
 
 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

รูปแบบการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยและการพัฒนางานประจํา (Routine to Research, R2R) 

โ ดยทํ ากา รประยุ กต ว ง จรก ารพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle:  SDLC) 

เปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหออกแบบ

หลักสูตรออนไลน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ดานการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทาง

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

  ในการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทาง

การศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนการวิเคราะหเครื่องมือหลักในการวิเคราะหออกแบบ

เนื้อหาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาออนไลน ที่ทางผูปฏิบัติงานบุคลากรหนวยการเรียน 

การสอนอิเล็กทรอนิกส e-Learning สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใชในปจจุบัน คือ แบบฟอรมตาราง

วิเคราะหเนื้อหาที่ใชในกลุม ในรูปแบบไฟลเอกสาร Microsoft (ภาคผนวก ข) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 

และสรุปปญหา อุปสรรค นําไปสูการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 

2. เก็บรวบรวมขอมูลความตองการจากกลุมประชากรตัวอยาง ดวยแบบสัมภาษณ 

เมื่อผูวิจัยพบปญหาจากการใชแบบแบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหาในรูปแบบไฟล

เอกสาร Microsoft word จึงทําการรวบรวมขอมูลความเปนไปได เพ่ือวิเคราะหรูปแบบแนวทาง 

ในการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีจะชวยแกไขปญหาอุปสรรคที่พบ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

2.1 วิธีการวิจัย  

ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง เพ่ือสรุปความตองการของผูใชงานระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย  

2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมจํานวน 595 คน ดังตารางท่ี 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรอาจารยมหาวิทยาลัย 

คณะ/หนวยงาน จํานวนประชากร (คน) 
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 186 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 159 
3. คณะครุศาสตร 73 
4. คณะวิทยาการจัดการ 80 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 
6. วิทยาลัยนานาชาต ิ 30 
7. วิทยาลัยแมฮองสอน 41 

รวม 595 
ที่มา : สถิติจํานวนบุคลากร สายวิชาการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2562) 

2.2.2 กลุมตัวอยาง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการมาใชในการวิเคราะห

และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการ

ผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนรอยละ 5 จากแตละ

คณะ/หนวยงาน รวม 29 คน ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชระเบียบวิจัยเชิงคณุภาพ 

คณะ/หนวยงาน จํานวนประชากร (คน) รอยละ 5  
ของจํานวนประชากร (คน) 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 186 9 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 159 8 
3. คณะครุศาสตร 73 4 
4. คณะวิทยาการจัดการ 80 4 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 1 
6. วิทยาลัยนานาชาต ิ 30 1 
7. วิทยาลัยแมฮองสอน 41 2 

รวม 595 29 
ที่มา : สถิติจํานวนบุคลากร สายวิชาการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ค. 2562) 
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2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ ความคิดเห็นเก่ียวกับตาราง

วิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) เพ่ือเก็บขอมูล วิเคราะหปญหา และ

ศึกษาความเปนไปได ในการจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน 

(ภาคผนวก ข) ซึ่งแบบสัมภาษณเปนคําถามวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหผูใหขอมูลตอบบรรยายตามความ

คิดเห็น โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน เปนแบบเลือกตอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ อายุ 

คณะที่สังกัด ระดับการศึกษา และประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ

หลักสูตรออนไลน ตามทฤษฎี ADDIE Model เปนแบบปลายเปด (Open ended)  

สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการผลิตหลักสูตรออนไลน 

เปนแบบปลายเปด (Open ended) เพ่ือสอบถามดานปจจัยสงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลน

ไดตามที่วิเคราะหออกแบบไว และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

2.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือในระยะการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการจากกลุมประชากร

ตัวอยางดวยแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ

หลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีข้ันตอน ดังนี ้

1) ศึกษาเครื่องมือตารางวิเคราะหเนื้อหารูปแบบเอกสาร Microsoft Word 

เพ่ือทบทวน ปรับแก และจัดกลุมขอมูลในเครื่องเมื่อตารางวิเคราะห ใหสอดคลองกับทฤษฎีการเรียน

การสอนและการผลิตบทเรียน e-Learning ADDIE โมเดล ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก 

1) วิเคราะห (Analyze) 2)ออกแบบ (Design) 3) พัฒนา (Develop) 4) นําไปใช (Implement) และ

5) ประเมินผล (Evaluation) 

2) สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ความคิดเห็น

เก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลนของอาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพ่ือเก็บขอมูลไปใชในการพัฒนาเปนระบบสารสนเทศเพ่ือ

การออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

(ภาคผนวก ข) 

3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสัมภาษณ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวามีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัยหรือไม 

ดวยวิธีการคํานวณคา IOC หรือคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามหรือวัตถุประสงค (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) (ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549) พิจารณาจากคา IOC ของขอ
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คําถามที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป หากคา IOC ของขอคําถามใดมีคานอยกวา 0.5 อาจพิจารณาปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หรอืตัดขอคําถามนั้นทิ้ง (ภาคผนวก ข) 

4) นําผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสัมภาษณมาปรับปรุงตามคา IOC 

และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

2.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 29 คน เพ่ือใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

2.6 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและ

แผนการออกแบบหลักสูตรออนไลนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มาวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1) สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน แบบเลือกตอบรายการ (Check List) ใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ ไดแก เพศ อายุ คณะที่สังกัด ระดับการศึกษา และประสบการณดาน 

การผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

2) สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน ตามทฤษฎี ADDIE Model เปนแบบปลายเปด (Open ended) ใชการวิเคราะห
ขอมูลโดยการจับประเด็นซึ่งรวบรวมขอมูลที่มีประเด็นคลายคลึงจัดใหอยูในกลุมเดียวกันเพ่ือแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ 

3) สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการผลิตหลักสูตรออนไลน 
เปนแบบปลายเปด (Open ended) ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการจับประเด็นซึ่งรวบรวมขอมูลที่มี
ประเด็นคลายคลึงจัดใหอยูในกลุมเดียวกันเพ่ือแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ 

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

  เม่ือทําการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวน

รวมของมหาวิทยาลัย เปนที่เรียบรอยแลว ไดนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอน มีการดําเนินงานดังนี ้

3.1 เขาใจปญหา (Problem Recognition) ทําการการศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน 

โดยขั้นตอนนี้ไดดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ดานการ

สรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนา 

ระบบ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบใหตรงกับความตองการ จากขั้นตอนสัมภาษณ 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3.3 วิเคราะห (Analysis) นําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหระบบงานใหม 

คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย โดยใช UML Diagram ยูสเคส (Use Case) ในการวิเคราะหการ

ทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบ โดยแสดงภาพรวมการทํางาน ซึ่งผูวิจัยอธิบายการทํางานของระบบ

ดวย Use Case description  

3.4 ออกแบบ (Design) ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการออกแบบฐานขอมูล เพ่ือใหสอดคลอง

กับระบบงานที่วิเคราะหไวจาก โดยการออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด ดวยแผนภาพ ER – 

Model  (Entity Relationship Model) ของ Crow’s Foot ซึ่งแสดงลักษณะโดยรวมของขอมูล

ทั้งหมดในระบบ และออกแบบฐานขอมูลทางกายภาพ (Physical Design) ดวยการสรางพจนานุกรม

ขอมูล (Data Dictionary) อธิบายรายละเอียดของแฟมขอมูล 

3.5 พัฒนาระบบ (Construction) ผูวิจัยทําการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ดวยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ชุดคําสั่งดวยภาษา PHP และฐานขอมูล 

MySQL ประมวลผลผานเว็บบราวเซอร 

3.6 ปรับเปลี่ยน (Conversion) ทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยางเชิงปริมาณในการ

วิจัยครั้งนี้ คืออาจารยท่ีมีความสนใจในเรื่องการสรางหลักสูตรออนไลน จากจํานวนอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 90 คน คิดเปนจํานวนรอยละ

80 คือ 72 คน บุคลากรบุคลากรงาน e-Learning สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 3 คน และ

ผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และหัวหนางานดูแลงาน e-Learning จํานวน 2 คน รวมทั้งหมด 

77 คน 

3.7 บํารุงรักษา (Maintenance) เพ่ือวัดประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ดวยการ

ประเมินความพึงพอใจ ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นตอนท่ี 4 

4. ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 การประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

4.1 วิธีการวิจัย 

ในข้ันตอนการวิ จัยในสวนการประเมินความพึงใจพอระบบสารสนเทศนี้ 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
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ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและนํามาวิเคราะหหาคาทางสถิต ิ

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก  

1) อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 90 คน ดังตารางที่ 3.3  

ตารางที่ 3.3 ประชากรอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะ/หนวยงาน จํานวน 
คณะครุศาสตร 20 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 22 
คณะวิทยาการจัดการ 10 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 
วิทยาลัยนานาชาติ 9 
วิทยาลัยแมฮองสอน 8 
สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร 1 

รวม 90 
ที่มา สํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวนอาจารยประสงคเขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรงาน 

e-Learning สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 4 คน และผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน 

5 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน  

4.2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ แบงเปน 2 กลุม ตาม

ประชากรที่ไดกลาวไว ดังนี ้

1) จํานวนอาจารยรอยละ 80 จากจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ

ยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 72 คน 

2) บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรงาน 

e-Learning สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จํานวน 3 คน และผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาดูแล

งานดาน e-Learning จํานวน 1 คน และหัวหนางานดูแลงาน e-Learning จํานวน 1 คน รวม 5 คน 

4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้  คือ แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวม 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับการประเมิน

คุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) (ภาคผนวก ข) แบงเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน เปนแบบเลือกตอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ อายุ 

คณะที่สังกัด ระดับการศึกษา ประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส และแผนการ

สรางหลักสูตรออนไลน 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต 

(E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) แบงเปน E-S-QUAL 4 ดาน คือ ประสิทธิภาพในการใช งาน 

(Efficiency) ความพรอมของระบบ (System availability) การทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 

ความเปนสวนตัว (Privacy) และ การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซตหลังการใชงาน E-RECS-QUAL 

3 ดาน คือ การตอบสนอนงตอการบริการ (Responsiveness) การชดเชย (Compensation) และ

การติดตอ (Contact) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ มากที่สุด 

4 หมายถึง  มีความพึงพอใจ มาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจ พอใช 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม แบบปลายเปด (Open ended) เพ่ือสอบถามดาน

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอันเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงระบบ และขอเสนอแนะอื่น ๆ 

4.4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางเครื่ องมือในการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเ พ่ือ 

การออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

มีข้ันตอน ดังนี ้

1) ศึกษาทฤษฎีการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-

QUAL)  

2) สรางแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร 

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บขอมูลความ 

พึงพอใจของผูใชระบบ ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

(ภาคผนวก ข) 

3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อทดสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวามีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัยหรือไมดวยวิธีการคํานวณคา IOC 
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หรือคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามหรือวัตถุประสงค (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) (ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ, 2549) พิจารณาจากคา IOC ของขอคําถามที่มีคาตั้งแต 

0.5 ขึ้นไป หากคา IOC ของขอคําถามใดมีคานอยกวา 0.5 อาจพิจารณาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ หรือตัดขอคําถามนั้นทิ้ง (ภาคผนวก ข) 

4) นําผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง

ตามคา IOC และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

5) นําแบบประเมินความพึงพอใจทีปรับปรุงตามคา IOC แลวมาทําการทดสอบ 

(Pilot test) จํานวน 15 ชุด กับกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน

ความพึงพอใจโดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ  

ทายเรือคํา, 2551) ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการ

ประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2544) (ภาคผนวก ข) 

  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α )  การแปลความหมายระดับความเที่ยง  

   มากกวา 0.9    ดีมาก  

   มากกวา 0.8   ดี  

   มากกวา 0.7    พอใช  

   มากกวา 0.6    คอนขางพอใช  

   มากกวา 0.5    ต่ํา  

   นอยกวา หรือ เทากับ 0.5  ไมสามารถรับได 

 4.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร 

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยที่ไดจากการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือตามคา IOC และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ที่อยูในเกณฑการแปล

ความหมายระดับความเที่ยงมากกวา 0.8 (ดี) ขั้นไป ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 77 คน 

แบงเปนกลุมอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 72 คน และ

กลุมบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา จํานวน 5 คน ดวยการแจกแบบประเมินหลังการอบรมการใช

งาน และหลังการใชงานจริงของกลุมตัวอยาง  

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ

หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 
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1) สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน แบบเลือกตอบรายการ (Check List) ใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ ไดแก เพศ อายุ คณะที่สังกัด ระดับการศึกษา และประสบการณดาน 

การผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

2) สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามคุณภาพการบริการเว็บไซต 

(E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) 

3) สวนที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย วิเคราะหโดย

การหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) จากมาตรวัดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
สําหรับการแปรความหมายคาที่วัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประมาณคาความ

คิดเห็นตามแนวความคิดของ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2539) โดยคาเฉลี่ยรายชวงรายขอ ดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

4) สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนแบบปลายเปด (Open ended) ใชการ

วิเคราะหขอมูลโดยการจับประเด็นซึ่งรวบรวมขอมูลที่มีประเด็นคลายคลึงจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน  

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของเนื้อหา (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยใชสูตรดังนี้ (ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549) 

 
 

 คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
 คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชียวชาญ 
  คือ จํานวนผูเชียวชาญ 
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2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 คารอยละโดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
 

 
คือ คารอยละ 
คือ คาความถี่ที่ตองการแปลใหเปนรอยละ 
คือ คาจํานวนความถี่ทั้งหมด 

2.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 
 
  
 

 คือ จํานวนเฉลี่ย 

คือ ผลรวมของคาจํานวนทั้งหมด 

 คือ จํานวนกลุมตัวอยาง   

2.3 คาความเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538) 
 
 

 
คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คือ ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

 คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

  คือ จํานวนขอมูล 

2.4 คาความเชื่อมั่น (Reliability) สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) 
  

 

 




