสังกัด
ติดต่อกองบรรณาธิการ แสดงที่อยู่ในการติดต่อกองบรรณาธิการ

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มือ
ความหมายของคู่มือ
การดาเนินกิจกรรมจะต้องใช้สื่อ และสื่อที่สาคัญ คือ คู่มือ เพราะเป็นสิ่งที่กาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้เนื้อหาวิธีการ สื่อ ตลอดจนการวัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน ความหมายของคู่มือนั้น
มีผู้ให้ความหมาย ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของคู่มือว่า เป็นสมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้ เพื่อใช้ประกอบตารา เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษา
หรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนาวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภัทรกร เฟื่องฟู (2548) ให้ความหมายว่าคู่มือคือ หนังสือหรือเอกสารแนะนาที่จัดทาขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้ใช้ได้ศึกษา ทาความเข้าใจและปฏิบัตกิ ิจกรรมตามได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานและบรรลุผลสาเร็จได้ตามที่กาหนดไว้มากที่สุด
พิศูจน์ มีไปล่ (2549) กล่าวถึง ความหมายของคู่มือว่าคู่มือคือ หนังสือที่จัดทาขึ้น โดยมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานกิจกรรมการวัดผลโดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ นา
มาจัดทาให้อ่านง่ายและสะดวกต่อผู้ศึกษาหรือผู้นาไปใช้จัดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ
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นาไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน มาก
ที่สุด
คัมภีร์ สุดแท้ (2553) ให้ความหมายของคู่มือว่าคู่มือ หมายถึง หนังสือ ตารา เอกสาร แนะนา
หรือเป็นสื่อที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กัน ไปกับการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระสั้น ๆ ที่
ผู้อ่านสามารถนา ไปปฏิบัตไิ ด้ทันทีจนบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) กล่าวถึงความหมายของคู่มือว่าคู่มือเป็นเอกสารที่จั ดทาขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผู้ใช้ให้สามารถดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดและบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
สิริกร ประสบสุข (2555) กล่าวถึงความหมายของคู่มือ ว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาทาความเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบั ติตามได้ในการทากิจกรรม
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ให้ มี ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น มากที่ สุ ด และท าให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะที่ใกล้เคียงกัน
ประเภทของคู่มือ
นักวิชาการหลายท่านแบ่งประเภทของคู่มือตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้
พิศูจน์ มีไปล่ (2549) กล่าวว่า คู่มือสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เสนอแนวทางหรือเทคนิคการสอน
การใช้สื่อที่มีความสัมพันธ์กบั รายวิชาและระดับชั้นตามที่หลักสูตรกาหนด
2. คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนทั่ วไปที่เสนอแนวทางหรือเทคนิคในการจั ดกิจกรรมใด
กิจ กรรมหนึ่ ง เพื่อสนั บ สนุ น และส่ งเสริมให้ การจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลั กสู ตรที่ไ ด้
กาหนดเปูาหมายไว้ ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือคาอธิบายวิชาใด
สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ประเภทคู่มือว่า แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. คู่มือการสอน เป็นคู่มือที่ให้เนื้อหาสาระความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีสอน
2. คู่มือหนังสือเรียน เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้นควบคู่กบั หนังสือเรียนที่ต้องการอธิบายให้ใช้ หนังสือ
นั้นได้ถูกต้องและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
3. คู่มือการใช้สื่อ หรือนวัตกรรม เป็นการเผยแพร่ผลงานของครูเพื่อให้ผู้ อื่นมาใช้ให้ ถูกต้อง
จึงต้องจัดทา คู่มือการใช้
สิริกร ประสบสุข (2555) อธิบายว่า โดยทั่วไปหนังสือคู่มือที่พบมี 3 ประเภท ได้แก่
1. คู่มือครู (Teacher’s Manual or Handbook) เป็นหนังสือที่ให้แนวทางและคาแนะนาแก่
ครู เกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ปกติมักใช้ควบคู่
กับตาราเรียนหรือหนังสือเรียน เช่น คู่มือจัดกิจกรรมบูรณการสาหรับเด็กปฐมวัย คู่มือปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา เป็นต้น
2. คู่มือเรียน แบบฝึกปฏิบัติ (Student’s Manual or Workbook) คือ หนังสือที่ผู้เรียนใช้
ควบคู่กับตาราที่เรียนปกติจะประกอบไปด้วยสาระคา สั่งแบบฝึกหัด ปัญหาหรือคาถาม ที่ว่างสาหรับ
เขียนคาตอบและการทดสอบ ปัจจุบันคู่มือผู้เรียนไม่เพียงแต่จัดทาขึ้น เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือตารา
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เท่านั้น แต่อาจจะใช้เป็นคู่มือสาหรับการศึกษาควบคู่ไปกับ สื่ออื่น ๆ ที่ทาหน้าที่แทนครูหรือตารา
เช่น บทเรียน วิดีทัศน์บทเรียนทางไกล ภาพยนตร์หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
3. คู่มือทั่วไป เป็นหนังสือที่ให้ขอ้ ความรู้เกี่ยวกับการทา สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมุ่งหวัง ให้ผู้อ่านหรือ
ผู้ใช้มีความเข้าใจและสามารถดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จาก
การศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่าคู่มือไม่ว่าจะมีกี่ประเภท ส่วนมากจะเกี่ยวกับการเรียน การสอนหรือการจัด
กิจกรรม เป็นคู่มือที่เสนอแนะแนวทางเทคนิคในการดาเนินการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่วางไว้ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๆ ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ลักษณะของคู่มือที่ดี
นักการศึกษากล่าวถึงลักษณะของคู่มือที่ดีไว้ดังเช่น
สาระ ปัทมพงศา (2551) กล่าวว่า คู่มือที่ดนี ั้นควรมีลักษณะในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาต้องถูกต้องและครอบคลุมสาระของคู่มือนั้น
2. การจัดลาดับข้อมูลนาเสนอเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย
3. มีคาชี้แจ้ง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
4. ผู้ใดอ่านแล้วสามารถนาไปปฏิบัติได้
5. รูปแบบของคู่มือเหมาะสมและทนต่อการใช้งาน
6. ใช้ภาษาเหมาะสมกับผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจง่าย
7. มีตัวอย่างประกอบทาให้เข้าใจง่ายขึ้น
8. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือหนังสืออ้างอิง
แสงรุนีย์ มีพร (2552) กล่าวว่า คู่มือที่ดีนั้นควรให้รายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ควรระบุให้ชัดเจนว่าคู่มือนั้น เป็นคู่มือสาหรับใคร ใครเป็นผู้ใช้
2. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบ้าง
3. ควรมีส่วนนาที่จูงใจผู้ใช้ว่าคู่มือนี้จะช่วยผู้ใช้ ได้อย่างไร ผู้ใช้จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
4. ควรมีส่วนที่ให้หลักการหรือความรู้ที่จา เป็นแก่ผู้ใช้ในการใช้คู่มือ เพื่อให้การใช้คู่มือ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ควรมีสถานที่ให้คาแนะนาแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการเตรียมตัวการเตรียมเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งจาเป็นในการดาเนินการตามคู่มือแนะนา
6. ควรมีส่วนที่ให้คาแนะนา แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการในการทา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
7. ควรมีคาถามหรือกิจ กรรมให้ผู้ใช้คู่มือทา เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจการอ่านหรื อ การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะและเว้ นที่ว่างสาหรับผู้ใช้ คู่มือในการเขียนคาตอบ รวมทั้งมีคาตอบ
หรือแนวในการตอบหรือคาเฉลยให้ไว้ด้วย เพื่อผู้อ่านจะได้สามารถตรวจสอบคาตอบของตนเอง
นอกจากนั้นผู้เขียนที่มีประสบการณ์มากในเรื่องที่เขียนหากสามารถคาดคะเนคาตอบของผู้ใช้
คูม่ ือได้และคาดคะเนได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ใช้ คู่มือมักผิดพลาดตรงจุดไหน ถ้าผู้เขียนคู่มือสามารถอธิบาย
ด้วยว่าคาตอบอะไรถูกผิดด้วยเหตุใด ก็จะยิ่ง เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้คู่มือ
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8. ควรใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยให้ผู้ ใช้คู่มือสามารถใช้คู่มือ ได้โดยสะดวกเช่น การจัด
รูปเล่ม ขนาด การเลือกตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร การใช้ตัวดา การใช้สี การใช้ภาพการใช้การตี
กรอบ การเน้นข้อความบางตอน เป็นต้น
9. ควรให้แหล่งอ้างอิงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่าน ซึ่งอาจจะเป็นบรรณานุกรม รายชื่อชมรม
รายชื่อสื่อ รายชื่อสถาบัน รายชื่อบุคคลสาคัญ เป็นต้น
คัมภีร์ สุดแท้ (2553) กล่าวว่า คู่มือที่ดีต้องเป็นแนวปฏิบัติที่สาคัญ วิธีการจัดกิจกรรมนั้น มี
ความละเอียดอ่อน แล้วสามารถนาไปปฏิบัติได้ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายและรูปแบบของคู่มือควรเป็นที่น่าสนใจมีแหล่งอ้างอิงที่สามารถค้นคว้า
เพิ่มเติมได้
วัฒนา ฉิมประเสริฐ (2554) กล่าวว่า ลักษณะที่ดีของคู่มือจะต้องมีการเรียงลาดับขั้นตอนการ
ใช้ให้ชัดเจนและง่ายต่อการทาความเข้าใจเมื่ออ่านแล้วต้ องสามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ต้องเน้น
แนวปฏิบัติที่สาคัญ ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิแผนผัง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่าย
และรูปแบบของคู่มือควรจะมีรูปแบบที่น่าสนใจ สวยงาม น่าอ่าน และทนทานต่อการใช้งาน
สิริกร ประสพสุข (2555) กล่าวว่า ลักษณะของคู่มือที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน รูปประกอบเหมาะสมกับ
เนื้อหาและการนาเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน
2. ด้านเนื้อหาวัตถุประสงค์ของคู่มือกาหนดไว้ชัดเจน เหมาะสมระบุขอบข่ายเนื้อหาเนื้อหา
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์คาแนะนาการศึกษาคู่มื อเขียนได้ชัดเจน เข้าใจง่ายเนื้อหาความรู้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการและความจาเป็น
3. ด้านการนาไปใช้กาหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน กาหนดกิจกรรมเนื้อหาและ
แบบฝึกได้สัมพันธ์มีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับ เนื้อหา
องค์ประกอบของคู่มือ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า
มีผู้อธิบายองค์ประกอบของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ดังนี้
พิศูจน์ มีไปล่ (2549) กล่าวว่า องค์ประกอบของคู่มือควรประกอบด้วยคาชี้แจงในการทา
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเนื้อหาสาระที่สาคัญในการสอน กระบวนการวิธีการการเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และแหล่งอ้างอิงทีส่ ามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกต่อไป
แสงรุนีย์ มีพร (2552) กล่าวว่า คู่มือ ประกอบด้วย
1. คาชี้แจงในการใช้คู่มือ
2. คาชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการที่จา เป็นต่าง ๆ
3. เนื้อหาสาระและกระบวนการ หรือขั้นตอนในการดาเนินการ
4. ความรู้เสริมหรือแบบฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยผู้อ่านในการฝึกฝน
5. ปัญหาและคาแนะนาเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
6. แหล่งข้อมูล และแหล่งอ้างอิง
คัมภีร์ สุดแท้ (2553) กล่าวว่า คู่มือ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
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1. ส่ ว นที่ 1 บทน า เป็ นส่ ว นที่อธิบายถึงความเป็น มาในการจัดทาคู่มือความมุ่งหมาย
ความสาคัญและประโยชน์ของคู่มือ
2. ส่วนที่ 2 คาชี้แจงการใช้คู่มือเป็นส่วนเกี่ยวกับวิธีการ ใช้คู่มือ
3. ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนอธิบายเกี่ยวกับ เนื้อหาของคู่มือ
พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553) กล่าวว่า ในการจัดทา คู่มือจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ คือ วิธีการใช้คู่มือหรือคาแนะนาในการใช้คู่มือเนื้อหาสาระคาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรม แหล่งข้อมูลอ้างอิง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้คู่มือให้สามารถดาเนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และแบบฝึกปัดหรือแบบฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยในการฝึกฝน
เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้การปฏิบัติงาน ประสบความสาเร็จบรรลุตามเปูาหมาย ทั้งยังช่วยในการ
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบุคลากร ตลอดจนผลงานมีคุณภาพตามเปูาหมาย
สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) อธิบายองค์ประกอบของการจัดทา คู่มือไว้ 8 องค์ประกอบ ดังนี้
1. คาชี้แจงในการใช้คู่มือครอบคลุมถึง
1.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1.2 ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการใช้คู่มือ
1.3 วิธีการใช้
1.4 คาแนะนา
2. เนื้อหาสาระที่จะสอน ปกติมีเนื้อหาสาระที่จะสอน โดยมีคาชี้แจงหรือคาอธิบาย ประกอบ
และอาจมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
3. การเตรียมการสอน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
3.1 การเตรียมสถานที่ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จาเป็น
3.2 การเตรียมวัสดุ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัดและแบบปฏิบัติ ข้อสอบ คา
เฉลย
3.3 การติดต่อประสานงานที่จาเป็น
4. กระบวนการวิธีการกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนที่สาคัญของคู่มือ ซึ่งมีข้อมูล
รายละเอียด ดังนี้
4.1 คาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการสอน
4.2 คาแนะนา และตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน ที่ช่วยให้ผู้สอนบรรลุผล
4.3 คาถาม ตัวอย่างแบบฝึกหัดแบบฝึกปฏิบัติและสื่อต่างๆ ทีใ่ ช้ในการสอน
4.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สิ่งที่ควรทา ไม่ควรทา ซึ่งมาจากประสบการณ์ของผู้เขียน
5. การจัดและประเมินผลคู่มือที่ดีควรจะให้คา แนะนา ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอย่างครบถ้วน
การวัดและประเมินการสอน นับเป็นองค์ประกอบสาคัญของการสอน อีกองค์ประกอบหนึ่งที่คู่มือจา
เป็นต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่น เครื่องมือวัดผล วิธีวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
6. ความรู้เสริม คู่มือที่ดีจะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้และสามารถคาดคะเนได้ ผู้ใช้
มักจะประสบปัญหาในเรื่องใด และจัดหาหรือจัดทาข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ของครูอั นจะทาให้
การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
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7. ปั ญ หาและค าแนะน า เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น และการแก้ ปั ญ หาผู้ เ ขี ย นคู่ มื อ จะเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนมากพอสมควร ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าในการดา เนินการเรื่องนั้นๆ มักจะมี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างและจุดอ่อนในเรื่องนั้น มีอะไรบ้างการมีประสบการณ์จะช่วยให้ ผู้ใช้และผู้อ่าน
สามารถกระทา สิ่งนั้น ๆ ได้ราบรื่น ไม่เกิดปัญหาอุปสรรค ปัญหา นับว่าเป็นจุดเด่นของคู่มือการทา
หน้าที่ผู้เขียนที่ดีจะต้องแนะนา และปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อ่านหรือผู้ใช้
8. แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ หนังสือที่ดีควรมีแหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
กนกวรรณ ศิรินิมิตรกุล (2553) กล่าวถึงองค์ประกอบของคู่มือว่าควรประกอบด้วย รายละเอียด
ที่สาคัญ ดังนี้
1. คาชี้แจงการใช้คู่มือโดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ของคู่มือความรู้พื้นฐานที่จา เป็นในการ
ใช้คู่มือวิธีการใช้และคาแนะนา
2. เนื้อหาสาระ ปกติจะมีการให้เนื้อหาสาระโดยมีคาชี้แจงหรือคา อธิบายประกอบและอาจมี
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
3. การเตรียมการ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่วัสดุสื่ออุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จาเป็น การเตรียมวัสดุและการติดต่อประสานงานที่จา เป็น
4. กระบวนการวิธีการกิจกรรม ส่วนนี้นับว่า เป็นส่วนสาคัญของคู่มือคู่มือจา เป็นต้องให้
ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดาเนินการ คาแนะนา และ
ตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุผลคาถาม ตัวอย่างแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติและสื่อต่าง ๆ
ที่ใช้ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ สิ่งควรทา ไม่ควรทา ซึ่งมักจะมาจากประสบการณ์ของผู้เขียน ฯลฯ
5. การวัดและประเมินผลคู่มือที่ดีควรจะให้คาแนะนา ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน การวัดและ
ประเมินผล นับเป็นองค์ประกอบสาคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่คู่มือจา เป็นต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ
เช่ น เครื่ อ งมื อ วั ด ผล วิ ธี วั ด ผล และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล คู่ มื อ ครู อ าจเสนอแนะเกณฑ์ ใ นการ
ประเมินผล หรือให้คาแนะนาในการพัฒนาเกณฑ์เพื่อประเมินด้วย
6. ความรู้เสริม คู่มือที่ดีจะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้และสามารถคาดคะเนได้ ผู้ใช้
มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องใด และจัดหาหรือจัดทา ข้อมูล ที่จะช่วยส่ งเสริมความรู้อันจะทาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ปัญหาและคาแนะนาเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
8. แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
วัฒนา ฉิมประเสริฐ (2554) กล่าวว่า องค์ประกอบของคู่มือที่ดี นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้
นาไปใช้ง่ายต่อการทาความเข้ าใจโดยประกอบไปด้วยคาชี้แจงในการใช้คู่มือเนื้อหาเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน และครอบคลุมทุกด้าน วิธีนาไปใช้และการแนะนาแหล่งความรู้ อ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจน
การเสนอสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ เนื้อหาหรือกิจกรรม
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าคู่มือต้องประกอบไปด้วย
1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ
2. ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการใช้คู่มือ
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3. คาแนะนาในการใช้คู่มือ
4. อุปกรณ์ เอกสารประกอบการใช้คู่มือ
5. เนื้อหาของคู่มือ ที่อธิบายรายละเอียดตามกระบวนการ และขั้นตอนในกรดาเนินการที่
ชัดเจน ครอบคลุม
6. แหล่งข้อมูล และแหล่งอ้างอิงต่างๆ
7. แสดงชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน และช่องทางการติดต่อของผู้จัดทา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
จากการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทา คู่มือ มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้
พิ เ ศษ ปั้ น รั ต น์ (2556) กล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนและแนวทางการจั ด ท าคู่ มื อ ว่ า มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดหัวข้อ เรื่องที่จะทา ค้นคว้า จัด หา รวบรวม และ ศึกษารายละเอียดเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทากระบวนงาน/ขั้นตอนงาน Work Flow
3. เขียนรายละเอียดในแต่ละกระบวนงาน/ขั้นตอนงาน
4. ทดสอบ
5. ปรับปรุง เผยแพร่ใช้งานจริง
6. ประเมิน ปรับปรุง พัฒนาให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นมาตรฐาน
สรรญ จินตภวัต (2557) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดทา คู่มือปฏิบัติงานประกอบด้วย 12 ขั้นตอน
คือ
1. ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร
2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงจากหน้างาน
3. จัดทา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นต้น
4. จัดทา รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด
5. ตรวจสอบรายละเอียดขั้นต้น (ทาความเข้าใจ)
6. ตรวจสอบในประเด็นกฎหมาย/กฎระเบียบ
7. ข้ออนุมัตกิ ารประกาศบังคับใช้คู่มือปฏิบัติงาน
8. บันทึกเข้าระบบการควบคุมเอกสาร
9. เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน
10. ฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการใช้งานคู่มือปฏิบัติงาน
11. ทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้งาน
12. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือ
เสถีย ร คามีศั กดิ์ (2553) กล่ าวถึง เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้ น่าสนใจว่ามี
รายละเอียด ดังนี้
1. การใช้แบบฟอร์ม มีข้อ ดีคือ มีความชัดเจนในปฏิบัติงานได้ ตามขั้นตอน ไม่ผิดขั้นตอน
เก็บรายละเอียดได้ ครบ มีความสมบูรณ์เป็นเอกสารอ้างอิงในการพิจารณา มีความยืดหยุ่น ในการ
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แก้ไขแต่มีข้อด้อยคือ หากไม่มีการชี้แจงให้เข้าใจอาจผิดพลาดได้แก้ไขได้ยาก หากพิมพ์จากโรงพิมพ์ไม่
มีรายละเอียดวิธีการใช้
2. การใช้ภาพการ์ตูน มีข้อดี คือ มีสีสัน สะดุดตาน่าสนใจเข้าใจได้ง่ายทุกระดับ แต่มีข้อจากัด
อยู่ที่ว่าดูไม่เป็นทางการลงรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน และหาคนมีฝีมือทาภาพการ์ตูนได้ค่อนข้างยาก
3. การใช้ภาพถ่าย มีข้อ ดีคือเข้าใจง่าย ประหยัดเนื้อที่ ดูเป็นรูปธรรม และจูงใจให้เกิดการ
ปฏิบัติตามได้ง่ายแต่มีข้อ ด้อยคือ การหาภาพที่เหมาะสม ความสามารถในการถ่ายภาพความพร้อม
ของอุปกรณ์และเทคนิคถ่ายภาพ
4. การใช้ Multi Media ข้อดี คือ มีความทันสมัย มีพร้อมทั้งภาพและเสียง น่าสนใจน่า
ติดตาม มีประสิทธิภาพในการทา ความเข้าใจ สะดวกต่อการเผยแพร่จัดเก็บ แต่มีข้อจากัด คือ เสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ความสามารถของผู้ใช้งาน ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์และสถานที่
5. การทดสอบหรือทดลองใช้ปฏิบัติโดยการให้เพื่อนผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง
อ่านและทดลองปฏิบัติบั นทึกหาจุดเด่นจุดด้อย แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขและให้ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
โดยตรงกับสาขาวิชาชีพ อ่านและให้ข้อเสนอแนะว่าตรงไหนที่เข้าใจยากหรือไม่เ ข้าใจ ไม่ชัดเจน ควร
ต้องเพิ่มเติมอะไร ทางไหน หรือตรงไหน สับสน วกวนเกินไป หรือซ้าซ้อน เป็นต้น แล้วนา มาปรับปรุง
พัฒนาอีกครั้ง
วิยะดา ธนสรรวนิช (2558) กล่าวว่า แนวคิดในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ควรมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การเลือกเรื่ องหรือ ตั้งชื่อเรื่องของคู่มือการปฏิบัติงาน ควรเลือกเรื่องให้ตรงกับความรู้
ความสามารถที่ผู้เขียนจะสามารถศึกษา ค้นคว้าได้อย่างละเอียดและครบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควรตั้งชื่อ
เรื่องที่เป็นงานหลักหรือเป็นงานที่ปฏิบัติจริง
2. ต้องเพิ่มประสบการณ์ให้ตวั เอง โดยการศึกษาผลงานของบุคคลอื่นหรือเข้ารับการอบรม
3. อ่าน จดบันทึกถ่ายสาเนาเอกสาร เก็บรวบรวม ข้อมูลจากแหล่งใด ใครเป็นผู้เขียน เขียน
เมื่อใด ปีใด เพื่อใช้เป็นบรรณานุกรม อ้างอิงเพื่อที่จะทา ให้เกิดความเชื่อถือ
4. วางแผนในการเขียน การวางโครงร่าง เป็นบท เป็นตอน เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อย
5. เรียบเรียง ที่ได้จากการอ่าน ค้นคว้าเขียนเป็นตอนแล้วนามาเรียงปะติดปะต่อจนครบ แล้ว
ลงมือเขียน ภาษาที่ใช้พยายามใช้ภาษาง่าย ๆ จะต้องคานึงถึงผู้อ่าน ควรตอบสนองความต้ องการ
และความสนใจของผู้อ่าน เนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชา ทันสมัยครอบคลุมประเด็นที่เขียนรูปแบบ
ที่ดีต้องมีลักษณะเป็นวิชาการแบ่งบท แบ่งตอนชัดเจน
6. ในแต่ละประเด็นหลัก ที่เขียน ควรมีน้าหนักพอ ๆ กัน มีความยาวพอ ๆ กัน ให้ความ
ละเอียดไล่เลี่ยกัน และต้องเขียนผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่ค้นคว้ามากับ ประสบการณ์ที่ปฏิบัติจริง
7. เรียบเรียงเป็นต้นฉบับ เริ่มทดลองใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งอาจมีการเพิ่ม – ลด และแก้ไขแล้ว
ทดลองใช้ปฏิบัติซ้า อ่านทบทวน หาขอบกพร่องเพื่อมิให้เกิดความซ้า ซ้อนและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปให้
สมบูรณ์
8. จัดทารูปเล่ม ให้เพื่อนร่วมงานช่วยอ่าน หรือผู้มีประสบการณ์ช่วยอ่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
หรือหาข้อบกพร่อง ซึง่ อาจมีการเพิ่ม – ลดหรือสลับบท ตอน ใหม่ เพื่อให้การเสนอแนวคิดราบรื่น
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2557) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร
2. สังเกตการปฏิบัติงานจริง
3. จัดทา Work Flow อย่างง่าย
4. จัดทารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
5. มีการทดสอบโดยให้ผู้ปฏิบัติงานอ่านและผู้ไม่ไดปฏิบัติง่านอ่าน
6. ตรวจสอบกับนิติกรว่ามีประเด็นใดขั ด ต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางหน่วยงาน
หรือไม่หากมีให้แก้ไขปรับปรุง
7. ขออนุมัติ
8. บันทึกเข้าระบบการควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร
9. ดาเนินการแจกจ่ายหรือเผยแพร่
10. ดาเนินการฝึกอบรมหรือชี้แจงวิธีการใช้
11. มีการทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้งาน
12. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ ว่า คู่มือ หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารที่ใช้ประกอบควบคู่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่ง คู่มือที่ดี นั้น ควรประกอบด้ว ยเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีรูปภาพและคา
บรรยายประกอบชัดเจน ตัวอักษรอ่านง่าย จัดลาดับข้อมูลนาเสนอเป็นขั้นตอนก่อนหลังเข้าใจง่าย
ด้านเนื้อหามีการกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขอบข่ายเนื้อหา มีคาแนะนาในการศึกษาคู่มือ ที่
เขียนไว้ชัดเจน มีความเหมาะสมตรงกั บความต้องการและความจาเป็น คู่มือจะต้องง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ มีวิธีการใช้เป็นลาดับขั้นตอน มีการนาเสนอแหล่งความรู้สื่ออุปกรณ์มีความสอดคล้อง
กับ เนื้ อหาในการดาเนิ น ขั้น ตอนการจัดทา คู่มือควรเริ่มจากกาหนดหั ว ข้อเรื่องที่จะศึกษา ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทา ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและทดสอบเนื้อหาปรับปรุงคู่มือและ
ใช้งาน ประเมินผล รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคู่มือ และจัดทาคู่มือที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วงศ์จันทร์แก้วศรีนวล (2557) วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 1 พบว่า
ผลการพั ฒ นาคู่ มื อ ประกอบด้ ว ยสาระส าคั ญ 5 ตอน ดั ง นี้ บทน า ได้ แ ก่ หลั ก การและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ แนวคิดการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา การจัดองค์การ
และการกาหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ
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ผลการประเมินการนาคู่มือการบริหารงานวิชาการไปใช้พบว่า มีความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ มาก
สุกิจ ทวีศักดิ์ (2555) วิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสาหรับนักเรียน มัธยมศึกษา
ที่ขาดแรงจูงใจ:การวิจัยแบบผสมวิธีจากการศึกษาการพั ฒนาคู่มือ มีสาระสาคัญ 2 ส่วน คือ บทนา
และกระบวนการดาเนินการโดยการตรวจสอบคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสาหรับนักเรียน มัธยมศึกษาที่
ขาดแรงจูงใจ พบว่าความเหมาะสมของคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.53 และการ
นาไปรับใช้ของคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.61 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนด
ไว้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า คู่ มื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มามี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ท าให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถน าไปใช้
เสริมสร้างแรงจูงใจสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจได้
ปัญจนาถ ชูทอง (2557) วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สาหรับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏร์ธานี เขต 1 พบว่า ความต้องการในการพัฒนาคู่มือของครูผู้สอนมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การพัฒนาคู่มือ ประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรี ย นการสอนและการวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน โดยผลการประเมิ น ความ
เหมาะสม ของคู่มือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ทั้งด้านเนื้อหา ภาษาและการนา ไปใช้ผลการ
ทดสอบหลัง การใช้คู่มือสูงกว่าก่อนใช้คู่มืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มะลิวัน สมศรี (2558) วิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า การสร้างคู่มือ
พั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าการของครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ห ลั ก การ
วัตถุประสงค์เนื้อหากระบวนการของคู่มือพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 68
โปรแกรม โดยกระบวนการของคู่มือพัฒนา พบว่าคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาที่สร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรมีลักษณะดังนี้ มีเนื้อหาที่ถูกต้อง มีการลาดับการนาเสนอ
ข้อมูลเป็นขั้นตอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีคาบรรยายชัดเจน มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษาไทย คู่มือควรองค์ประกอบ ดังนี้ ความเป็นมาและความสาคัญ หลักเกณฑ์
และวิธีในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดทารูปเล่มวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จริยธรรมการตีพิมพ์ วิธีปฏิบัติสาหรับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
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การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
2. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
4. กาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. กาหนดค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่ ม เปู า หมายที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก วิ จั ย และผู้ ป ระเมิ น ในระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2562
2. กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของคู่มือ ได้แก่
2.1 รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 1 ท่าน
2.2 บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ 1 ท่าน
2.3 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชุด ได้แก่
1) คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
3) แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนการดาเนินการ
การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนไว้ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวารสารวิชาการ
1.1 ศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ ได้แก่ 1)
กระบวนการจัดทาวารสารวิทยาการจัดการ 2) หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับ 3) ระเบียบการส่ง
ต้นฉบับ 4) จริยธรรมในการตีพิมพ์
1.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ข้อมูลเบื้องต้น
ของระบบ 2) การตั้งค่าระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 3) ขั้นตอนสาหรับผู้จัดการวารสาร 4) ขั้นตอน
สาหรับผู้แต่ง (นักวิจัย) 5) ขั้นตอนสาหรับผู้ประเมินบทความ 6) ขั้นตอนสาหรับบรรณาธิการ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้กาหนดส่วนประกอบต่างๆ ไว้ดังนี้
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
2.2 วัตถุประสงค์
2.3 ขอบเขตหรือข้อจากัด
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.5 หน้าหลักและเมนูต่างๆ ในระบบวารสารวิทยาการจัดการ
2.6 ขั้นตอนการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
2.7 บรรณานุกรม
ขั้ น ตอนที่ 3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของคู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบประเมินประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ข้อมูล
พื้นฐาน 2) ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่ม ด้านเนื้อหาของคู่มือ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
3) ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระบบวารสารวิทยาการจัดการ
จานวน 3 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะลง
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยนาผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามให้เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พิบู ล สงครามจากกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ย วชาญ ด้ว ยแบบประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพคู่ มือ การใช้ ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนาผลการประเมินไปปรับปรุง คู่มือการใช้
ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามข้อเสนอแนะ
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วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อ
เป็นการยืนยันว่าเครื่องมือดังกล่าวมีคุณภาพ ซึ่งการหาคุณภาพของเครื่องมือสามารถจาแนกเป็น 2
ลักษณะ คือ
1) การหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
การวิเคราะห์ข้อคาถามทั้งฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เกี่ยวกับ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) รายละเอียด ดังนี้
1.1) ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่
ต้องการวัด เป็นความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ต้องการวัด ความตรงที่ใช้ในการทดสอบ
จาแนกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรงตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะเกี่ยวข้องกับความตรงตามเนื้อหามากกว่าความตรงชนิด
อื่น ๆ
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความ
เที่ยงตรงที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อ คาถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหาหรือ
วัตถุประสงค์การวิจัยมากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหา
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหา
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหา
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC)
จากสูตร
IOC =

เมื่อ

แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์
หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได
2. น าแบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีต่อ คู่ มือการใช้ระบบวารสารวิท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปเก็บข้อมูลกับนักวิจัยและผู้ประเมินผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยใช้เกณฑ์การแปลผล 5 ระดับ เกณฑ์การวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความถูกต้อง ความเหมาะสม มากที่สุด
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม มาก
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ปานกลาง
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม น้อย
มีความถูกต้อง ความเหมาะสม น้อยที่สุด

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ ค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้ อมูล การวิจั ย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคู่มือการ
ใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. ผลการสร้ างคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สรุปได้ดังนี้
ผลการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้วิจัยได้สรุปและกาหนดส่วนประกอบต่างๆ ไว้ดังนี้
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตหรือข้อจากัด
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 หน้าหลักและเมนูต่างๆ ในระบบวารสารวิทยาการจัดการ
1.6 ขั้นตอนการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
1.7 บรรณานุกรม
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ภาพที่ 4.1 แสดงคูมือการใชระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จากผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านรูปเล่ม
ความคิดเห็น

1. ความเหมาะสมของขนาดของคูม่ ือ
2. ความเหมาะสมของหน้าปกคูม่ ือ
3. ความเหมาะสมของตัวอักษร
4. ความถูกต้องของการพิมพ์

แปลความหมาย

̅
4.00

S.D.
1.00

3.67

0.58

มาก

3.67

0.58

มาก

4.00

1.00

มาก

3.83

0.72

มาก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ด้านรูปเล่ม

ภาพรวมด้านรูปเล่ม

มาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านรูปเล่มมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅
= 3.83, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าขนาดคู่มือมีความ
เหมาะสมในระดับมาก เท่ากัน ( ̅ = 4.00, S.D. = 1.00) รองลงมาด้านหน้าปกคู่มือและด้าน
ตัวอักษรมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 3.67, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านเนื้อหาของคู่มือ
ด้านเนื้อหาของคู่มือ

ความคิดเห็น

แปลความหมาย

1. เนือ้ หาครอบคลุม

̅
4.00

S.D.
0.00

2. เนือ้ หามีความกระชับ เข้าใจง่าย

4.33

0.58

มาก

3. เนือ้ หาชัดเจนทุกขัน้ ตอน

4.00

0.00

มาก

4. ตัวอย่างและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องประกอบชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและเป็ นปั จจุบนั
5. มีการลาดับขัน้ ตอนก่อนหลังของเนือ้ หา

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

6. เนือ้ หาของคูม่ ือตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน

4.33

0.58

มาก

7. ใช้ภาษาและสานวนที่อา่ นง่าย

4.33

0.58

มาก

8. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

4.33

0.58

มาก

4.25

0.44

มาก

ภาพรวมด้านเนื้อหาของคู่มือ
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านเนื้อหาของคู่มือ มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเหมาะสมด้านมีความ
เหมาะสม ด้านตัวอย่างและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน ด้านมีการ
ลาดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา ด้านเนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านใช้ภาษา
และสานวนที่อ่านง่าย และด้านใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในระดับมาก ( ̅ = 4.33, S.D.
= 0.58) รองลงมาด้านเนื้อหาครอบคลุม และด้านเนื้อหาชัดเจนทุกขั้นตอน มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ความคิดเห็น

ด้านการนาไปใช้ประโยชน์

1. ความรู จ้ ากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไขปั ญหาได้ดว้ ย
ตนเอง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2. สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง

3. ความรู จ้ ากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการส่งบทความวิจยั

แปลความหมาย

̅
4.00

S.D.
0.00

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.00

0.00

มาก

4.20

0.41

มาก

มาก

ในระบบได้และเกิดข้อผิดพลาดน้อย

4. มีภาพ ตาราง แผนภาพประกอบชัดเจนปฏิบตั ิตามได้ง่าย
และถูกต้อง

5. สามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่าง
สะดวก

ภาพรวมด้านการนาไปใช้ประโยชน์

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการนาไปใช้ประโยชน์มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง ด้านความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการส่งบทความวิจัยในระบบได้และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
และด้านมีภาพ ตาราง แผนภาพประกอบชัดเจนปฏิบัติตามได้ง่าย และถูกต้องมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.58) และด้านความรู้จากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วย
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ตนเอง และด้านสามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่างสะดวก มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.00)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะด้านช่วงอายุที่ขาดหายไป
2) เพื่อคาอธิบายด้านสถานภาพผู้ตอบที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
3) ข้อคาถามด้านตาแหน่งทางวิชาการ เปลี่ยนเป็น “สถานะ”
จากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของคู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสมด้านเนื้อหา ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
และด้านรูปเล่มอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การใช้ คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจการผู้ ใ ช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม จานวนทั้ งสิ้ น 52 คน จากนั้ นน้ าข้ อมูล ที่ไ ด้รั บมาบัน ทึก และ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติสามารถแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อ คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 3 ด้าน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4 การแสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

8

15.40

1. เพศ
ชาย
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ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

44

84.60

รวม

52

100.00

ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี

0

0

21 – 40 ปี

28

53.80

21

40.40

3

5.80

52

100.00

4

7.70

28

53.80

16

30.80

4

7.70

52

100.00

นักวิจยั

40

76.90

ผูป้ ระเมินบทความ

12

23.10

52

100.00

นักศึกษา

4

7.70

อาจารย์

34

65.40

บุคลากรทางการศึกษา

14

26.90

รวม

52

100.00

หญิง

41 – 60 ปี
60 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

รวม
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2. อายุ

4. สถานะภาพ

รวม

5. สถานะ

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมดจานวน 52 คน เป็นเพศหญิง จานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.60 และเพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 อายุมากที่สุดคือ 2140 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 และอายุระหว่าง 41-60 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.40 และอายุ 60 ปี ขึ้น ไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ระดับการศึกษามากที่สุ ดคือ
ปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 16
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คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และต่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกจานวน 4 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
7.70 ด้านสถานะภาพ ได้แก่ นักวิจัย จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 และเป็นผู้ประเมิน
บทความจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ด้านสถานะ ได้แก่ อาจารย์ จานวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.40 รองลงมาเป็น บุคลากรทางการศึกษา จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และ
นักศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความคิ ด ที่ มี ต่ อ คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านรูปเล่ม
ด้านรูปเล่ม
1. ความเหมาะสมของขนาดของคูม่ ือ
2. ความเหมาะสมของหน้าปกคูม่ ือ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. ความเหมาะสมของตัวอักษร

ความคิดเห็น

4. ความถูกต้องของการพิมพ์

ภาพรวมด้านรูปเล่ม

แปลความหมาย

̅
3.96

S.D.
.52

3.96

.52

มาก

3.79

.61

มาก

4.04

.59

มาก

3.94

.50

มาก

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านรูปเล่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความพึงพอใจด้านความถูกต้องของการพิมพ์ในระดับมาก ( ̅ =
4.04) รองลงมาด้านความเหมาะสมของคู่มือและความเหมาะสมของหน้าปกคู่มือในระดับมาก เท่ากัน
( ̅ = 3.96) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านความเหมาะสมของตัวอักษรในระดับมาก ( ̅ = 3.79)
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านเนื้อหาของคู่มือ
ความคิดเห็น

ด้านเนื้อหาของคู่มือ

แปลความหมาย

̅
3.87

S.D.
.40

3.87

.56

มาก

3.94

.50

มาก

4. ตัวอย่างและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องประกอบชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและเป็ นปั จจุบนั
5. มีการลาดับขัน้ ตอนก่อนหลังของเนือ้ หา

4.00

.56

มาก

4.04

.44

มาก

6. เนือ้ หาของคูม่ ือตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน

3.94

.50

มาก

7. ใช้ภาษาและสานวนที่อา่ นง่าย

3.94

.50

มาก

3.96

.52

มาก

3.94

.40

มาก

1. เนือ้ หาครอบคลุม
2. เนือ้ หามีความกระชับ เข้าใจง่าย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. เนือ้ หาชัดเจนทุกขัน้ ตอน

8. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

ภาพรวมด้านเนื้อหาของคู่มือ

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านเนื้อหาของคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจด้านมีการลาดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา ใน
ระดับมากเท่ากัน ( ̅ = 4.04) รองลงมาด้านตัวอย่างและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและเป็นปัจจุบันในระดับมาก ( ̅ = 4.00) ด้านใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ในระดับมาก
( ̅ = 3.9) ด้านเนื้อหาชัดเจนทุกขั้นตอน ด้านเนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและ
ด้านการใช้ภาษาและสานวนที่อ่านง่าย ในระดับมาก ( ̅ =3.94) และน้อยที่สุดด้านเนื้อหาครอบคลุม
และด้านเนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย ในระดับมาก ( ̅ = 3.87)
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์

1. ความรู จ้ ากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไขปั ญหาได้ดว้ ย
ตนเอง
2. สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง

3. ความรู จ้ ากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการส่งบทความวิจยั

ความคิดเห็น

แปลความหมาย

̅
3.96

S.D.
.52

4.12

.51

มาก

3.88

.58

มาก

4.10

.75

มาก

3.87

.69

มาก

3.98

.52

มาก

มาก

ในระบบได้และเกิดข้อผิดพลาดน้อย

4. มีภาพ ตาราง แผนภาพประกอบชัดเจนปฏิบตั ิตามได้ง่าย
และถูกต้อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5. สามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่าง
สะดวก

ภาพรวมด้านการนาไปใช้ประโยชน์

จากตารางที่ 7 พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจคู่ มื อการใช้ ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจด้านสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก
( ̅ = 4.12) รองลงมาด้านมีภาพ ตาราง แผนภาพประกอบชัดเจนปฏิบัติตามได้ง่าย และถูกต้องในระดับ
มาก ( ̅ = 4.10) ด้านความรู้จากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.96) ด้านสามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่างสะดวกอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.88)
และน้อยที่สุดด้านสามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่างสะดวกในระดับมาก ( ̅ =
3.87)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ทาวิธีการเข้าใช้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ
2. ควรแยกเป็นหัวข้อให้ชัดเจน
55

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 2) เพื่ อประเมิ น ความเหมาะสมของคู่ มือ การใช้ร ะบบวารสารวิท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการใช้ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพคู่ มื อ การใช้ ร ะบบ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขั้นตอนการดาเนินการ
วิจัยได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบวารสารวิชาการ 2) สร้างคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยใช้เป็นกลุ่มผู้
บริหารงานด้านวารสารวิชาการจานวน 3 ท่าน 3) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการใช้
ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จานวน
3 ท่านจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนาไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มเปูาหมายที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทีผ่ ู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตหรือข้อจากัด
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 หน้าหลักและเมนูต่างๆ ในระบบวารสารวิทยาการจัดการ
1.6 ขั้นตอนการลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
1.7 บรรณานุกรม
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ สรุ ป ได้ ว่ า คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสมด้านเนื้อหา ด้านการนาไปใช้ประโยชน์และด้าน
รูปเล่มอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผู้ทดสอบการใช้งานระบบจาวน 52 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 84.60 และเพศชายจานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.40 อายุมากที่สุดคือ 21-40 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 และอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 ระดับการศึกษามากที่สุดคือ ปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา
ระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และต่ากว่าปริญญาตรีและปริญญา
เอกจานวน 4 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ด้านสถานะภาพ ได้แก่ นักวิจัย จานวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.90 และเป็นผู้ประเมินบทความจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ด้านสถานะ
ได้แก่ อาจารย์ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมาเป็นบุคลากรทางการศึกษา จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และนักศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามลาดับ
ด้านความคิดที่มีต่อคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 3 ด้ าน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจคู่ มือ การใช้ ระบบวารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับมากทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
พิจารณาเป็นรายด้านตามลาดับดังนี้ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.98) รองลงมาด้านรูปเล่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.94) และด้านเนื้อหาของคู่มือใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.94) เท่ากัน
อภิปรายผล

1. ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า คู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเหมาะสมด้านเนื้อหา ด้านการนาไปใช้ประโยชน์และ
ด้านรูปเล่มอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลาดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัญจนาถ ชูทอง ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสาหรับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
เกาะสมุย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 1 พลว่า ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านเนื้อหา ภาษาและการนาไปใช้
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2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวารสารวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปว่า มีความพึงพอใจในด้านรูปเล่ม ด้านเนื้อหาของคู่มือ ด้าน
การนาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย ของวงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล เรื่อง
การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 1 ซึ่งพบว่าผลการประเมินการนาคู่มือการบริหารงาน
วิชาการไปใช้พบว่า มีความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ มาก
เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามพึ ง พอใจด้ า นความเหมาะสมของ
ตัวอักษรน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นในการทาคู่มืออาจใช้เป็นตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา และไม่เป็น
ทางการมากนัก
2. จากผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจด้านสามารถนาคู่มือพกพาหรือ
โหลดไปใช้จากระบบได้อย่างสะดวกน้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยอาจทาเป็นคู่มือขนาดเล็กกว่าขนาด A4 ซึ่ง
สามารถพกพา และหยิบจับได้ง่าย สะดวกมากขึ้น
3. จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามพึ งพอใจด้ า นด้ า นความรู้ จ ากคู่ มื อ
สามารถนาไปใช้ในการส่งบทความวิจัยในระบบได้และเกิดข้อผิดพลาดน้อย มีผลการประเมินที่ต่ากว่า
ข้ออื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยอาจยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนมากพอ ควรจะต้องเพิ่มรายละเอียด หรือเทคนิคในการใช้
งานระบบเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรแยกคู่มือการใช้งานระบบวารสารของนักวิจัย กับคู่มือการใช้งานระบบวารสาร
ของผู้เมินบทความเป็นอย่างละเล่ม
2. ควรมีการปรับปรุงคู่มือตามพัฒนาการของระบบหรือเทคโนโลยี
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วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ไมตรี พงศาปาน. (2554). ความหมายของความพึงพอใจ. สืบค้นจาก
http://maitree3.blogspot.com/2011/03/blog-post.html สืบค้น ณ วันที่ 10
พฤษภาคม 2563.
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ระบบวารสาร RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (https://www.tcithaijo.org/index.php/psru/index)
ระบบวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (https://www.tcithaijo.org/index.php/edupsru/index)
ระบบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(http://graduate.psru.ac.th/journal.html)
ระบบวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(http://rdhsj.moph.go.th/rdh/)
ระบบวารสารวิชาการ สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/journal)
ระบบวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://edu.tsu.ac.th/ edujournal/index.php)
ราชบัณฑิตสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร:
นานมีบุ๊คส์.
วงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล. (2557). การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1.
สุราษฎร์ธานี : ภาคนิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
วัฒนา ฉิมประเสริฐ. (2554). การพัฒนาคู่มือครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
ใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5. เชียงราย: วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารอิเล็กทรอนิกส์. https://library.mju.ac.th/pr/?p=3646 (สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 23
กรกฎาคม 2562)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th?option=com_content&view=article&id=2
00:2012-02-07-07-50-19&catid=96:all-databases&Itemid=667 (สืบค้นข้อมูล ณ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “วารสารวิชาการ” https://th.wikipedia.org/wiki/วารสารวิชาการ.
เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562.
วิยะดา ธนสรรวนิช. (2558). การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน. สืบค้นจาก http://www.ubu.ac.th.
สืบค้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2562.
สรรญ จินตภวัต. (2557). การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual Development). สืบค้น
จาก http://www.mua.go.th. สืบค้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2562.
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สาระ ปัทมพงศา. (2551). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนวัดกาญจนาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1. สุราษฎร์ธานี : วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สิริกร ประสพสุข. (2555). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5. อุบลราชธานี : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สุกิจ ทวีศักดิ.์ (2555). การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสา หรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาด
แรงจูงใจ: การวิจัยแบบผสมวิธี. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจยั
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี จินดาเนตร. (2553). การพัฒนาคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์สาหรับครูในช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เสถียร คามีศักดิ์. (2553). การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน. สืบค้นจาก http://medinfo.psu.ac.th.
สืบค้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2562.
แสงรุนีย์ มีพร. (2552). การวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา. ขอนแก่น : การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงสารสารไทย. (2561). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก https://tcithailand.org/?p=4588 สืบค้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563.
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สุรียพร แกวหลอ
หนึ่งฤทัย ลอมผล

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําป 2562
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งานวิจัยและบริการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดทาคู่มือวารสารวิชาการวิทยาการ
จัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ของผู้เขียนบทความและผู้ประเมิน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่คณาจารย์
และบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานด้านวิชาการของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการให้เป็นที่ ยอมรับของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ด้วยการสร้าง
ผลงานด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแนวทางการส่งผลงานเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ และผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย
สามารถบรรลุ เ ปู า หมาย ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น
วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบายให้การสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ภายใน
คณะฯ โดยสนับ สนุนอาจารย์การวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
ผู้บริหารยังสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยจากงานประจาในแต่ละด้านในสานักงานคณะฯ เพื่อนา
ผลการวิจัยมาบริหารจัดการ และพัฒนางานแต่ละด้านตามพันธะกิจของคณะฯ ซึ่งเล็งเห็นว่างานวิจัย
เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่มี ค วามส าคั ญ ต่ อการพั ฒ นาในทุก ๆ ด้ านของคณะฯ คณะวิ ท ยาการจัด การได้
ตระหนักถึงความจาเป็นในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและค้นหาความรู้
ใหม่ๆ คณะวิทยาการจัดการจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากร
โดยจัดเป็นโครงการผลิตผลงานวิจัย โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อช่วยดูแลให้คาปรึกษา แนะแนวทาง
และแนะนาด้านการทาวิจั ยตลอดโครงการวิจัย โครงการพัฒ นาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ โครงการปรับปรุงบทความวิจัยภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ และโครงการพัฒนาวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการตามขั้นตอนที่สาคัญของการนาไปสู่การพัฒนาบุคลา
การด้ า นวิ ช าการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การเขี ย นบทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย ต้ อ งเป็ น
ข้อเท็จ จริ งหรื อองค์ค วามรู้ ที่เ กิ ด ขึ้นจากการรวบรวมข้ อมูล วิธีก ารศึกษา ค้ นคว้ า มี การประมวล
ความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดจน สามารถสื่อความรู้ความ
เข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
สามารถเขียนและนาเสนอผลงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพ นาไปสู่การเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับได้ คณะวิทยาการ จัดการจึงได้จัดทาโครงการเหล่านี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งจะ
ส่งผลให้คณาจารย์และบุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการ
ของตนเองให้ มีคุณภาพมากยิ่ งขึ้น และมีโ อกาสเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการให้ เป็นที่ ยอมรับของ
หน่วยงานและสาธารณชนอย่ างกว้างขวาง ด้วยการสร้างผลงานด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิช าการและแนวทางการส่ ง ผลงานเพื่อ ตีพิ ม พ์เ ผยแพร่ ว ารสารระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ อยู่ ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คณะวิทยาการ
จัดการ และมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปูาหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น
คณะวิทยาการจัดการจึ ง จัดทาคู่มือวารสารวิชาการวิทยาการจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน ของผู้เขียนบทความและผู้ประเมิน รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของคณะ
วิ ท ยาการจั ด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ ป็ น วารสารวิ ช าการที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
วารสารวิชาการต่อไป
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วัตถุประสงค์

ขอบเขตหรือข้อจากัด
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1. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งและตรวจผลงาน
วิชาการของวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อให้เพื่อร่วมงานทราบวิธีและขั้นตอนการจัดทาวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ทีช่ ัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทางเดียวกัน
ใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ซึง่ สามารถนาไปปรับใช้กับวารสารวิชาการอื่นได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงานด้านการจัดทาวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
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2. ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อนร่วมงาน ทราบวิธีและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทาวารสารวิ ทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสามารถ
ปฏิบัติงานดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
จัดทาวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างชัดเจน
3. ผู้บ ริ หารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการวางแผน บริหารจัดการ และการพัฒ นา
ระบบงานวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หน้าหลักของวารสารวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนบนสุดของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
1) แสดงตราของหน่วยงาน
2) ชื่อวารสารภาษาไทย
3) ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
4) หมายเลขของเล่มวารสาร
5) ปุุม “ลงทะเบียน” และปุุม “เข้าสู่ระบบ”
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ส่วนที่ 2 เมนูต่างๆ สาหรับผู้ใช้งาน ประกอบด้วย
1) หน้าแรก
2) ฉบับปัจจุบัน
3) บทความย้อนหลัง
4) ข่าวประกาศ
5) จริยธรรมการตีพิมพ์
6) เกี่ยวกับวารสาร ซึ่งมีเมนูย่อย
6.1 เกี่ยวกับวารสาร
6.2 รายการบทความ
6.3 ทีมบรรณาธิการ
6.4 ติดต่อ
7) ค้นหา
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ส่วนที่ 3 ส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ประกอบด้วย
1) แสดงปีท,ี่ ฉบับที่, เดือน, ปี พ.ศ. และภาพของวารสารฉบับปัจจุบัน
2) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย
2.1 ชื่อบทความวิจัย
2.2 ชื่อผู้แต่ง
2.3 PDF ไฟล์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
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ส่วนที่ 4 แสดงคาสั่งต่างๆ ที่ระบบเปิดให้ใช้งาน ประกอบด้วย
1) คู่มือการใช้งานระบบ
1.1 สาหรับผู้แต่ง
1.2 สาหรับผู้ประเมิน
2) แสดงชื่อของระบบ HOME THAIJO
3) แสดงสถิติการเข้าถึงบทความวิจัย
4) แสดงเพจของหน่วยงาน
5) แสดงภาษาให้เลือกในการเข้าใช้งาน
6) แสดงข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ของระบบ
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ส่วนที่ 5 แสดงข้อมูลข้อหน่วยงานและเลข ISSN
1) แสดงหมายเลข ISSN print และ online
2) แสดงชื่ อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
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รายละเอียดของเมนูต่างๆ ที่ใช้งาน

1) หน้าแรก
2) ฉบับปัจจุบัน
3) บทความย้อนหลัง
4) ข่าวประกาศ
5) จริยธรรมการตีพิมพ์
6) เกี่ยวกับวารสาร ซึ่งมีเมนูย่อย
6.1 เกี่ยวกับวารสาร
6.2 รายการบทความ
6.3 ทีมบรรณาธิการ
6.4 ติดต่อ
7) ค้นหา
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เมนูหน้าแรก แสดงข้อมูลดังนี้

เมนู “หน้าแรก” แบ่งออกเป็น 2 ส่วนอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 แสดงหน้าปกของวารสารมีรายละเอียดดังนี้
1) แสดงเส้นทางของข้อมูล
2) แสดงปีที่ ฉบับที่ และเดือนที่ออกวารสาร
3) แสดงภาพวารสาร
4) แสดงวันที่เผยแพร่
ส่วนที่ 2 แสดงรายการบทความวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1) แสดงชื่อบทความวิจัย
2) แสดงชื่อผู้วิจัย
3) แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ PDF
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เมนูฉบับปัจจุบัน แสดงข้อมูลดังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 แสดงหน้าปกของวารสารมีรายละเอียดดังนี้
1) แสดงเส้นทางของข้อมูล
2) แสดงปีที่ ฉบับที่ และเดือนที่ออกวารสาร
3) แสดงภาพวารสาร
4) แสดงวันที่เผยแพร่
ส่วนที่ 2 แสดงรายการบทความวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1) แสดงชื่อบทความวิจัย
2) แสดงชื่อผู้วิจัย
3) แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ PDF
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เมนูบทความย้อนหลัง แสดงข้อมูลดังนี้

แสดงข้อมูลเล่มของวารสารทั้งหมดตามลาดับโดยจะแสดงฉบับปัจจุบันอยู่ด้านบนสุด และย้อนไปตาม
จานวนเล่มที่ออกตีพิมพ์
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เมนู ข่าวประกาศ แสดงข้อมูลดังนี้

เมนู “ข่าวประกาศ ” แสดงข้อมูลข่าวประกาศต่างๆ ที่วารสารต้องการเผยแพร่
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เมนู จริยธรรมการตีพิมพ์ แสดงข้อมูลดังนี้
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แสดงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร ดังนี้
มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ของ วารสารวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปรับปรุงจาก COPE – COMMITTEE ON PUBLICATION
ETHICS
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หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
บรรณาธิการควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ในความ
รับผิดชอบของตน กล่าวคือ:
 ดาเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์
 ปรับปรุงวารสารอย่างสม่าเสมอ
 รับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
 สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 คงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ
 ปกปูองมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
 เต็มใจที่จ ะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทาให้ เกิดความกระจ่ าง การถอด-ถอน
บทความ และการขออภัย หากจาเป็น
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หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 ควรแจ้งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบเกี่ยวกับผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและบทบาทของผู้ให้
ทุนวิจัยในการทาวิจัยนั้นๆ
หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้นิพนธ์
 บรรณาธิการควรดาเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพื่อ
รับ รองคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ล ะส่ว นของ
วารสาร มีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ต่างกัน
 การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ควรขึ้นอยู่กับความสาคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจน
ความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
 ควรมีการชี้แจงหรือให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer
review) นอกจากนี้บรรณาธิการควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่างๆ จาก
กระบวนการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้
 วารสารควรมีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการ
ตัดสินใจของบรรณาธิการ
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์คาแนะนาแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง
ในทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงคาแนะนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
พร้อมทั้งควรมีการอ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย
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บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติ
พิม พ์ ไปแล้ ว ยกเว้ น มีปั ญ หาร้ า ยแรงเกิ ด ขึ้ นในระหว่ างการส่ ง บทความมารับ การ
พิจารณา
บรรณาธิการใหม่ไม่กลับคาตัดสินใจมาตีพิมพ์บ ทความที่บรรณาธิการคนก่อนตอบ
ปฏิเสธไปแล้ว ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น
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หน้าที่ของบรรณาธิการต่อผู้ประเมินบทความ
 บรรณาธิการควรจัดพิมพ์คาแนะนาแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการ
คาดหวัง และควรมีการปรับปรุงคาแนะนาให้ ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการ
อ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย
 บรรณาธิการควรมีระบบที่ปกปูองข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ ยกเว้นวารสาร
นั้นมีการประเมินบทความแบบเปิดที่ได้แจ้งให้ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินรับทราบล่วงหน้า
แล้ว
กระบวนการพิจารณาประเมินบทความ
 บรรณาธิการควรมีระบบที่ทาให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสาร จะได้รับการ
ปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมิน
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การร้องเรียน
 บรรณาธิ ก ารควรด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ป รากฏในผั ง การท างานที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
 บรรณาธิการควรมีการตอบกลับคาร้องเรียนในทันที และควรแสดงให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจ
ได้ว่าสามารถร้องเรียนได้อีกหากยังไม่พอใจ ซึ่งกลไกดังกล่าวนี้ควรปรากฏชัดเจนใน
วารสาร และควรรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารส่ ง เรื่ อ งที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขไปให้
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์

การสนับสนุนการอภิปราย
 ควรมีการเปิดเผยคาวิจารณ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ยกเว้นบรรณาธิการ
จะมีเหตุผลอื่นที่ดีเพียงพอในการไม่เปิดเผยคาวิจารณ์นั้น
 ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ นิ พ นธ์ บ ทความที่ มี ค นอื่ น วิ จ ารณ์ ใ ห้ ส ามารถชี้ แ จงตอบกลั บ ได้
นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่มีผลขัดแย้งกับบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ไปแล้ว ก็ควรได้รับ
โอกาสนี้เช่นกัน
 การศึกษาวิจั ยที่มีการรายงานผลการวิจัยในด้านลบก็ควรรวมไว้ในบทความด้วย ไม่
ควรตัดส่วนนี้ออกไป
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สนับสนุนความถูกต้องทางวิชาการ
 บรรณาธิการควรทาให้เกิดความมั่นใจว่ารายละเอียดทุกส่วนในบทความวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับ
 บรรณาธิการควรหาหลักฐานเพื่อให้ มั่น ใจว่างานวิจั ยทุกชิ้นที่จ ะตีพิมพ์นั้ นได้รั บการ
อนุมัติและเห็นชอบโดยคณะบุคคลที่มีอานาจ (เช่น คณะกรรมการทางจริยธรรมด้าน
งานวิจั ย คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของสถาบัน เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม
บรรณาธิการควรระลึกไว้เสมอว่าการพิจารณาอนุมัตินั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
งานวิจัยนั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมเสมอไป

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บรรณาธิการควรปกปูองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนไข้และแพทย์ เป็นต้น) ดังนั้นบรรณาธิการจึงต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากคนไข้ หากชื่อ หรือ รูปของคนไข้ปรากฏในรายงานหรือบทความ อย่างไรก็
ตามบรรณาธิการสามารถตีพิมพ์บทความได้โดยไม่ต้องมีเอกสารยินยอมหากบทความ
นั้นมีความสาคัญต่อสุขภาพของคนทั่วไป (หรือมีความสาคัญในบางเรื่อง) หรือมีความ
ยากลาบากในการได้มาซึ่งเอกสารยินยอม และบุคคลผู้นั้นไม่คัดค้านต่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ (จักต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสามประการดังกล่าว)
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การติดตามความประพฤติมิชอบ
 บรรณาธิ ก ารมี ห น้ า ที่ ติ ด ตามความประพฤติ มิ ช อบในกรณี เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ซึ่ ง รวมถึ ง
บทความวิจัยทั้งได้รับการตีพิมพ์และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 บรรณาธิ ก ารไม่ ค วรปฏิ เ สธบทความวิ จั ย ที่ อ าจจะมี ป ระเด็ น มิ ช อบในทั น ที ทั น ใด
บรรณาธิการมีหน้าที่ต้องติดตามบทความวิจัยที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบเพื่อหา
ข้อเท็จจริง
 บรรณาธิการควรแสวงหาคาตอบจากบุคคลผู้ ถูกกล่าวหาก่อน แต่หากยังไม่พอใจต่อ
คาตอบที่ได้รับให้สอบถามหัวหน้าหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งในบางครั้งอาจเป็น
หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
 บรรณาธิ ก ารควรด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ใ นผั ง การท างานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์มีเมื่อความจาเป็นต้องใช้
 บรรณาธิ ก ารควรพยายามท าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ยหลั ก เหตุ แ ละผล แต่ ห ากไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว
บรรณาธิการควรขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ก็เป็น
ภาระหน้าที่ที่สาคัญ
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การรับรองความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ
 เมื่อมีการรับรู้ว่ามีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ไปแล้ว รวมถึงมี
ประโยคที่นาไปสู่ความเข้าใจผิด หรือเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อเท็จจริง บรรณาธิการ
ต้องแก้ไขทันทีและด้วยความชัดเจน
 หากปรากฏการประพฤติทุจริตภายหลังการดาเนินการตรวจสอบแล้ว บรรณาธิการ
ต้องดาเนินการเพิกถอนบทความนั้นด้วยความชัดเจนที่จะสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้การ
เพิกถอนนี้ต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิและระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ทราบด้วย
ความสัมพันธ์กับเจ้าของวารสารและสานักพิมพ์
 ความสัมพัน ธ์ของบรรณาธิการต่อสานั กพิมพ์และเจ้าของวารสารมักมีความซับซ้อน
อย่างไรก็ตามควรมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นอิสระของบรรณาธิการ และแม้ว่าสภาพ
ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและการเมืองของวารสารจะเป็นเช่นไร บรรณาธิการควร
พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การรั บ บทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ โ ดยยึ ด คุ ณ ภาพและความ
เหมาะสมกับผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่าผลตอบแทนทางการเงินหรือการเมือง
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ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์
 บรรณาธิการควรประกาศนโยบายในด้านการโฆษณาที่เน้นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาสาระของวารสาร และในการตีพิมพ์ส่วนเสริมหรือเพิ่มเติมใดๆ ของวารสาร
 บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์การโฆษณาที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องยินดีที่
จะตีพิมพ์คาวิจารณ์ต่างๆ ทั้งนี้ให้ยึดถือเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาส่วนต่างๆ ของ
วารสาร
 ในการนาบทความเดิมมาพิมพ์ใหม่นั้น ต้องให้คงลักษณะเดิมทุกประการยกเว้นหากจะ
มีการเพิ่มเติมส่วนที่แก้ไข

ผลประโยชน์ทับซ้อน
 บรรณาธิ ก ารควรมี ร ะบบในการจั ด การผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น(การขั ด กั น ด้ า น
ผลประโยชน์ )ของบรรณาธิการเองรวมทั้งของเจ้าหน้าที่วารสาร ผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน
บทความ และสมาชิกกองบรรณาธิการ

กระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนที่มีต่อบรรณาธิการที่มีการส่งมาให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการตีพิมพ์
 ข้อร้องเรียนของ ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมิน บรรณาธิการหรือสานักพิมพ์วารสาร
อาจมีการส่ งมาให้ คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ พิจารณา อย่างไรก็ตามข้อ
ร้องเรียนต่างๆจะส่งมาได้ต่อเมื่อ บรรณาธิการ/วารสารที่เป็นปัญหาเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
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ในการร้ องเรี ย นบรรณาธิก ารวารสารนั้ น ต้องร้องเรี ยนเป็ นลายลั กษณ์อัก ษรไปที่
บรรณาธิการโดยตรงก่อนในขั้นตอนแรกควรทาการร้องเรียนอย่างเป็นลายลั กษณ์
อักษรต่อบรรณาธิการวารสารโดยตรงหากข้อร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจ
ก็ ส ามารถยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นนั้ น ต่ อ คณะกรรมการต้ น สั ง กั ด ของบรรณาธิ ก ารหรื อ
ผู้ตรวจการหน่วยงานใดๆ (ถ้ามี)
ข้อร้องเรีย นที่ผ่านขั้นตอนการร้องเรียนต่อวารสารเท่านั้นจึงจะสามารถส่งต่อมาที่
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได้ ทั้งนี้ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมาด้วย
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะรับข้อร้องเรียนภายใน 6 เดือนหลังจากวารสาร
ได้พิจารณาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์อาจ
พิจารณานอกระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษได้
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของการ
ตัดสินตีพิมพ์บทความของบรรณาธิการ (แต่จะพิจารณากระบวนการ) หรือข้อวิจารณ์
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทบรรณาธิการ
คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จะไม่พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการ
เผยแพร่เอกสารมาตรฐานทางจริยธรรมนี้
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เมื่อการร้องเรียนมีการส่งต่อมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์:
1. ผู้ร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อร้องเรียนตาม
ประเด็นต่อไปนี้:
2.1 เป็นข้อร้องเรียนต่อสมาขิกในคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
2.2 เป็ น ข้อร้ องเรี ยนที่อยู่ในขอบเขตการทางานของคณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์
2.3 เป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขภายหลั ง ส่ ง ให้ ว ารสารพิ จ ารณาตาม
กระบวนการ
2.4 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2548)
3. ผู้ ร้ องเรี ย นต้ องส่ งเอกสารหลั กฐานทั้ งหมดที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ งเอกสารหลั ก ฐานที่
เกี่ย วกับ การร้ องเรี ย นต่อวารสาร ที่ว ารสารรับทราบข้อร้องเรียนนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กั บ
ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
4. ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ทาการแจ้งให้บรรณาธิการของวารสาร
ทราบถึงข้อร้องเรียนที่ส่งต่อมายังคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์
5. สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น:
5.1 บรรณาธิการไม่ให้ความร่วมมือ ในกรณีนี้ประธานของคณะกรรมการจริยธรรม
การตีพิมพ์จะทาการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและเจ้าของวารสารรับทราบ
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5.2 บรรณาธิการตอบข้อร้องเรียนโดยมีประเด็นดังนี้:
5.2.1 ประธานของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่ง
ได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันพิจารณาตัดสินว่า
วารสารได้จัดการข้อร้องเรียนจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ
5.2.2 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์และตัวแทน 1 คน ซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อโดยสมาชิกในสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ร่วมกันตัดสินว่ามีความจาเป็นที่
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม และได้แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการวารสาร และทารายงานการ
ดาเนินการดังกล่าวเสนอไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของสภาคณะกรรมการจริยธรรมการ
ตีพิมพ์
6. คณะอนุกรรมการที่พิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนควรประกอบไปด้วย ประธาน 1 ท่าน
และสมาชิกของสภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์จานวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย ซึ่งสมาชิก
จานวน 2 ท่านต้องไม่ใช่บรรณาธิการ และไม่มีสมาชิกของคณะอนุกรรมการท่านใดที่เป็นสมาชิกของ
สานักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกัน กับบรรณาธิการผู้ถูกร้องเรียน
7. หากประธานดารงตาแหน่งอยู่ในสานักพิมพ์ (หรือต้นสังกัด) เดียวกันกับบรรณาธิการผู้
ถูกร้องเรียน ประธานจะทาการแต่งตั้งรองประธานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดูแลเอกสารต่างๆแทน
8. เมื่อข้อร้องเรียนส่งมาถึงคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอาจจะดาเนินการต่อไปนี้
8.1 เพิกถอนต่อข้อร้องเรียน และแจ้งเหตุผลต่อผู้ร้องเรียนและบรรณาธิการ
8.2 ลงความเห็นว่าเป็นการฝุาฝืนระเบียบที่กาหนด
เมื่อคณะอนุ กรรมการลงความเห็น ว่าเป็นการฝุาฝืนระเบียบที่กาหนด ให้ทารายงานเสนอต่อสภา
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการตี พิ มพ์ โ ดยอธิบ ายถึ งลั กษณะของการฝุ าฝื นและให้ ค าแนะนาว่า จะ
ดาเนินการอย่างไร
สภาคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ ทาการพิจารณารายงานดังกล่าว ซึ่งอาจมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นข้ อ แนะน าได้ หลั ง จากนั้ น จะท าการแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย น บรรณาธิ ก าร และเจ้ า ของ
สานักพิมพ์ (วารสาร) รับทราบถึงข้อแนะนา สุดท้ายซึ่งอาจมีดังนี้:
1. ให้บรรณาธิการทาการขอโทษต่อผู้ร้องเรียนตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ
2. ให้ บรรณาธิการทาการลงข้อความที่ได้รับจากคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ใน
วารสารของตน
3. ให้วารสารทาการปรับปรุงกระบวนการดาเนินการของวารสาร
4. ให้บรรณาธิการลาออกจากสมาชิกภาพของคณะกรรมการจริยธรรม ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง หรือ
5. ให้บรรณาธิการดาเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์มีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมต่อกรณีดังกล่าว

84

ขั้นตอนการอุทธรณ์
ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ต่อข้อแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ได้ โดยสามารถร้อง
ขอรายละเอี ย ดของผู้ ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ ได้ ที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการตี พิ ม พ์
อ้ า งอิ ง จาก
https://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
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เมนู เกี่ยวกับวารสาร แสดงข้อมูลดังนี้

แสดงรายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์
2) กระบวนการ Review
3) ประเภทของบทคาม
4) ภาษาที่รับตีพิมพ์
5) กาหนดการออก
6) หน่วยงานสนับสนุน
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เมนู ทีมบรรณาธิการ แสดงข้อมูลดังนี้

แสดงข้อมูลดังนี้
1) แสดงชื่อและหน่วยงานของที่ปรึกษาวารสาร
2) แสดงชื่อและหน่วยงานของบรรณาธิการ
3) แสดงชื่อและหน่วยงานของกองบรรณาธิการ
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เมนู ติดต่อ แสดงข้อมูลดังนี้
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แสดงข้อมูลดังนี้
1) แสดงชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อวารสาร
2) แสดงชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับผิดชอบหลัก
3) แสดงชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฝุายสนับสนุนวารสาร
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วิธีปฏิบัติในการสงบทความเพื่อตีพิมพของผูเขียน
ขั้นตอนที่ 1 การสมัครสมาชิกวารสาร
1. เขาสูเว็บไซตวารสารที่ URL : https://www.tcithaijo.org/index.php/jmspsru/index
2. คลิกที่ลิงค Register มุมขวาดานบนของเว็บไซต
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. คลิกที Register

3. กรอกรายละเอียด หัวขอ Profile
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4. กรอกรายละเอียด หัวข้อ Login

5. คลิกเลือก  I’m not a robot หรือ ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
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6. คลิกที่ปุม Register

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันตัวตน
1. ระบบจะแจ้งให้เข้าสู่อีเมลเพื่อให้สมาชิกยืนยันตัวตน

2. ให้สมาชิกเข้าสู่อีเมลดูในกล่องจดหมาย หัวข้อเรื่อง “Validate Your Account” หากไม่
พบในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบที่จดหมายขยะ (Spam Mails) หรือ ถังขยะ (Junk Mails)
(หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมลให้ติดต่อที่แฟนเพจThaijo2.0 :
https://www.facebook.com/ThaiJo2.0
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3. คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันตัวตน
4. คลิกที่ปุม รายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะ

จากนั้นให้นักวิจัยทาตามขั้นตอนของระบบวารสาร ThaiJo
1. คู่มือสาหรับนักวิจัย คลิก http://gg.gg/gmml1

2. คู่มือสาหรับผู้ประเมินบทความวิจัย คลิก http://gg.gg/gmmlb
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ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ที่มา : https://so03.tcithaijo.org/index.php/jmspsru/index . สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562.
Thai Journals Online (ThaiJO). ที่มา : www.tci-thaijo.org. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2562.
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย. ที่มา : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/. สืบค้น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562.
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ผูเชี่ยวชาญ 1

แบบประเมินคุณภาพคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดทําวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการพัฒนาคูมือในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานขอผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน  หนาขอที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. เพศ

ระดับผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ
เหมาะสม ปรับปรุง ตัดทิง
(+ )
( ) (- )

 ชาย

 หญิง

 ต่ํากวา 20 ป
 41 - 60 ป

 21 - 40 ป
 60 ปขึ้นไป
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าวิท
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ัยรา
ช

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

4. สถานะภาพ
 นักวิจัย

 ผูประเมิน

5. ตําแหนงทางวิชาการ
 นักศึกษา
 อาจารย
 ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
 ศาสตราจารย
 ศาสตราจารยพิเศษษ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการจัดทาวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับผลการพิจารณา
เหมาะสม ปรับปรุง ตัดทิ้ง ข้อเสนอแนะ
(+1)
(0)
(-1)

รายการ
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ด้านรูปเล่ม
1. ขนาดของคู่มือ
2. ความเหมาะสมของหน้าปกคูม่ อื
3. ความเหมาะสมของตัวอักษร
4. ความถูกต้องของการพิมพ์
ด้านเนื้อหาของคู่มือ
1. เนื้อหาครอบคลุม
2. เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย
3. เนื้อหาชัดเจนทุกขั้นตอน
4. ตัวอย่างประกอบชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน
5. มีการลาดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา
6. เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้อ่าน
7. ใช้ภาษาและสานวนที่อ่านง่าย
8. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
1. ความรู้จากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
3. ความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการส่งบทความวิจัยใน
ระบบได้จริง เกิดข้อผิดพลาดน้อย
4. มีภาพประกอบชัดเจนปฏิบตั ิตามได้ง่าย และถูกต้อง
5. สามารถนาคูม่ ือพกพาหรือโหลดไปใช้จากระบบได้อย่าง
สะดวก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 41 - 60 ปี

 21 - 40 ปี
 60 ปีขึ้นไป

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาโท
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แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานข้อผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

4. สถานะภาพที่เกี่ยวกับวารสาร
 นักวิจัย
 ผู้ประเมินบทความ
5. ประเภท
 นักศึกษา

 อาจารย์

 บุคลากรทางการศึกษา

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการใช้ระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
5
หมายถึง
ระดับ ความพึงพอใจ มากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับ ความพึงพอใจ มาก
3
หมายถึง
ระดับ ความพึงพอใจ ปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับ ความพึงพอใจ น้อย
1
หมายถึง
ระดับ ความพึงพอใจ น้อยที่สุด
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รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ด้านรูปเล่ม
1. ความเหมาะสมของขนาดของคู่มือ
2. ความเหมาะสมของหน้าปกคู่มือ
3. ความเหมาะสมของตัวอักษร
4. ความถูกต้องของการพิมพ์
ด้านเนื้อหาของคู่มือ
1. เนื้อหาครอบคลุม
2. เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย
3. เนื้อหาชัดเจนทุกขั้นตอน
4. ตัวอย่างและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบ
ชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน
5. มีการลาดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา
6. เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน
7. ใช้ภาษาและสานวนที่อ่านง่าย
8. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
1. ความรู้จากคู่มือ สามารถนาไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3. ความรู้จากคู่มือสามารถนาไปใช้ในการ
ส่งบทความวิจัยในระบบได้และเกิด
ข้อผิดพลาดน้อย
4. มีภาพ ตาราง แผนภาพประกอบชัดเจน
ปฏิบัติตามได้ง่าย และถูกต้อง
5. สามารถนาคู่มือพกพาหรือโหลดไปใช้
จากระบบได้อย่างสะดวก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย
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ประสบการณ์ในการทางาน
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2540 - 2544
พ.ศ. 2539 - 2540

ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์และพนักงานขาย
บริษัท พีซีแลนเน็ต จากัด
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

พ.ศ. 2538 – 2539

: นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สังกัด คณะ/สานัก/กอง/ศูนย์
ระดับการศึกษา

ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2561 พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2560 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558
พ.ศ. 2557 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2555 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทความวิชาการ
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พ.ศ. 2562

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

พ.ศ. 2560

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, หน้า 14-29.
การวิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไป
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558 , Knowledge
Management PSRU. , http://km.psru.ac.th

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 156/7 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
0-5526-7103, 0-5527-7103 ต่อ 3002
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
095-6916566
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) kaewlo@hotmail.com

ประวัติผู้ร่วมวิจัย
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547

: นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล
: Miss.Nungruthai Lompol
: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
:
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สังกัด คณะ/สานัก/กอง/ศูนย์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสบการณ์ในการทางาน/การวิจัย
ปัจจุบันทางาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่ (ถ้ามี)
(-)
สถานที่ติดต่อ

: เลขที่ 156 หมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

: 0-5526-7103
: 089-702-7716
: Onebyheart@hotmail.com
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