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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เปนการวิจัยและการพัฒนางานประจํา 

(Routine to Research, R2R) มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตร

ออนไลน และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methodology) ไดแกระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในการสรุปความตองการของผูใชงานและความ 

เปนไปไดในการพัฒนาระบบดวยเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ไดรับการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ โดยผู เชี่ยวชาญดวยวิธีการคํานวณคา IOC และระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 

ในการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ ดวยเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ไดรับการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญดวยวิธีการคํานวณคา IOC และทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) กลุมประชากร ไดแก 

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 595 คน และบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 

9 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแกกลุมตัวอยาง

เชิงคุณภาพ คอื อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนรอยละ 5 จาก5 คณะ 2 วิทยาลัย ที่เขา

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเ พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน เต็มรูปแบบ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 29 คน และกลุมตัวอยางเชิง

ปริมาณ คือ อาจารยรอยละ 80 ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ จํานวน 90 คน และ

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 5 คน รวม 95 คน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยใช

ขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และ เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ดวย
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ชุดคําสั่งดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวนรอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ดานศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และความเปนไปได นั้น ตาราง
วิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลนตามหลักทฤษฎี ADDIE Model ดานการ
พัฒนา (Develop) กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 96.55 เห็นดวยวา ตารางวิเคราะหเนื้อหาชวย 
วางแผนการผลิตสื่อการเรียน ทั้งที่จัดทําไดเอง และที่มีการพัฒนารวมกับหนวยงานอ่ืนในรูปแบบ
รวมมือระหวางหนวยงาน หรือการจางบริษัทหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการผลิต 
(2) ดานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดออกแบบการทํางานแบงตามประเภท
ผูใชงาน ไดแก ผูใชงาน ผูดูแลระบบ และผูบริหาร โดยออกแบบสิทธิห์รือหนาที่รับผิดชอบเบื้องตนจาก
ขอมูลผูใชในระบบฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (3) ผลความพึงพอใจผูใชงานระบบในภาพรวม
ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL อยูในระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.62 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทั้งนี้พบวาหากพิจารณารายดาน
แลว ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงสุดในดานความเปนสวนตัว (Privacy) ระดับความปลอดภัยและการ
ปกปองขอมูลพฤติกรรมการใชงานของผูใช ซึ่งมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
เลขคณิตเทากับ 4.72 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 
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Abstract 

 The information systems for designing online courses and managing the 
cooperative production process is a Routine to Research, R2R the objectives were 
( 1)  to study the problems and possibility of developing the information systems for 
designing online courses and managing the cooperative production process.  ( 2)  to 
develop the information systems for designing online courses and managing the 
cooperative production process.  ( 3)  to study the satisfaction of users of The information 
systems for designing online courses and managing the cooperative production 
process.  This research uses Mixed Methodology are qualitative research protocol to 
summary of user needs with structured Interview that has been inspected for the 
quality by experts with the IOC value ( Index of Item Objective Congruence:  IOC)  and 
quantitative research protocol to study the satisfaction of users with survey form that 
has been inspected for the quality by experts with the IOC value and testing confidence 
reliability cronbach’s alpha. The population was 595 lecturers of Chiang Mai Rajabhat 
University and 9 personnel of Office of Digital Education. The qualitative sample group 
was 29 lecturers of Chiang Mai Rajabhat University that was 5 percent from 5 faculties, 2 
colleges and the quantitative sample group consisted of 9 0  lecturers participating in 
the media production skills upskill project and 5  personnel of Office of Digital 
Education, all used purposive sampling method. The system has been applied to design 
and develop the acquisition system using System Development Life Cycle (SDLC) based 
on Web Application technology, which uses PHP as the programming language to 
develop the system and MySQL as the system database. The statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, and standard deviation. 

 This research was found (1) The qualitative sample group 96.55% agreed that 
the content analysis table according to the theory of ADDIE Model helped planning for 
the production of learning materials both can be prepared by yourself and that are 
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developed with other agencies. (2) The results of the information systems for designing 
online courses and managing the cooperative production process, has designed the 
work to be divided according to the types of users, i. e.  users, administrators, and 
executive by designing preliminary rights or responsibilities from user data in the 
university's personnel database.  ( 3)  Overall system user satisfaction result based on 
the theory of website service quality measurement E- S-QUAL & E- RECS-QUAL at the 
highest level It has an arithmetic mean is 4.62 and a standard deviation is 0.49. Users 
have the highest satisfaction in terms of privacy with the highest level of satisfaction, 
it has an arithmetic mean of 4.72 and a standard deviation is 0.45. 
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