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บทคัดยอ 

การศึกษาการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

การจัดทําวารสารประชาสัมพันธของแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจนําไปสูการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานีและศึกษาความคิดเห็นของผูประเมิน  

ที่มีตอวารสารประชาสัมพันธ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชกลุมผูประเมินตัวแทนจากนักเรียน 

นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งแบบประเมินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหา

ขาวสารตางๆมีประโยชน ความนาสนใจของขอมูล เน้ือหาใหสาระความรู ขอมูลวารสารเช่ือถือได 

รูปแบบความสวยงามของวารสาร เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตในการทํางาน การใชภาษา     

มีความชัดเจนเขาใจงาย ขอมูลสามารถนําไปใชประโยชน ใชในการเผยแพรขาวสาร โดยภาพรวมทาน

มีความพอใจในการดูวารสารและขอเสนอแนะอื่นๆ การศึกษา พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจของ

วารสารประชาสัมพันธ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยภาพรวมคาเฉลี่ย 4.51 คะแนน คิดเปนรอยละ 

90.20 ซึ่งมีเกณฑการตัดสินอยูในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจในดานเน้ือหาขาวสารตางๆมี

ประโยชนอยูในระดับดีมาก ( � =4.83,S.D.=0.38 ) รองลงมาคือ ดานเน้ือหาใหสาระ ความรูมีความ

พึงพอใจในระดับดีมาก ( � =4.63,S.D.=0.49 ) และโดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการดูวารสาร

มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ( � =4.53,S.D.=0.57) ดานขอมูลวารสารที่นาเช่ือถือได มีความพึง

พอใจในระดับดีมาก ( � =4.53,S.D.=0.51 ) ดานการใชภาษา มีความชัดเจนดี อานแลวเขาใจงาย มี

ความพึงพอใจในระดับดีมาก ( � =4.53,S.D.=0.51) ดานรูปแบบความสวยงามของวารสาร มีความพึง

พอใจในระดับดี ( � =4.47,S.D.=0.63) ดานเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน มี

ความพึงพอใจในระดับดี ( � =4.43,S.D.=0.57) ดานขอมูลสามารถนําไปใชประโยชน มีความพึงพอใจ

ในระดับดี ( � =4.37,S.D.=0.67) ดานใชในการเผยแพรขาวสารมีความพึงพอใจในระดับดี              
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( � =4.37, S.D.=0.67) สวนลําดับสุดทายคือ ดานความนาสนใจของขอมูลและขาวสารตางๆมีความ

พึงพอใจในระดับดี ( � =4.37,S.D.=0.56) 

 ดังน้ันในการศึกษาการทําวารสารประชาสัมพันธ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนวารสารที่

สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆเกี่ยวกับแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

การเกษตรและประมงปตตานีใหบุคคลภายนอกรับรูได  
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Abstract 

The study on making the journal to promote business computer division. The 

objective was to make the Journal to promote department and led to the 

publication of the college .The opinion of the evaluator, the representatives of 30 

students, teachers and educational personnel. Which are detailed evaluation of the 

content and useful information. The attractiveness of content knowledge journal of 

reliable information. The beauty of the journal useful for practical applications in the 

work of the language was clear, easy to understand. The data can be used in the 

news overall, the was satisfied to see the journals and other recommendations. The 

study found that the rate of satisfaction of the magazine release department of 

computer overall average of 4.51 points, or 90.20 percent, which was in very good 

criteria. 

 Considering the participants agree that the rate of satisfaction in terms of 

content and useful information in a very good level ( � =4.83,S.D.=0.38), followed by 

the content and knowledge was satisfied at a good level ( � =4.63,S.D.=0.49) and 

overall you are satisfied to see journals was satisfied at a good level                        

( � =4.53,S.D.=0.57) The journal credible was satisfied at a good level                        

( � =4.53,S.D.=0.51) The language was clear and easy to understand was satisfied at a 

good level ( � = 4.53,S.D.=0.51) The form of a journal was satisfied to a great extent         

( � =4.47,S.D.=0.63) for the benefit of its application in the workplace be satisfied 

with a good ( � =4.43,SD=0.57).The data could be utilized was satisfied to a great 

extent   ( � =4.37,SD=0.67) The news with great satisfaction level ( � =4.37,S.D.=0.67) 



(ง) 

 

 

was the final sequence. The interest of information was to be satisfied at a good 

level ( � =4.37,S.D.=0.56). 

So, in the Journal of Business computer division. The journal was to publish 

information about the computer department of the College outsiders perceive. 

 

 

 

 

 


