
 
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ทิศทางการศึกษาที่วิ่งคูขนานกับนโยบายการบริหารพัฒนาประเทศ จากยุค 1.0 กาวเปลี่ยน
ผานมายังยุคThailand 4.0 ในปจจุบัน การศึกษาในยุค 4.0 เองไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การศึกษาเรื่อยมา เริ่มจากครูเปนผูถายทอดเนื้อหาโดยการบอกเลา เปนการเริ่มใชสื ่อการสอน 
เพ่ือแสดงตัวอยางหรือกระตุนความสนใจในรายวิชา จากนั้นเขาสูยุคของการสืบคน ทํางานกลุม 
สื่อการเรียนตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบที่สามารถเขาถึงงาย เปลี่ยนบทบาทของครูเปนผู
แนะนํา คอยสงเสริมใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง และสุดทายในยุคปจจุบันคือ การพัฒนาสื่อ
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น สื่อการเรียนตองถูกวิเคราะหเพ่ือใหสามารถตอบความตองการของ
ผูเรียนและผูสอนรวมกัน หากเปรียบกับการพัฒนางานดานการเรียนการสอนออนไลน e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มนําระบบการเรียนการสอนออนไลน  
เขามาใหบริการ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 (Moodle LMS) เพื่อสงเสริมใหผูสอนนําเอกสารประกอบการ
เรียนขึ้นเผนแพรบนระบบอินเทอรเน็ต และจัดหมวดหมูใหงายตอการสืบคนของผูเรียน จากนั้นเริ่มมี
การนําเครื่องมือ (Tools) สนับสนุนการสรางบทเรียนออนไลนเขามาอบรมใหกับบุคลากรทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางหลากหลาย (Google Classroom ในป พ.ศ. 2560, การสราง e-
Book, Microsoft Teams, Socrative, การออกแบบสื่อ Infographic, การผลิตสื่อวีดีโอ ในป พ.ศ. 
2562) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสอนเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับรายวิชาตนเองมากที่สุด  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาหลักสูตรออนไลนใหมี
คุณภาพ สามารถใชจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยและบริการแกบุคคลภายนอก 
ไดในอนาคต ดังนั้นการที่จะไดมาซึ่งหลักสูตรออนไลนที่มีคุณภาพ จึงจําเปนตองมีกระบวนการผลิต 
ที่มีคุณภาพดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบในแตละกระบวนการอยางละเอียดแลว ทาง
คณะทํางานของหนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส e-Learning พบวายังขาดเครื่องมือที่สําคัญ 
ในการเชื่อมโยงโครงสรางเนื้อหาจากหลักสูตรปกติ ใหกลายเปนหลักสูตรออนไลน ซึ่งหากขาด
เครื่องมือนี้จะสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรออนไลนเกิดความลาชา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปอาจไมตรง
ตามเปาประสงคหลักดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่หลักสูตรกําหนดไว กอใหเกิดกระบวนการทํางาน
วนซ้ําจํานวนมาก และไมสามารถติดตามความกาวหนาของการพัฒนาแตละหลักสูตรได สงผลตอ 
การทํางานที่ไมเปนระบบและไมมีประสิทธิภาพ
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จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย โดยจะคิดคน
ระบบและวิธีการสําหรับวิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาของผูสอนท้ังในรูปแบบรายวิชา เพ่ือหารูปแบบ
การนําเสนอหนวยการเรียนรูแตละหนวย ซึ่งอาจมีความหลากหลายแตกตางกันตามรูปแบบ 
ความเขมขนของเนื้อหา จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากเครื่องมือวิเคราะหดังกลาวเขาสูระบบเพื่อบริหาร
จัดการข้ันตอนการสรางหลักสูตรออนไลนใหบรรลุตามแผนที่วางไว รวมถึงสรางหลักสูตรออนไลน 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ชวยยกระดับคุณภาพหลักสูตรออนไลน 
ใหสามารถชวยสอน ถายทอดความรูกับผูเรียน ไดอยางแทจริงสามารถตอยอดไปสูบทเรียนออนไลน
สําหรับมวลชน (MOOC : Massive Open Online Course) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตั้งเปาสู 
การเปน e-University ตอไป 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ
หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลน
และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ดานเนื้อหา 
ศึกษา สํารวจปญหา อุปสรรค ดานการสรางหล ักสูตรออนไลนของบุคล ากร 

ทางการศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหปญหา และศึกษาความเปนไปไดและแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้

2.1.1  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน 595 คน 
2.1.2  บุคลากรงาน e-Learning สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จํานวน 4 คน 
2.1.3  ผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และหัวหนางาน จํานวน 5 คน 

2.2 กลุ มตั วอย า ง  เนื่ อ งจากงานวิ จั ยนี้ ใ ช ร ะ เบี ยบวิ จั ย แบบผสม (Mixed 
Methodology) โดยมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ จึงแบงตัวอยางออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกอาจารยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏใหม รอยละ 5 จาก 5 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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จํานวน 9 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 คน คณะครุศาสตร จํานวน 4 คน 
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 4 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน วิทยาลัยแมฮองสอน 
จํานวน 2 คน และ วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 29 คน ที่เขารวมโครงการยกระดับ
ทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ไดแกอาจารยที่มีความสนใจ 
ในเรื่องการสรางหลักสูตรออนไลน จากจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 90 คน คิดเปนจํานวนรอยละ80 คือ 72 คน บุคลากรงาน 
e-Learning สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 3 คน ผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และหัวหนา
งานดูแลงาน e-Learning จํานวน 2 คน รวมท้ังหมด 77 คน 

3. ดานพื้นท่ี  
พ้ืนที่ที่ใชในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตเวียงบัว 

4. ดานเวลา  
การทําวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในชวงเวลา ตั้งแต 1 มกราคม - 30 กันยายน 

2563 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. หลักสูตรออนไลน หมายถึงหลักสูตรที่ประกอบดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส บทเรียน 
อีเลิรนนิง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การถายทอดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ผานตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมกับการใชภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน และ
เสียง โดยใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลางในการเผยแพร และสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร 
เครือขาย 

2. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง อาจารยไดแกบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

3. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
4. หนวยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส e-Learning หมายถึง การหนวยงานใหบริการ

สนับสนุนดานการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส e-Learning ไดแก 1) บริการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน 2) สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 3) อบรมการใชงาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน CMRU แกนักศึกษา และอาจารย 4) อบรมการใชงานโปรแกรม
ประยุกตที่เก่ียวของกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส แก นักศึกษา อาจารย บุคลากร 
และประชาชนท่ัวไปภายใตสังกัดสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

5. ระบบฯ หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
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กรอบแนวความคิดโครงการวิจัย 

 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยและการพัฒนางานประจํา (Routine to 
Research, R2R) จะทําการประยุกตวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) เปนแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดหลักสูตรออนไลนของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของบทเรียน เกิดความยั่งยืน 
อีกทั้งมีแผนดําเนินการผลิตที่ชัดเจน สามารถติดตามความกาวหนาได เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ในการบริหารงานดาน e-Learning ของผูบริหาร และยังเปนการพัฒนาความรูความสามารถของ
ผูวิจัยเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดโครงการวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC)

Input 

Process 

ศึกษาสภาพปญหา อปุสรรค ดานการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

เก็บรวบรวมขอมูลความตองการจากกลุม

ประชากรตัวอยาง ดวยแบบสัมภาษณที่

ไดรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย 

วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่

การออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัย  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัย 

Output ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

- อาจารยผลิตหลักสูตรออนไลนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของบทเรียน 
- อาจารย มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการงาน e-Learning ดวยระบบสนบัสนุนการออกแบบ
เคร่ืองมือเพื่อการสรางและบริหารจัดการกระบวนการผลิตหลักสูตรออนไลน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
- ไดสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจในการบริหารงาน e-Learning ของผูบริหาร สํานักดิจิทัลเพือ่
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
             

ทดลองใชระบบ ประเมินความพึงพอใจ 

และปรับปรุงระบบใหตรงตามขอเสนอแนะ 

 

Outcome 




