
 

 

บทท่ี4 
ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย สามารถแยกออกเปน 3 ตอน เพ่ือใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค การสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทาง

การศึกษา และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหาร

จัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตร

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 

1. ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทาง

การศึกษา และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลน

และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 จากการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากร 

จากหลักการวิจัยและการพัฒนางานประจํา (Routine to Research, R2R) ซึ่งพบปญหาจากการ

ปฏิบัติงาน ดังที่ไดกลาวในบทท่ี 3 เรื่องการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตร

ออนไลนของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดวยการสรุปขอมูลพื้นฐานที่ใช

ในการปฏิบัติงาน พบปญหา ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ในการกรอกรายละเอียดขอมูลในตารางมีขนาดเล็ก เพราะถูกจํากัดดวยหัวขอจํานวน

มากที่ตองแสดงความเชื่อมโยงอยูบนหนากระดาษขนาด A4  

2. ในการวิเคราะหเนื้อหาใน 1 หนวย ไมสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหวาง วัตถุประสงค 

กิจกรรม และวิธีการวัดผล เนื่องจากขอจํากัดของหนากระดาษ 

3. การคํานวณเวลาของสื่อในแตละกิจกรรม และภาพรวม มีความผิดพลาด เน่ืองจากตาราง 

ไมเอ้ืออํานวยตอการใสสูตรคํานวน ซึ่งสงผลใหผูกรอกขอมูลตองคาํนวณดวยตนเอง
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4. ตารางวิเคราะหมีความอิสระในการกรอกขอมูล ไมมีการระบุเงื่อนไขวาตองกรอกสวนใด

กอนหรือหลัง ทําใหขอมูลที่ไดไมสามารถอธิบายไดดวยตัวตารางวิเคราะหเอง อาจารยผูออกแบบ 

ตองอธิบายใหผูผลิตสื่อ หรือหลักสูตรออนไลนเขาใจใหตรงกันอีกครั้ง  

5. การปรับแกการวิเคราะหเนื้อหาเพียงบางสวน หรือจุดใดจุดหนึ่ง สงผลกระทบกับขอมูล 

ในตารางที่กรอกไว นั้นคอื ตองแกไขทุกสวนท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ตองใชการตรวจทานที่ละเอียด 

จากปญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจริง สามารถสรุปไดวาแบบฟอรมตารางวิเคราะห

เนื้อหาในรูปแบบไฟลเอกสาร Microsoft word ไมสะดวกตอการกรอกขอมูล ขอมูลท่ีไดเสี่ยงตอการ

ผิดพลาด สงผลกระทบตอการนําไปออกแบบผลิตหลักสูตรออนไลนที่สามารถเกิดขอผิดพลาดได 

จากขอมูลการวิเคราะหเนื้อหาที่ผิด 

ผูวิจัยจึงทําการรวบรวมขอมูลความเปนไปได เ พ่ือวิเคราะหรูปแบบแนวทาง 

ในการออกแบบระบบสารสนเทศที่จะชวยแกไขปญหาอุปสรรคที่พบ โดยใชแบบสัมภาษณแบบ 

มีโครงสราง(Structured Interview) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและ

แผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กับกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม จํานวนรอยละ 5 จากแตละคณะ/หนวยงาน รวม 29 คน ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะ

การผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหแลวพบวา 

 1.1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ตารางที่ 4.1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
1. หญิง 
2. ชาย 

20 
9 

68.97 
31.03 

รวม 29 100.00 
 จากตารางที่ 4.1 พบวาในกลุมผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 68.97 และเพศชายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 31.03 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 30 ป 
2. 31-40 ป 
3. 41-50 ป 
4. 51-60 ป 
5. มากกวา 60 ป ขึ้นไป 

1 
8 
16 
4 
0 

3.45 
27.59 
55.17 
13.79 
0.00 

รวม 29 100.00 
  จากตารางท่ี 4.2 ดานอายุของกลุมผูตอบแบบสัมภาษณพบวา สวนใหญอยูในชวงอายุ 

41-50 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 55.17 รองลงมาไดแกชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 27.59 และ ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 

ตารางที่ 4.3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกคณะหนวยงานที่สังกัด 

คณะหนวยงานท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 
1. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. ครุศาสตร 
4. วิทยาการจัดการ 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 
6. วิทยาลัยแมฮองสอน 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 

9 
8 
4 
4 
1 
1 
2 

31.03 
27.59 
13.79  
13.79 
3.45 
3.45 
6.90  

รวม 29 100.00 
 จากตารางท่ี 4.3 ดานคณะหนวยงานที่สังกัดของกลุมผูตอบแบบสัมภาษณ เปนไปตามการ

กําหนดกลุมตัวอยาง คืออาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวนรอยละ 5 จากแตละคณะ/

หนวยงาน รวม 29 คน ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหญ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 31.03 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 27.59 คณะครุศาสตร จํานวนวน 4 คิดเปนรอยละ 13.79 

คณะวิทยาการจัดการ จํานวนวน 4 คิดเปนรอยละ 13.79 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 3.45 วิทยาลัยแมฮองสอน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45 และวิทยาลัยนานาชาติ 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
1. ปริญญาเอก 
2. ปริญญาโท 

8 
21 

 27.59 
72.41 

รวม 29 100.00 
 จากตารางที่ 4.4 ดานระดับการศึกษาของกลุมผูตอบแบบสัมภาษณพบวา สวนใหญอยูใน

ระดับปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 และระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 27.59  

ตารางที่ 4.5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณจําแนกตามประสบการณดานการผลิตสื่อ 

การเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ประสบการณดานการผลิตสื่อ 
การเรียนอเิล็กทรอนิกส 

จํานวน รอยละ 

1. ไมมี 
2. 1-3 ป 
3. 4-6 ป 
4. 7-9 ป 
5. มากกวา 9 ป 

8 
7 
6 
5 
3 

 27.59 
24.14 
20.69 
17.24 
10.34 

รวม 29 100.00 
 จากตารางท่ี 4.5 ดานประสบการณการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส ของกลุมผูตอบ

แบบสัมภาษณพบวา สวนใหญไมมีประสบการณฯ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 27.59 รองลงมา 

มีประการณฯ 1-3 ป จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 24.14 และ มีประสบการณฯ 4-6 ป จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ 20.69 
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 1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน 

ตามหลักทฤษฎี ADDIE Model 

ตารางท่ี 4.6 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการ

วิเคราะหผูเรียน และสภาพแวดลอม  

ขอคําถาม 
จากตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการจัดทําหลักสูตรออนไลน 

ในสวนที่ 1 สวนนํา ทานคิดวาครอบคลุมในสวนการวิเคราะหผูเรียน 
และวิเคราะหสภาพแวดลอม ควรปรับเพิ่ม หรือลดในสวนใด 

จํานวน รอยละ 

1. ครอบคลุมในการวิเคราะหผูเรียนและสภาพแวดลอม 20 68.97 
2. ตารางวิเคราะหเนื้อหาควรวิเคราะหเฉพาะดานเนื้อหา บทเรียน 

รายวิชาเทานั้น ควรตัดสวนไมเก่ียวของ เชนระบบที่ใชเผยแพร ชอง
ทางการมีปฏิสัมพันธ ออก 

5 17.24 

3. เปลี่ยนจากคําวาหลักสูตร เปนคําวารายวิชา จะงายตอความเขาใจ 3 10.34 
4. ควรปรับขอความ จากการวัดผลประเมินผล เปน การวัดผลและการ

ประเมินผล เนื่องจากเปนคําคนละความหมายกัน 
1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.6 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม จากตาราง

วิเคราะหเนื้อหาและแผนการจัดทําหลักสูตรออนไลน ในสวนที่ 1 สวนนํา ทานคิดวาครอบคลุมในสวน

การวิเคราะหผูเรียน และวิเคราะหสภาพแวดลอม ควรปรับเพ่ิม หรือลดในสวนใด 3 อันดับแรก พบวา

สวนใหญใหความเห็นวาครอบคลุมในการวิเคราะหผูเรียนและสภาพแวดลอม จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 68.97 รองลงมาใหความเห็นวา ตารางวิเคราะหเนื้อหาควรวิเคราะหเฉพาะดานเนื้อหา 

บทเรียน รายวิชาเทานั้น ควรตัดสวนไมเกี่ยวของ เชนระบบที่ใชเผยแพร ชองทางการมีปฏิสัมพันธ 

ออก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และ ใหความเห็นวาเปลี่ยนจากคําวาหลักสูตร เปนคําวา

รายวิชา จะงายตอความเขาใจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการ

วิเคราะหเนื้อหา ดานวัตถุประสงคการเรียน 

ขอคําถาม 
ในความคิดเห็นของทาน ตารางวิเคราะหในสวนท่ี 2 ที่ระบุถึง

วัตถุประสงคการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล กิจกรรม รูปแบบ
วิธีการนําเสนอ เวลารวมที่ใชเรียนของแตละหนวยการเรียน จะชวย
ใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตามวัตถุประสงคการ

เรียนรู หรือไม อยางไร 

จํานวน รอยละ 

1. สามารถชวยใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูได มีหัวขอที่ครอบคลุม  

21 72.41 

2. สามารถชวยออกแบบกิจกรรม และเปนการแนะนําสื่อที่นํามาใช
ประกอบที่หลากหลากหลาย  

3 10.34 

3. สามารถชวยในการเลือกสื่อประกอบกิจกรรม ใหสอดคลอง บรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

3 10.34 

4. สามารถชวยควบคุมเวลาการเรียนรูในรายวิชา 2 6.90 
รวม 29 100.00 

  จากตารางที่ 4.7 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ในความคิดเห็น

ของทาน ตารางวิเคราะหในสวนที่ 2 ที่ระบุถึงวัตถุประสงคการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล กิจกรรม 

รูปแบบวิธีการนําเสนอ เวลารวมที่ใชเรียนของแตละหนวยการเรียน จะชวยใหผูสอน และผูผลิต

บทเรียนสามารถผลิตไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู หรือไม อยางไร พบวาสวนใหญใหความเห็น

วาสามารถชวยใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูได มีหัวขอ

ที่ครอบคลุม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 รองลงมาใหความเห็นวา สามารถชวยออกแบบ

กิจกรรม และเปนการแนะนําสื่อที่นํามาใชประกอบที่หลากหลากหลาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

10.34 สามารถชวยในการเลือกสื่อประกอบกิจกรรม ใหสอดคลอง บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู จํานวน 

3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 และใหความเห็นวาสามารถชวยควบคมุเวลาการเรียนรูในรายวิชา จํานวน 2 

คน คิดเปนรอนละ 6.90  
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ตารางท่ี 4.8 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการ

วิเคราะหเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู 

ขอคําถาม 
ในความคิดเห็นของทาน ทานคิดวากิจกรรมที่ระบุในตารางสวนท่ี 2 
ครอบคลุมสื่อการเรียนรูรูปแบบออนไลน หรือไม ควรเพิ่มหรือลด

สวนใดใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนรู หรือไม อยางไร 

จํานวน รอยละ 

1. กิจกรรมท่ีระบุไวครอบคลุมสื่อการเรียนรูรูปแบบออนไลน 19 65.52 
2. จัดกลุมสื่อการเรียนรูหมวดหมูเดียวกัน คลายคลึงกัน รวมเปนสื่อ

ชนิดเดียวกัน  
6 20.69 

3. เพ่ิมประเภทสื่อ เอกสารประกอบการเรียน  2 6.90 
4. เพ่ิมประเภท เกมส 1 3.45 
5. แยกวิธีการวัดผลออกจากสื่อเรียนรู 1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.8 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ในความคิดเห็น

ของทาน ทานคิดวากิจกรรมที่ระบุในตารางสวนที่ 2 ครอบคลุมสื่อการเรียนรูรูปแบบออนไลน หรือไม 

ควรเพ่ิมหรือลดสวนใดใหผูสอน และผูผลิตบทเรียนสามารถผลิตไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

หรือไม อยางไร 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา กิจกรรมที่ระบุไวครอบคลุมสื่อการเรียนรู

รูปแบบออนไลน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 65.52 รองลงมาใหความเห็นวา จัดกลุมสื่อการเรียนรู

หมวดหมูเดียวกัน คลายคลึงกัน รวมเปนสื่อชนิดเดียวกัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.69 

และใหความเห็นวา เพ่ิมประเภทสื่อ เอกสารประกอบการเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 

ตารางท่ี 4.9 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการ

วิเคราะหเนื้อหา ดานความเปนไปไดในการนําไปใชผลิตหลักสูตรออนไลน 

ขอคําถาม 
ในความคิดเห็นของทาน หากทานตองผลิตหลักสูตรออนไลน  

ตารางวิเคราะหท่ีจัดทําขึ้นนี้สามารถชวยทานออกแบบและผลิต
หลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูไดหรือไม  

มากหรือนอยเพียงใด 

จํานวน รอยละ 

1. ชวยออกแบบและผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูไดมาก 

23 79.31 

2. ชวยเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมและผลิตสื่อการเรียนรู 4 13.79 
3. ชวยได แตอาจใชเวลาในการกรอกขอมูลสําหรับออกแบบ ควรทํา

ระบบรองรับการใหความรู หรืออบรมการใชงาน 
2 6.90 

รวม 29 100.00 
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  จากตารางที่ 4.9 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ในความคิดเห็น

ของทาน หากทานตองผลิตหลักสูตรออนไลน ตารางวิเคราะหที่จัดทําขึ้นนี้สามารถชวยทานออกแบบ

และผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูไดหรือไม มากหรือนอยเพียงใด พบวาสวน

ใหญใหความเห็นวา ชวยออกแบบและผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรูไดมาก 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 79.31 รองลงมาใหความเห็นวา ชวยเตรียมความพรอมในการ

จัดเตรียมและผลิตสื่อการเรียนรู จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 และใหความเห็นวา ชวยได 

แตอาจใชเวลาในการกรอกขอมูลสําหรับออกแบบ ควรทําระบบรองรับการใหความรู หรืออบรมการ 

ใชงานจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.90 

ตารางที่ 4.10 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการออกแบบ (Design)  

ขอคําถาม 
ทานคิดวาการระบุความยาวของสื่อท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรู 
จะชวยใหทานออกแบบหลักสูตรออนไลนไดเหมาะสม มองเห็น

ภาพรวมของระยะเวลาการเรียนท้ังหมดเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค/
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรออนไลน หรือไม 

จํานวน รอยละ 

1. เห็นดวย ชวยทําใหเห็นภาพรวมของระยะเวลาการเรียนรูทั้งรายวิชา 21 72.41 
2. เห็นดวย ชวยในการออกแบบสื่อการเรียนรูและควบคุมเวลาสื่อฯ 4 13.79 
3. เห็นดวย และใหความสําคัญกับระยะเวลาไมควรสั้น หรือยาวเกินไป 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ผูเรียนไมเบื่อ 
2 6.90 

4. เห็นดวย ระยะเวลการเรียนที่ปรากฏ สามารถตอยอดไปเปน
รูปแบบการเรียนออนไลนแบบหนวยกิต 

1 3.45 

5. เห็นดวย แตเมื่ออยูในข้ันตอนผลิตจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนได 
ตองควบคุม 

1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.10 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ทานคิดวาการ

ระบุความยาวของสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหทานออกแบบหลักสูตรออนไลนไดเหมาะสม 

มองเห็นภาพรวมของระยะเวลาการเรียนทั้งหมดเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค/ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

ออนไลน หรือไม 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา เห็นดวย ชวยทําใหเห็นภาพรวม 

ของระยะเวลาการเรียนรูท้ังรายวิชา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 72.41 รองลงมาใหความเห็นวา 

เห็นดวย ชวยในการออกแบบสื่อการเรียนรูและควบคุมเวลาสื่อฯ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 

และเห็นดวย และใหความสําคัญกับระยะเวลาไมควรสั้น หรือยาวเกินไป เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

ผูเรียนไมเบื่อ จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 6.90 
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ตารางที่ 4.11 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการพัฒนา (Develop)  

ขอคําถาม 
ทานคิดวากิจกรรมที่ระบุในตารางวิเคราะหจะชวยใหทานวาง

แผนการผลิตสื่อเพื่อใชประกอบในกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก เชน 
บางสื่อจัดทําไดเอง บางสื่อมีการติดตอพฒันารวมกับหนวยงานอื่น 

เพื่อเปนการวางแผนระยะเวลาการพัฒนา หรือไม 

จํานวน รอยละ 

1. เห็นดวย เนื่องจากอาจารยผูสอนไมมีทักษะการผลิตสื่อ ตองมีการ
รวมมือระหวางหนวยงาน หรือ outsource 

28 96.55 

2. ควรหาประโยชน จากสื่อออนไลนสําเร็จรูป ที่มีคุณภาพ ใชงานได
โดยไมตองเสียเงิน และเสียเวลาในการผลิตใหม 

1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.11 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ทานคิดวา

กิจกรรมที่ระบุในตารางวิเคราะหจะชวยใหทานวางแผนการผลิตสื่อเพ่ือใชประกอบในกิจกรรมตาง ๆ 

ไดสะดวก เชน บางสื่อจัดทําไดเอง บางสื่อมีการติดตอพัฒนารวมกับหนวยงานอื่น เพ่ือเปนการ

วางแผนระยะเวลาการพัฒนา หรือไม พบวาสวนใหญใหความเห็นวา เห็นดวย เนื่องจากอาจารยผูสอน

ไมมีทักษะการผลิตสื่อ ตองมีการรวมมือระหวางหนวยงาน หรือ outsource จํานวน 28 คน คิดเปน

รอยละ 96.55 และใหความเห็นวา ควรหาประโยชน จากสื่อออนไลนสําเร็จรูป ที่มีคุณภาพ ใชงานได

โดยไมตองเสียเงิน และเสียเวลาในการผลิตใหม จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 3.45 

ตารางที่ 4.12 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการนําไปใช (Implement)  

ขอคําถาม 
ในหลักการออกแบบหลักสูตรออนไลน ในขั้นตอนการนําไปใช 

ทานมีวิธีการเก็บขอมูลของผูเรียนในระหวางการใชงาน 
เพื่อนําไปปรับปรุงการผลิตสื่อการเรียนในหลักสูตรออนไลนอยางไร 

จํานวน รอยละ 

1. ใชกิจกรรมการวัดผลการเรียนตามที่ออกแบบไว 21 72.41 
2. ใชความสามารถของระบบบริหารจัดการท่ีเผยแพรรายวิชาออนไลน

ที่ผลิต  
5 17.24 

3. ใชแบบสอบถามออนไลน 2 6.90 
4. ใชการสัมภาษณผูเรียน 1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.12 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ในหลักการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลน ในข้ันตอนการนําไปใชทานมีวิธีการเก็บขอมูลของผูเรียนในระหวางการใช

งานเพ่ือนําไปปรับปรุงการผลิตสื่อการเรียนในหลักสูตรออนไลนอยางไร 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญ

ใหความเห็นวา ใชกิจกรรมการวัดผลการเรียนตามที่ออกแบบไว จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 
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รองลงมาใหความเห็นวา ใชความสามารถของระบบบริหารจัดการท่ีเผยแพรรายวิชาออนไลนที่ผลิต 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.24 และใหความเห็นวา ใชแบบสอบถามออนไลน จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.90 

ตารางที่ 4.13 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานการประเมินผล (Evaluation)  

ขอคําถาม 
ทานเห็นดวยหรือไมวาตารางวิเคราะหจะชวยอํานวยความสะดวก 
ในการประเมินผลการใชงาน และสามารถปรับแกไดตรงจุดเฉพาะ 

ที่พบปญหา ไมตองปรับแกท้ังหลักสูตร 

จํานวน รอยละ 

1. เห็นดวย ชวยใหสามารถปรับแกเฉพาะจุดที่พบปญหา 28 96.55 
2. ชวยไดเล็กนอย เพราะการออกแบบบางอยางมีผลกระทบตอเนื่อง

ไปยังหนวยอ่ืน ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางที่ 4.13 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ทานเห็นดวย

หรือไมวาตารางวิเคราะหจะชวยอํานวยความสะดวกในการประเมินผลการใชงาน และสามารถ

ปรับแกไดตรงจุดเฉพาะที่พบปญหา ไมตองปรับแกทั้งหลักสูตร พบวาสวนใหญใหความเห็นวา 

เห็นดวย ชวยใหสามารถปรับแกเฉพาะจุดที่พบปญหา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 96.55 และ 

ใหความเห็นวา ชวยไดเล็กนอย เพราะการออกแบบบางอยางมีผลกระทบตอเนื่องไปยังหนวยอ่ืน ๆ 

ที่มีความเชื่อมโยงกัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.45  

ตารางที่ 4.14 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานปญหาอุปสรรค 

ขอคําถาม 
ทานคิดวาสิ่งใดเปนปจจัยที่สงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลน

ไดตามที่วิเคราะหออกแบบไว และควรแกไขอยางไร 

จํานวน รอยละ 

1. อาจารยผูสอนขาดทักษะ ประสบการณ ในการผลิต ควรดําเนินการ
ในลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงาน 

8 27.59 

2. ภาระงานสอน ทําใหขาดเวลาในการผลิต ควรดําเนินการในลักษณะ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

4 13.79 

3. ขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีในการผลิต มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
ในการสนับสนุน 

4 13.79 

4. อาจารยขาดทักษะ ความรูในการผลิตสื่อ ควรจัดอบรมใหความรู 3 10.34 
5. ขาดเวลาในการผลิต อาจตองดูความเรงดวน ความจําเปน และ

นโยบาย 
3 10.34 

6. ความสนใจของอาจารยผูสอน ควรมีนโยบาย การคิดภาระงาน
กระตุนความสนใจ 

2 6.90 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานปญหาอุปสรรค 

ขอคําถาม 
ทานคิดวาสิ่งใดเปนปจจัยที่สงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลน

ไดตามที่วิเคราะหออกแบบไว และควรแกไขอยางไร 

จํานวน รอยละ 

7. ขาดนโยบายการผลิตอยางชัดเจน และการกํากับ ติดตามจาก
ผูบริหาร 

2 6.90 

8. ความยากของเนื้อหารายวิชา จึงตองออกแบบกิจกรรม สื่อการเรียน 
วิธีการวัดผลใหสอดคลอง  

2 6.90 

9. รูปแบบการเรียน หากเรียนออนไลนเต็มรูปแบบจะไมมีปญหา แตใน
การเรียนรูปแบบผสมผสาน จะควบคุมชั้นเรียนไดยาก ตอง
ออกแบบกิจกรรมใหครอบคลุม 

1 3.45 

รวม 29 100.00 
  จากตารางท่ี 4.14 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ทานคิดวาสิ่งใด

เปนปจจัยท่ีสงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามท่ีวิเคราะหออกแบบไว และควรแกไข

อยางไร 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา อาจารยผูสอนขาดทักษะ ประสบการณ ในการ

ผลิต ควรดําเนินการในลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงานจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 27.59 

รองลงมามีความเห็นวา ภาระงานสอน ทําใหขาดเวลาในการผลิต ควรดําเนินการในลักษณะความ

รวมมือระหวางหนวยงาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 ขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีในการผลิต 

มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการสนับสนุน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.79 อาจารยขาดทักษะ 

ความรูในการผลิตสื่อ ควรจัดอบรมใหความรู จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 และขาดเวลา 

ในการผลิต อาจตองดูความเรงดวน ความจําเปน และนโยบาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 

ตารางที่ 4.15 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานขอเสนอแนะ  

ขอคําถาม 
ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและ

แผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน หรือไม อยางไร 

จํานวน รอยละ 

1. ดีมากในการนําเอาตารางวิเคราะหไปสรางเปนระบบเพ่ือใหสามารถ
กรอกไดงาย 

10 34.48 

2. เปนจุดเริ่มตนที่ดี เหมาะกับอาจารยที่ยังไมมีประสบการณ 6 20.69 
3. เพ่ิมโครงสรางเนื้อหารวมกอน จึงคอยลงเปนแตละหัวขอยอย 3 10.34 
4. ควรใหความรูเพ่ิมเติมเรื่องสัดสวนของสื่อประกอบในกิจกรรมตาง ๆ 1 3.45 
5. เพ่ิมคํานวณหนวยกิต เพ่ือตอยอดไปยังระบบการเรียนหนวยกิตได 1 3.45 

 

  



54 
 

 

ตารางที่ 4.15 (ตอ) จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณดานขอเสนอแนะ  

ขอคําถาม 
ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและ

แผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน หรือไม อยางไร 

จํานวน รอยละ 

6. ควรจัดลําดับการกรอกขอมูล แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการ
เรียนรู และการวัดผล 

1 3.45 

7. ไมมีขอเสนอแนะ 7 24.14 
รวม 29 100.00 

  จากตารางท่ี 4.15 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณขอคําถาม ทานมีความคิด

เห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบหลักสูตรออนไลน หรือไม อยางไร 

3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา ดีมากในการนําเอาตารางวิเคราะหไปสรางเปนระบบ

เพ่ือใหสามารถกรอกไดงาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 34.48 รองลงมา ใหความเห็นวา เปน

จุดเริ่มตนที่ดี เหมาะกับอาจารยที่ยังไมมีประสบการณ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.69 และเห็นวา 

ควรเพ่ิมโครงสรางเน้ือหารวมกอน จึงคอยลงเปนแตละหัวขอยอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 

ทั้งนี้ผูตอบแบบสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะ จํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 24.14   

 

2. ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิ ตแบบมี ส วนร วมของมหาวิ ทยาลั ยนี้  สามารถเข า ใช ง านผ านเว็ บ ไซต  

www.designcourse.cmru.ac.th แบงการทํางานออกประเภทผูใชงาน คือ ผูใช ผูดูแลระบบ และ

ผูบริหาร ดังนี ้

2.1 ขอบเขตงาน 

2.1.1 ผูใชงาน  

ผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ไดแกอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทุกคน 

โดยใชฐานขอมูลจากระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการลงชื่อเขาใชงาน โดยมีขอบเขต 

การทํางาน ดังนี้ 

1) เพ่ิมรายวิชา ไดแก การเพิ่มรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล 

2) แกไขรายวิชา ไดแก การแกไขรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวดัผล 
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3) ปรับปรุงสถานะการดําเนินการ ไดแก การกําหนดสถานะการแลวเสร็จในการ

ผลิตสื่อประกอบกิจกรรมในหนวยตาง ๆ 

4) พิมพรายวิชา ไดแก การสั่งพิมพขอมูลรายละเอียดรายวิชาที่ทําการวิเคราะห

ออกแบบกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม เรียบรอยแลวออกทางเครื่องพิมพ เพ่ือใชประโยชนในการเตรียม

ผลิตสื่อตอไป 

5) ลบรายวิชา ไดแก ลบรายวชิาที่ทําการสรางออกจากระบบ 

2.1.2 ผูดูแลระบบ 

ผูดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ไดแกบุคลากรบุคลากรงาน e-Learning สํานักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา ที่ไดรับมอบหมายในการเปนผูดูแลระบบ โดยมีขอบเขตการทํางาน ดังนี้ (ขอบเขตการ

ทํางานที่ 1-5 เปนขอบเขตการทํางานเดียวกันกับกลุมผูใชงาน) 

1) เพ่ิมรายวิชา ไดแก การเพิ่มรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล 

2) แกไขรายวิชา ไดแก การแกไขรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล 

3) ปรับปรุงสถานะการดําเนินการ ไดแก การกําหนดสถานะการแลวเสร็จในการ

ผลิตสื่อประกอบกิจกรรมในหนวยตาง ๆ 

4) พิมพรายวิชา ไดแก การสั่งพิมพขอมูลรายละเอียดรายวิชาที่ทําการวิเคราะห

ออกแบบกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม เรียบรอยแลวออกทางเครื่องพิมพ เพ่ือใชประโยชนในการเตรียม

ผลิตสื่อตอไป 

5) ลบรายวิชา ไดแก ลบรายวชิาที่ทําการสรางออกจากระบบ 

6) บริหารจัดการรายวิชาที่อยูในระบบ ท้ังท่ีสรางจากผูดูแลระบบเอง หรือสราง

จากผูใชงาน ไดแก การแกไขรายวิชา การปรับปรุงสถานะการดําเนินการ การพิมพรายวิชา และการลบ

รายวิชา 

7) ดูรายงาน ไดแก การดูรายงานขอมูลจากระบบ ประกอบดวย รายงานตาม

สถานะการดําเนินงาน รายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม และรายงานตามประเภทสื่อ 

2.1.3 ผูบริหาร 

   ผูบริหารในระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหารของสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมี

ขอบเขตการทํางาน คือ ดูรายงาน ไดแก การดูรายงานขอมูลจากระบบ ประกอบดวย รายงานตาม

สถานะการดําเนินการ รายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม และรายงานตามประเภทสื่อ  
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2.2 วิเคราะหระบบงานใหม โดยใช UML Diagram ยูสเคส (Use Case)  

  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามขอบเขต

งานที่ไดออกแบบไว ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และตามขอบเขตการทํางานของผูใชแตละประเภท 

ดังภาพที่ 4.2-4.4 

 
ภาพที่ 4.1 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพรวมการทํางาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (Designing online course system) 

 ภาพท่ี 4.1 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพรวมการทํางานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

(Designing online course system) เปนการอธิบายข้ันตอนการทํางานตามขอบเขตที่ไดออกแบบ

ระบบไว เพ่ือเห็นความเชื่อมโยงระหวางผูใชงานทั้ง 3 ประเภท คือ ผูใชงาน (User) ผูดูแลระบบ 

(Admin) ผูบริหาร (Executive) กับระบบ 
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ภาพที่ 4.2 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (Designing online course system) ประเภทผูดูแลระบบ 

 ภาพที่ 4.2 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางานระบบฯ ประเภทผูดูแลระบบ  

เปนการออกแบบข้ันตอนและกระบวนการทํางานภายใตขอบเขตการทํางานของผูดูแลระบบ 

ซึ่งสามารถอธิบายไดตาม Use Case description ตารางท่ี 4.16  

ตารางที่ 4.16 Use Case description ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย การทํางานประเภทผูดูแลระบบ 

Use case diagram title : ระบบการทํางานประเภทผูดูแลระบบ 
Main flow 

1. ผูดูแลระบบเขาสูระบบโดยผานฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จากกองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบสิทธิ์และประเภทผูใชงานที่ระบบไดตั้งคาไว 

2. หากตรวจสอบสิทธิ์ไมผาน จะปรากฏหนาจอแสดงขอความแจงใหตรวจสอบขอมูลกับ 
กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ถูกตองจะแสดงรายชื่อรายวิชาออนไลนทั้งหมดที่ไดวิเคราะหออกแบบ 
ในระบบ และสามารถคนหาหลักสูตรออนไลนที่สรางไวจากคําคนบางสวนของชื่อรายวิชา 



58 
 

 

ตารางที่ 4.16 (ตอ) Use Case description ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลน

และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย การทํางานประเภทผูดูแลระบบ 

Use case diagram title : ระบบการทํางานประเภทผูดูแลระบบ 
4. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการสรางการวิเคราะหออกแบบรายวิชาออนไลน 
5. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการรายวิชาออนไลนที่สรางไวทุกรายวิชา ประกอบดวย 

แกไข ปรับปรุงสถานะ พิมพ และ ลบ 
6. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการดูรายงานภาพรวมการสรางรายวิชาออนไลน 
7. ผูดูแลระบบมีสิทธิ์ในการเขาดูวิธีการใชงานระบบ 

Exception flow 
1. ไมสามารถเขาระบบได เนื่องจากปญหาดานเครื่องแมขายและฐานขอมูล ใหติดตอผูดูแล

ระบบดานเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอ 
2. ไมสามารถเขาระบบได  เนื่ องจากบัญชีผู ใช  และรหัสผานไมถูกตอง ใหติดตอ 

กองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (Designing online course system) ประเภทผูใชงาน 
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 ภาพที่ 4.3 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางานระบบฯ ประเภทผูใชงาน เปนการ

ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทํางานภายใตขอบเขตการทํางานของผูใชงาน ซึ่งสามารถอธิบายได

ตาม Use Case description ตารางที่ 4.17 

ตารางที่ 4.17 Use Case description ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย การทํางานประเภทผูใชงาน 

Use case diagram title : ระบบการทํางานประเภทผูใชงาน 
Main flow 

1. ผูใชงานเขาสูระบบโดยผานฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจาก 
กองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบสิทธิ์และประเภทผูใชงานที่ระบบไดตั้งคาไว 

2. หากตรวจสอบสิทธิ์ไมผาน จะปรากฏหนาจอแสดงขอความแจงใหตรวจสอบขอมูลกับ 
กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. เม่ือตรวจสอบสิทธิ์ถูกตองจะแสดงรายหลักสูตรออนไลนทั้งหมดที่ผูใชงานไดวิเคราะห
ออกแบบในระบบ  

4. ผูใชมีสิทธิ์ในการสรางการวิเคราะหออกแบบหลักสูตรออนไลน 
5. ผูใชมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรออนไลนที่ผูใชงานสรางไว ประกอบดวย แกไข 

ปรับปรุงสถานะ พิมพ และ ลบ 
6. ผูใชงานมีสิทธิ์ในการเขาดูวิธีการใชงานระบบ 

Exception flow 
1. ไมสามารถเขาระบบได เนื่องจากปญหาดานเครื่องแมขายและฐานขอมูล ใหติดตอผูดูแล

ระบบเพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอ 
2. ไมสามารถเขาระบบได  เนื่ องจากบัญชีผู ใช  และรหัสผานไมถูกตอง ใหติดตอ 

กองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 
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ภาพที่ 4.4 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (Designing online course system) ประเภทผูบริหาร 

 ภาพที่ 4.4 ผังยูสเคส (Use Case) แสดงภาพการทํางานระบบฯ ประเภทผูบริหาร เปนการ

ออกแบบข้ันตอนและกระบวนการทํางานภายใตขอบเขตการทํางานของผูบริหาร ซึ่งสามารถอธิบาย

ไดตาม Use Case description ตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 Use Case description ระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย การทํางานประเภทผูบริหาร 

Use case diagram title : ระบบการทํางานประเภทผูบริหาร 
Main flow 

1. ผูใชงานเขาสูระบบโดยผานฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจาก 
กองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบสิทธิ์และประเภทผูใชงานที่ระบบไดตั้งคาไว 

2. หากตรวจสอบสิทธิ์ไมผาน จะปรากฏหนาจอแสดงขอความแจงใหตรวจสอบขอมูลกับ 
กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ถูกตองจะแสดงรายงานสําหรับผูบริหาร 
4. ผูใชงานมีสทิธิ์ในการเขาดูวิธีการใชงานระบบ 

Exception flow 
1. ไมสามารถเขาระบบได เนื่องจากปญหาดานเครื่องแมขายและฐานขอมูล ใหติดตอผูดูแล

ระบบเพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอ 
2. ไมสามารถเขาระบบได  เนื่ องจากบัญชีผู ใช  และรหัสผานไมถูกตอง ใหติดตอ 

กองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบขอมูลจากฐานขอมูลบัญชีบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม 

 

2.3 ออกแบบฐานขอมูล  

ผูวิจัยออกแบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการทํางานตามขอบเขตงานที่ไดออกไว แบง

ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

2.3.1 ฐานขอมูล เชิ งแนวคิด  (Conceptual Data Models)  ER – Model (Entity 

Relationship Model)  ของ Crow’s Foot ดวยภาพ Fully-attributed Data Model ซึ่ งแสดง

ความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดในระบบ ดังภาพที่ 4.5  
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ภาพที่ 4.5 Fully-attributed Data Model  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิต 

แบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย (Designing online course system) 

 ภาพท่ี 4.5 เปนการแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้  (Entity) ทั้งหมดในระบบ 

ที่ออกแบบขึ้นใหสอดคลองและรองรับการทํางานตามขอบเขตงานที่ไดออกแบบไว ประกอบดวย 

10 เอนทิตี้ 9 ความสัมพันธ ดังนี ้ 

 ความสัมพันธคูที่ 1 ผูดูแลระบบ (admin) กับหนวยงาน (department) คือ ผูดูแลระบบ 

1 คน มีหนวยงานสังกัดได 1 หนวยงาน  แต 1 หนวยงาน สามารถไปอยูในผูดูแลระบบไดหลายคน 

 ความสัมพันธคูที่ 2 หลักสูตรออนไลน (course) กับผูดูแลระบบ (admin) คือ หลักสูตร

ออนไลน 1 หลักสูตร มีเจาของได 1 คนแตผูดูแลระบบ 1 คน เปนเจาของหลักสูตรออนไลนไดหลาย

หลักสูตร  

 ความสัมพันธคูที่ 3 หลักสูตรออนไลน (course) กับผูใชงาน (user) คือ หลักสูตรออนไลน 

1 หลักสูตร มีเจาของได 1 คน แตผูใชงาน 1 คน เปนเจาของหลักสูตรออนไลนไดหลายหลักสูตร  

(PK) 

(PK) 

(PK) 

(PK) 

(PK) 

(PK) 
(PK) 

(PK) 
(PK) 

(FK) 

(FK) 

(FK) 
(FK) 

(FK) 

(FK) 

(FK) 
(FK) 

(PK) 
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 ความสัมพันธคูท่ี 4 หลักสูตรหลักสูตรออนไลน (course) กับผูใชงาน (student_group) 

คือ หลักสูตรออนไลน 1 หลักสูตร มีกลุมผูเรียนได 1 กลุม แตกลุมผูเรียน 1 กลุม ปรากฏอยูใน

หลักสูตรออนไลนไดหลายหลักสูตร  

 ความสัมพันธคูที่ 5 หนวยการเรียน (course_unit) กับหลักสูตรออนไลน (course) คือ 

หนวยการเรียน 1 หนวยมีปรากฏใน 1 หลักสูตรออนไลน แตหลักสูตรออนไลน 1 หลักสูตร มีหนวย

การเรียนไดหลายหนวย  

 ความสัมพันธคูที่ 6 กิจกรรมประจําหนวยการเรียน(course_activity)กับประเภทกิจกรรม 

(activity_type) คือ กิจกรรมประจําหนวยการเรียน 1 กิจกรรมมีประเภทกิจกรรมได 1 ประเภท 

แตประเภทกิจกรรม 1 กิจกรรม มีอยูในกิจกรรมประจําหนวยการเรียนไดหลายหนวยการเรียน 

 ความสัมพันธคูที่ 7 ประเภทการวัดผล (result_method) กับการวัดผลประจําหนวย 

(course_unit_result_method) คือ การวัดผลประจําหนวย 1 หนวย มีการวัดผลได 1 รูปแบบ 

แตรูปแบบการวัดผล 1 รูปแบบ มีอยูในกิจกรรมวัดผลไดหลายหนวย 

 ความสัมพันธคูที่ 8 กิจกรรมประจําหนวยการเรียน(course_activity) กับหนวยการเรียน 

(course_unit) คือ กิจกรรมประจําหนวยการเรียน 1 กิจกรรมมีอยูในหนวยการเรียนได 1 หนวยแต

หนวยการเรียน 1 หนวย มีกิจกรรมประจําหนวยการเรียนไดหลายกิจกรรม 

 ความสัมพันธคูที่  9 หนวยการเรียน (course_unit)  กับการวัดผลประจําหน วย 

(course_unit_result_method) คือ หนวยการเรียน 1 หนวย มีการวัดผลประจําหนวยได   

1 การวัดผล แตการวัดผลประจําหนวย 1 การวัด สามารถมีอยูในหนวยการเรียนไดหลายหนวย 

2.3.2 ฐานขอมูลทางกายภาพ (Physical Design) ดวยพจนานุกรมขอมูล (Data 

Dictionary) อธิบายรายละเอียดของแฟมขอมูล ดังตารางที ่4.19-4.29 

ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงลําดับแฟมขอมูล 

แหลง 

ขอมูล 

ชื่อแฟมขอมูลภาษาไทย ชื่อแฟมขอมูล

ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย

แฟมขอมูล 

ชนิดแฟมขอมูล 

D1 แฟมขอมูลผูดูแลระบบ admin เก็บขอมูลผูดูแล

ระบบ 

Master File 

D2 แฟมขอมูลผูใชงาน user เก็บขอมูลผูใชงาน Master File 

D3 แฟมขอมูลหนวยงาน department เก็บขอมูลหนวยงาน Master File 

D4 แฟมขอมูลหลักสูตร

ออนไลน 

course เก็บขอมูลหลักสูตร

ออนไลน 

Master File 

D5 แฟมขอมูลกลุมผูเรียน student_group เก็บขอมูลกลุมผูเรียน Master File 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) ตารางแสดงลําดับแฟมขอมูล 

แหลง 

ขอมูล 

ชื่อแฟมขอมูลภาษาไทย ชื่อแฟมขอมูล

ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย

แฟมขอมูล 

ชนิดแฟมขอมูล 

D6 แฟมขอมูลหนวยการ

เรียน 

course_unit เก็บขอมูลหนวยการ

เรียนของหลักสูตร

ออนไลน 

Master File 

D7 แฟมขอมูลกิจกรรม

ประจําหนวยการเรียน 

course_activity เก็บขอมูล

รายละเอียดกิจกรรม

ประจําหนวยการ

เรียนของแตละ

หลักสูตรออนไลน 

Master File 

D8 แฟมขอมูลประเภท

กิจกรรม 

activity_type เก็บขอมูลประเภท

กิจกรรม 

Master File 

D9 แฟมขอมูลการวัดผล

ประจําหนวย 

course_unit_ 

result_method 

เก็บขอมูลวิธีการ

วัดผลประจําหนวย

การเรียน 

Master File 

D10 แฟมขอมูลประเภทการ
วัดผล 

result_method เก็บขอมูลประเภท
การวัดผล 

Master File 

  จากลําดับแฟมขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดของตาราง

แฟมขอมูล ดังนี ้

ตารางที่ 4.20 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลผูดูแลระบบ 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

admin_id int 11 PK รหัสผูดูแลระบบ 

admin_username varchar 20  ชื่อผูใชสําหรับเขาสูระบบ 

admin_password varchar 50  รหัสผานสําหรับเขาสูระบบ 

admin_citizen_id varchar 20  รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 

admin_name varchar 100  ชื่อ-สกุล ผูดแูลระบบ 

admin_dep_id varchar 10 FK รหัสหนวยงาน 

admin_tel varchar 50  เบอรโทรศัพทผูดูแลระบบ 

admin_email varchar 100  อีเมลผูดูแลระบบ 
admin_status int 1  สถานะผูแลระบบ 
date_add date time -  วันที่ในการเพ่ิมผูดูแลระบบ 
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ตารางที่ 4.21 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลผูใชงาน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

id int 11 PK รหัสผูใชงาน 

citizen_id varchar 20  รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 

us_fname varchar 50  ชื่อผูใชงาน 

us_lname varchar 50  นามสกุลผูใชงาน 

telephone varchar 30  เบอรโทรศัพทผูใชงาน 

email varchar 50  อีเมลผูใชงาน 

agency_title varchar 200  ชื่อสังกัด 

loginname varchar 50  ชื่อผูใชสําหรับเขาสูระบบ 
pass varchar 50  รหัสผานสําหรับเขาสูระบบ 
status int 1  สถานะผูใชงาน 

 

ตารางที่ 4.22 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลหนวยงาน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

department_id int 11 PK รหัสหนวยงาน 

department varchar 150  ชื่อหนวยงาน 

 

ตารางที่ 4.23 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลหลักสูตรออนไลน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

course_id int 11 PK รหัสหลักสูตรออนไลน 

citizen_id varchar 15 FK รหัสบัตรประจําตัวประชาชน 

course_title varchar 250  ชื่อหลักสูตรออนไลน 

course_detail text -  รายละเอียดหลักสูตร 

student_group_id tinyint 1 FK รหัสกลุมผูเรียน 

course_objecttive text -  จุดประสงคการเรียน 

course_date datetime -  วันที่สรางหลักสูตรออนไลน 

course_finisdate datetime -  เปาหมายแลวเสร็จ 
course_status int 1  สถานะหลักสูตรออนไลน 
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ตารางที่ 4.24 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลกลุมผูเรียน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

student_group_id tinyint 1 PK รหัสกลุมผูเรียน 

student_group_n varchar 250  ชื่อกลุมผูเรียน 

 

ตารางที่ 4.25 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลหนวยการเรียน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

unit_id int 11 PK รหัสหนวยการเรียน 

course_id int 11 FK รหัสหลักสูตรออนไลน 

unit_title varchar 250  ชื่อหนวยการเรียน 

unit_objective text -  จุดประสงคหนวยการเรียน 

unit_order tinyint 3  ลําดับหนวยการเรียน 

curm_other varchar 150  อ่ืนๆ 

curm_quantity int 11  ระยะเวลาการเรียน 
curm_status tinyint 1  สถานะหนวยการเรียน 

 

ตารางที่ 4.26 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลกิจกรรมประจําหนวยการเรียน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

activity_id int 11 PK รหัสกิจกรรมประจําหนวยการเรียน 

unit_id int 11 FK รหัสหนวยการเรียน 

activity _title varchar 250  กิจกรรมประจําหนวยการเรียน 

actype_id int 2 FK รหัสประเภทกิจกรรม 

activity_other varchar 250  อื่น ๆ 

activity_quantity int 5  ระยะเวลากิจกรรมประจําหนวย 

activity_status tinyint 1  สถานะกิจกรรมประจําหนวย 

activity_date datetime -  วันเวลาในการสรางกิจกรรมประจําหนวย 
 

ตารางที่ 4.27 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลประเภทกิจกรรม 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

actype_id int 11 PK รหัสประเภทกิจกรรม 

actype_title varchar 150  ชื่อประเภทกิจกรรม 

actype_order int 2  ลําดับประเภทกิจกรรม 
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ตารางที่ 4.28 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลการวัดผลประจําหนวย 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

curm_id int 11 PK รหัสการวัดผลประจําหนวย 

unit_id int 11 FK รหัสหนวยการเรียน 

method_id int 11 FK รหัสประเภทการวัดผล 
 

ตารางที่ 4.29 ตารางพจนานุกรมขอมูลแฟมขอมูลประเภทการวัดผล 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด ขนาด Key คําอธิบาย 

method_id int 11 PK รหัสประเภทการวัดผล 

method_title varchar 100  ชื่อประเภทการวัดผล 
 

 2.4 พัฒนาระบบ 

ผูวิจัยทําการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน 

(Web Application) ชุดคําสั่งดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL ประมวลผลผานเว็บบราวเซอร 

ตามการวิเคราะหออกแบบระบบ และฐานขอมูล ภายใตขอบเขตงานของประเภทผูใช 3 ประเภท 

ประกอบดวย ประเภทผูใชงาน เปนการทํางานทั่วไปของระบบ และผูใชประเภทผูดูแลระบบสามารถ

เขาใชได ดังภาพที่ 4.6-4.14 ประเภทผูดูแลระบบ ที่เปนสวนการทํางานเฉพาะผูดูแลระบบเทานั้น 

ดังภาพที่ 4.15 และประเภทผูบริหาร ไดแก สวนของรายงาน ดังภาพท่ี 4.16-4.18 ท้ังนี้ผูดูแลระบบ

สามารถเขาถึงสวนของรายงานได  
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ภาพที่ 4.6 หนาจอการเพิ่มรายวิชา 

 ภาพที่ 4.6 เปนการแสดงตัวอยางหนาจอการเพ่ิมรายวิชา ผูใชตองกรอกขอมูล ดังนี้ 

ชื่อรายวิชา เปาหมายการแลวเสร็จ ระดับของผูเรียน คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา ชื่อหนวย

การเรียน  
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ภาพที่ 4.7 หนาจอการเพิ่มกิจกรรม และสื่อประกอบกิจกรรม 

 ภาพที่ 4.7 แสดงหนาจอการเพ่ิมกิจกรรม และสื่อประกอบกิจกรรม ประจําหนวยการเรียนรูท่ี

ไดเพิ่มไวในหนาเพ่ิมรายวิชา ผูใชตองทําการกรอกชื่อกิจกรรม ระบุประเภทของสื่อ และความยาวของสื่อ  
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ภาพที่ 4.8 หนาจอการเพิ่มการวัดผลประจําหนวย 

 ภาพที่ 4.8 หนาจอการเพ่ิมการวัดผล เมื่อผูใชทําการสรางรายวิชา กําหนดกิจกรรมประจํา

หนวยเรียบรอยแลว สามารถเพ่ิมรูปแบบการวัดผลประจําหนวยไดจากรูปแบบท่ีระบบออกแบบไว พรอม

ทั้ง ระบุเวลาในการทํากิจกรรมวัดผล 
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ภาพที่ 4.9 หนาจอแกไขรายวิชา 

 ภาพที่ 4.9 หนาจอแกไขรายวิชา ผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงไดตามความตองการ ไดแก 

การแกไขรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวชิา หนวยการเรียน และวัตถุประสงคหนวยการเรียน  
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ภาพที่ 4.10 หนาจอการแกไขกิจกรรม และสื่อประกอบกิจกรรม 

 ภาพที่ 4.10 แสดงหนาจอการแกไขกิจกรรม และสื่อประกอบกิจกรรม รองรับการปรับปรุง

แกไขการออกแบบกิจกรรมในรายวิชาของผูใช ทั้งนี้ยังรวมถึงการลบกิจกรรมที่เคยกรอกไวอีกดวย 

 

 

ภาพที่ 4.11 หนาจอการแกไขการวัดผล 

 ภาพที่ 4.11 หนาจอแสดงการแกไขการวัดผล ผูใชงานสามารถแกไขรูปแบบการวัดผลประจํา

หนวย รวมถึงระยะเวลาที่เคยกรอกไวในระบบ 
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ภาพที่ 4.12. หนาจอการกรอกสถานะการดําเนินการ 

 ภาพที่ 4.12 แสดงหนาจอการปรับปรุงสถานะการดําเนินการ เมื่อวางแผนการวิเคราะห

ออกแบบรายวิชาแลวเสร็จ และนําไปสูขั้นตอนการผลิต ผูใชสามารถกําหนดสถานะการแลวเสร็จในการ

ผลิตสื่อประกอบกิจกรรมในหนวยตาง ๆ เพื่อเปนการรายงานความกาวหนา 
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ภาพที่ 4.13 หนาจอการสั่งพิมพรายวิชา 

 ภาพที่ 4.13 แสดงหนาจอการพิมพรายวิชา เพื่อดขูอมูลภาพรวมของรายวิชาที่ไดออกแบบไว

ในหนานี้นอกจากจะแสดงรายละเอียดการออกแบบหนวยการเรียน กิจกรรม การวัดผลหนวยการเรียน

แลว ยังแสดงระยะเวลารวมการเรียนรูท่ีไดจากขอมูลระยะเวลาของสื่อในกิจกรรมการเรียน และ

ระยะเวลาการทําแบบวัดผล ที่ผูใชไดกรอกไว ผูใชสามารถสั่งพิมพ เพ่ือใชประโยชนในการเตรียมผลิตสื่อ

ตอไป 
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ภาพที่ 4.14 หนาจอการลบรายวิชา 

 ภาพที่ 4.14 แสดงหนาจอ ลบรายวิชา ผูใชงานสามารถลบรายวิชาที่ทําการสรางออกจาก

ระบบได 

 

ภาพที่ 4.15 หนาจอการเขาบริหารจัดการรายวชิาในระบบ 

 ภาพที่ 4.15 แสดงหนาจอบริหารจัดการรายวิชาที่อยูในระบบ ท้ังท่ีสรางจากผูดูแลระบบเอง 

หรือสรางจากผูใชงาน ไดแก การแกไขรายวิชา การปรับปรุงสถานะการดําเนินการ การพิมพรายวิชา 

และการลบรายวิชา โดยหนาจอการทํางานนี้สามารถใชงานไดเฉพาะผูใชงานประเภทผูดูแลระบบเทานั้น 
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ภาพที่ 4.16 หนาจอรายงานตามสถานะการดําเนินงาน  

 ภาพที่ 4.16 แสดงหนาจอรายงานจากรระบบ ในประเภท รายงานตามสถานะการดําเนินงาน 

ที่ไดจากขอมูลที่ผูใชระดับผูใชงานกรอกไว 
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ภาพที่ 4.17 หนาจอรายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม 

 ภาพที่ 4.17 แสดงหนาจอรายงานจากรระบบ ในประเภทรายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม 

โดยระบบทําการจัดเรียงลําดับเวลารวมประเภทกิจกรรม และการวัดผล ที่ผูใชระดับผูใชงานระบุไวใน

ระบบ จากเวลารวมมากที่สุดไปนอยท่ีสุด เพ่ือดูแนวโนมระยะเวลาประเภทสื่อที่นํามาใชในการออกแบบ

รายวิชา 
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ภาพที่ 4.18 หนาจอรายงานตามประเภทสื่อ 

 ภาพที่ 4.18 แสดงหนาจอรายงานจากรระบบ ในประเภทรายงานตามประเภทสื่อ โดยระบบ

ทําการจัดเรียงลําดับประเภทกิจกรรม และการวัดผล ที่ผูใชระดับผูใชงานเลือกใช จากมากที่สุดไปนอย

ที่สุด เพ่ือดูแนวโนมประเภทสื่อที่นํามาใชในรายวิชาของผูใช 

3. ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตร ออนไลน

และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 หลังจากพัฒนาและทดลองใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยแลวเสร็จ ผูวิจัยจึงไดทําการสอบถาม

ความพึงพอใจของผูใชระบบ กับกลุมตัวอยาง แบบสอบถามประกอบดวยผูใชระบบ 2 กลุม ดังนี้ 

1) จํานวนอาจารยรอยละ 80 จากจํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิต

สื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 72 คน แตเมื่อทําการทําการสํารวจความพึงพอใจพบวามีอาจารย

กลุมเปาหมายใหความสนใจในการใชงานระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น และมีผูตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจรวม 90 คน 
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2) บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรงาน e-Learning สํานักดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา จํานวน 3 คน และผูบริหารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดูแลงานดาน e-Learning จํานวน 

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

ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลน

และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของ

ผูใชระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL & E-RECS-

QUAL) ซึ่งทําการวิเคราะหแลวพบวา 

3.1 ขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

1) กลุมอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 4.30 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
1. ชาย 35 38.89 
2. หญิง 55 61.11 

รวม 90 100.00 
  จากตารางที่ 4.30 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามเพศ พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 61.11 และเปนเพศชาย จํานวน 35 คน คดิเปนรอยละ 38.89  

ตารางที่ 4.31 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 30 ป 8 8.89 
2. 31-40 ป 28 31.11 
3. 41-50 ป 43 47.78 
4. 51-60 ป 11 12.22 
5. มากกวา 60 ป 0 0.00 

รวม 90 100.00 
  จากตารางที่ 4.31 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามอายุ พบวา 3 อันดับแรก สวนใหญ 

อยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 47.78 รองลงมา อยูในชวงอายุ 31-40 ป 
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จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 31.11 ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.22 และ

ต่ํากวา 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.89  

ตารางที่ 4.32 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามคณะหนวยงานที่สังกัด 

คณะหนวยงานท่ีสังกัด จํานวน รอยละ 
1. ครุศาสตร 16 17.78 
2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 21.11 
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 30 33.33 
4. วิทยาการจัดการ 9 10.00 
5. เทคโนโลยีการเกษตร 4 4.44 
6. วิทยาลัยนานาชาติ 7 7.78 
7. วิทยาลัยแมฮองสอน 3 3.33 
8. สํานักจัดการศึกษาทั่วไป 2 2.22 

รวม 90 100.00 

 จากตารางท่ี 4.32 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารย 

ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกคณะหนวยงานท่ีสังกัด พบวาสวนใหญ 

เปนอาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21.11 และ สังกัดคณะครุ

ศาสตร จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.78  

ตารางที่ 4.33 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
1. ปริญญาโท 64 71.11 
2. ปริญญาเอก 26 28.89 

รวม 90 100.00 
  จากตารางที่ 4.33 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามระดับการศึกษา พบวาสวนใหญ

ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 71.11 รองลงมาคือระดับการศึกษา

ปริญญาเอก จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 28.89  
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ตารางที่ 4.34 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอเิล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
1. ไมมี 40 44.44 
2. 1-3 ป 26 28.89 
3. 4-6 ป 12 13.33 
4. 7-9 ป 3 3.33 
5. มากกวา 9 ป 9 10.00 

รวม 90 100.00 

  จากตารางที่ 4.34 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามประสบการณดานการผลิตสื่อการ

เรียนอิเล็กทรอนิกส 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญ ไมมีประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียน

อิเล็กทรอนิกสมากอนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณผลิตสื่อฯ 

อยูในชวงระหวาง 1-3 ป จํานวน 26 คน คดิเปนรอยละ 28.89 และ มีประสบการณผลิตสื่อฯ อยูในชวง

ระหวาง 4-6 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 13.33  

ตารางที่ 4.35 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมอาจารยที่เขารวม

โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามการวางแผนจะสรางหลักสูตรออนไลนภายใน 

ปการศึกษา 2564 

การวางแผนจะสรางหลักสูตรออนไลน 
ภายในปการศึกษา 2564 

จํานวน รอยละ 

1. ม ี 53 58.89 
2. ไมมี 11 12.22 
3. ไมแนใจ 26 28.89 

รวม 90 100.00 

  จากตารางที่ 4.35 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

อาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อฯ แยกตามการวางแผนจะสรางหลักสูตร

ออนไลนภายในปการศึกษา 2564 พบวาสวนใหญ มีแผนที่จะสรางหลักสูตรออนไลนภายในป

การศึกษา 2564 จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 58.89 รองลงมาคือ ไมแนใจวาสรางหลักสูตร

ออนไลนภายในปการศึกษา 2564 หรือไม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 28.89 และ ไมมีแผนสราง

หลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 2564 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.22  
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2) กลุมบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ตารางที่ 4.36 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา แยกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
1. ชาย 3 60.00 
2. หญิง 2 40.00 

รวม 5 100.00 
  จากตารางที่ 4.36 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แยกตามเพศ พบวาสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 60.00 และเปนเพศหญิง จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 40.00 

 ตารางที่ 4.37 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา แยกตามอายุ  

อายุ จํานวน รอยละ 
1. ต่ํากวา 30 ป 0 0.00 
2. 31-40 ป 3 60.00 
3. 41-50 ป 2 40.00 
4. 51-60 ป 0 0.00 
5. มากกวา 60 ป 0 0.00 

รวม 5 100.00 
  จากตารางที่ 4.37 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แยกตามอายุ พบวาสวนใหญ อยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 

3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา อยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 

ตารางที่ 4.38 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา แยกตามประเภท  

ประเภท จํานวน รอยละ 
1. ผูบริหารดูแลงานดาน e-Learning 1 20.00 
2. หัวหนางานดูแลงานดาน e-Learning 1 20.00 
3. ผูปฏิบัติงานดาน e-Learning 3 60.00 

รวม 5 100.00 
  จากตารางที่ 4.38 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แยกตามประเภท พบวาสวนใหญ เปนผูปฏิบัติงานดาน 
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e-Learning จํานวน3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ ผูบริหารดูแลงานดาน e-Learning

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และหัวหนางานดูแลงานดาน e-Learning จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 20.00 

ตารางที่ 4.39 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา แยกตามระดับการศกึษา  

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
1. ปริญญาตรี 2 40.00 
2. ปริญญาโท 2 40.00 
3. ปริญญาเอก 1 20.00 

รวม 5 100.00 

  จากตารางที่ 4.39 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แยกตามระดับการศึกษา พบวาสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และ ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

ตารางที่ 4.40 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา แยกตามประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอเิล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
1. ไมมี 0 0.00 
2. 1-3 ป 1 20.00 
3. 4-6 ป 1 20.00 
4. 7-9 ป 1 20.00 
5. มากกวา 9 ป 2 40.00 

รวม 5 100.00 

  จากตารางที่ 4.40 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แยกตามประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส 

พบวาสวนใหญ มีประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสมากกวา 9 ป จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมามีประสบการณผลิตสื่อฯ อยูในชวงระหวาง 7-9 ป จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 20.00 อยูในชวงระหวาง 4-6 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และอยูในชวง

ระหวาง 1-3 ป จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 20.00 
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ตารางที่ 4.41 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากจากกลุมบุคลากรสํานักดิจิทัล

เพ่ือการศกึษา แยกตามการวางแผนจะสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 2564 

การวางแผนจะสรางหลักสูตรออนไลน 
ภายในปการศึกษา 2564 

จํานวน รอยละ 

1. ม ี 5 100.00 
2. ไมมี 0 0.00 
3. ไมแนใจ 0 0.00 

รวม 90 100.00 

  จากตารางที่ 4.41 จํานวนรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุม

บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศกึษา แยกตามการวางแผนจะสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 

2564 พบวาทุกคนมีแผนที่จะสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 2564 จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 100.00  

3.2 ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ

บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย  

  1) กลุมอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่  4.42 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมอาจารยท่ีเขารวม

โครงการยกระดับฯ  

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL 
1. ประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง การใชงานงาย ความรวดเร็วในการ
เขาถึงขอมูลภายในเว็บไซต 
1.1 การประมวลผลเพ่ือแสดงขอมูลและการใชงาน
ระบบฯ ในข้ันตอนตาง ๆ มีความรวดเร็ว 

4.77 0.43 มากที่สุด 

1.2 ระบบฯ ออกแบบสวนการทํางานเปนสัดสวน 
ตามลําดับการทํางาน สะดวก และงายตอการใชงาน 

4.51 0.52 มากที่สุด 

1.3 ระบบฯ แสดงขอความแนะนําผูใชเบื้องตนเพ่ือให
ผูใชทราบถึงวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบ้ืองตน 

4.33 0.56 มาก 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมอาจารยท่ีเขารวม

โครงการยกระดับฯ  

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

1.4 ขอความในเมนูการทํางานในระบบฯ สื่อความหมาย 
ตรงกับการประมวลผล 

4.61 0.51 มากที่สุด 

รวมดาน 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
2. ความพรอมของระบบ (System availability) หมายถึง เว็บไซต จะตองอยูในสภาพของ
การใชงานไดอยูเสมอ 
2.1 สามารถเขาใชงานระบบฯ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ทั้ง 7 วัน (24/7) ผานระบบอินเทอรเน็ต 

4.80 0.40 มากที่สุด 

2.2 ระบบฯ สามารถรองรับการแสดงผลและการทํางานบน
อุปกรณคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต 

4.51 0.60 มากที่สุด 

รวมดาน 4.66 0.50 มากท่ีสุด 
3. การทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment)หมายถึง ความสามารถในการ ทํางานใหไดตาม
เปาหมาย 
3.1 ระบบฯ จัดลําดับการกรอกขอมูลเพ่ือใหผูใชทราบ
ขั้นตอนและเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสูตร
ออนไลนไดถูกตอง 

4.53 0.54 มากที่สุด 

3.2 รายละเอียดตามหัวขอที่ออกแบบไวในระบบฯ 
เหมาะสม ครอบคลุม การวิเคราะหเนื้อหานําไปสูการ
ผลิตหลักสูตรออนไลนไดจริง 

4.43 0.54 มาก 

3.3 ระบบฯ มีความยืดหยุน รองรับการเพ่ิม ลบ แกไข 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูใชไดออกแบบหลักสูตรออนไลน
ใหตรงกับความตองการมากที่สุด 

4.38 0.51 มาก 

3.4 ระบบฯ แสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือชวย
ตรวจทานความเชื่อมโยงและความเหมาะสม ในทุก
ขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรม การวัดผล 
และเวลาเรียน 

4.44 0.52 มาก 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมอาจารยที่เขา

รวมโครงการยกระดับฯ  

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

3.5 การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดยแสดงภาพรวมของ
รายวิชาทั้งหมด ไดแก รายละเอียดรายวิชา หนวยการ
เรียน กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวัดผล และ
ระยะเวลาการเรียนรู มีประโยชนตอการนําไปใชในการ
ผลิตหลักสูตรออนไลนตอไป 

4.58 0.52 มากที่สุด 

รวมดาน 4.47 0.53 มาก 
4. ความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการ ปกปองขอมูล
พฤติกรรมการใชงานของผูใช 
4.1 ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัวกับผูใช ดวยการ
เขาสูระบบ (Login) 

4.72 0.45 มากที่สุด 

4.2 ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลดวยการแบงระดับ
ผูใช และแสดงขอความระดับผูใชงานของตนเองใหทราบ 

4.71 0.48 มากที่สุด 

รวมดาน 4.72 0.47 มากท่ีสุด 
รวมดานการบริการเว็บไซต E-S-QUAL 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL 
5. การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน ประกอบดวย การตอบสนองตอการใช
บริการ (Responsiveness) การติดตอ (Contact) และการชดเชย (Compensation) 
5.1 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอผูดูแลระบบ
ใหกับผูใช และสามารถติดตอไดจริง 

4.61 0.49 มากที่สุด 

5.2 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอที่หลากหลาย 
ใหกับผูใช ไดแก เบอรโทรศัพท อีเมล และ Facebook 
Group 

4.67 0.47 มากที่สุด 

5.3 ระบบฯ มีชองทางใหความรูดานการใชงาน และการ
แกไขปญหาที่พบจากการใชงาน ในรูปแบบคูมือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธิต  

4.76 0.43 มากที่สุด 

รวมดาน 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
รวมทุกดาน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 4.42 พบวาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมอาจารย 
ที่เขารวมโครงการยกระดับฯ มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (    = 4.62 
และคา S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมแตละดาน 5 ดาน แลวพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจ
ในการใชระบบฯ ท่ีอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานความเปนสวนตัว (Privacy) (    = 
4.72 และคา S.D. =0.45 ) รองลงมา คือ ดานการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน 
E-RECS-QUAL (    = 4.68 และ S.D. =0.47) ความพรอมของระบบ (System availability) (    = 
4.66 และ S.D. =0.50) และดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) (    = 4.56 S.D.= 0.51) 
ตามลําดับ และผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชระบบฯ ระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการทําใหบรรลุ
เปาหมาย (Fulfillment) ความสามารถในการทํางานใหไดตามเปาหมาย (    = 4.47 S.D.=0.53) 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการใชงานระบบในแตละดานสามารถสรุปไดดังนี้  

 ดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง การใชงานงาย ความรวดเร็วใน
การเขาถึงขอมูลภายในเว็บไซตดานตรงตามความตองการ กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.56 และ S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 4 รายการแลวพบวา
กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือ การประมวลผลเพ่ือแสดงขอมูลและ
การใชงานระบบฯ ในข้ันตอนตาง ๆ มีความรวดเร็ว (   = 4.77 S.D.= 0.43) รองลงมาไดแก ขอความ
ในเมนูการทํางานในระบบฯ สื่อความหมาย ตรงกับการประมวลผล(    = 4.61 S.D.=0.51) ระบบฯ 
ออกแบบสวนการทํางานเปนสัดสวน ตามลําดับการทํางาน สะดวก งายตอการใชงาน (    = 4.51 
S.D.=0.52) ตามลําดับ และผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 1 รายการ คือ ระบบฯ แสดง
ขอความแนะนําผูใชเบื้องตนเพ่ือใหผูใชทราบถึงวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตน (    = 4.33 
S.D.=0.56)   

 ดานความพรอมของระบบ (System availability) หมายถึง เว็บไซต จะตองอยูใน
สภาพของการใชงานไดอยูเสมอ กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (   = 4.66
และ S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 2 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุดท้ัง 2 รายการ ไดแก สามารถเขาใชงานระบบฯ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน 
(24/7) ผานระบบอินเทอรเน็ต(    = 4.80 และ S.D.=0.40) รองลงมาไดแก ระบบฯ สามารถรองรับ
การแสดงผลและการทํางานบนอุปกรณคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต (   = 4.51 และ 
S.D.=0.52) ตามลําดับ  

 ดานการทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) หมายถึง ความสามารถในการทํางาน 
ใหไดตามเปาหมาย กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 4.47 และ S.D.=0.53) 
เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 5 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 2 
รายการ ไดแก การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดยแสดงภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด ไดแก รายละเอียด
รายวิชา หนวยการเรียน กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวัดผล และระยะเวลาการเรียนรู มีประโยชนตอ
การนําไปใชในการผลิตหลักสูตรออนไลนตอไป (    = 4.58 และ S.D.=0.52) รองลงมาไดแก ระบบฯ 
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จัดลําดับการกรอกขอมูลเพื่อใหผูใชทราบขั้นตอนและเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสูตร
ออนไลนไดถูกตอง (   = 4.53 และ S.D.=0.54) ตามลําดับ และผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
จํานวน 3 รายการ คือ ระบบฯ แสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือชวยตรวจทานความเชื่อมโยงและ
ความเหมาะสม ในทุกขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรม การวัดผล และเวลาเรียน (   = 
4.44 และ S.D.=0.52) รองลงมา คือ รายละเอียดตามหัวขอที่ออกแบบไวในระบบฯ เหมาะสม 
ครอบคลุม การวิเคราะหเนื้อหานําไปสูการผลิตหลักสูตรออนไลนไดจริง (   = 4.43 และ S.D.=0.54) 
และ ระบบฯ มีความยืดหยุน รองรับการเพ่ิม ลบ แกไข ในทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูใชไดออกแบบหลักสูตร
ออนไลนใหตรงกับความตองการมากที่สุด (   = 4.38 และ S.D.=0.51) ตามลําดับ 
  ดานความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการ ปกปองขอมูล

พฤติกรรมการใชงานของผูใช กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (   = 4.72 

และ S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 2 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุดทุกรายการ ไดแก ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัวกับผูใช ดวยการเขาสูระบบ 

(Login) (    = 4.72 และ S.D.=0.45) รองลงมาไดแก ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลดวยการ

แบงระดับผูใช และแสดงขอความระดับผูใชงานของตนเองใหทราบ (   = 4.71 และ S.D.=0.48) 

ตามลําดับ 

  ดานการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน ประกอบดวย การตอบสนอง

ตอการใชบริการ (Responsiveness) การติดตอ (Contact) และการชดเชย (Compensation) 

กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (   = 4.68 และ S.D.=0.47) เมื่อพิจารณา

ตามรายการทั้ง 3 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ 

ไดแก ระบบฯมีชองทางใหความรูดานการใชงาน และการแกไขปญหาที่พบจากการใชงาน ในรูปแบบ

คูมือเอกสารอิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธิต (   = 4.76 และ S.D.=0.43) รองลงมา คือ ระบบฯ 

จัดเตรียมชองทางการติดตอท่ีหลากหลาย ใหกับผูใช ไดแก เบอรโทรศัพท อีเมล และ Facebook 

Group (   = 4.67 และ S.D.=0.47) และ ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอผูดูแลระบบใหกับผูใช 

และสามารถติดตอไดจริง (   = 4.61 และ S.D.=0.49) ตามลําดับ 

  



89 
 

 

 

 2) กลุมบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ตารางที่  4.43 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมบุคลากรสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL  
1. ประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง การใชงานงาย ความรวดเร็วในการ
เขาถึงขอมูลภายในเว็บไซต 
1.1 การประมวลผลเพ่ือแสดงขอมูลและการใชงาน
ระบบฯ ในข้ันตอนตาง ๆ มีความรวดเร็ว 

4.60 0.55 มากที่สุด 

1.2 ระบบฯ ออกแบบสวนการทํางานเปนสัดสวน 
ตามลําดับการทํางาน สะดวก และงายตอการใชงาน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

1.3 ระบบฯ แสดงขอความแนะนําผูใชเบื้องตนเพ่ือให
ผูใชทราบถึงวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบ้ืองตน 

4.20 0.45 มาก 

1.4 ขอความในเมนูการทํางานในระบบฯ สื่อความหมาย 
ตรงกับการประมวลผล 

4.40 0.55 มาก 

รวมดาน 4.50 0.50 มาก 
2. ความพรอมของระบบ (System availability) หมายถึง เว็บไซต จะตองอยูในสภาพของ
การใชงานไดอยูเสมอ 
2.1 สามารถเขาใชงานระบบฯ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ทั้ง 7 วัน (24/7) ผานระบบอินเทอรเน็ต 

4.60 0.55 มากที่สุด 

2.2 ระบบฯ สามารถรองรับการแสดงผลและการทํางานบน
อุปกรณคอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต 

4.40 0.55 มาก 

รวมดาน 4.50 0.55 มาก 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมบุคลากรสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

3. การทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment)หมายถึง ความสามารถในการ ทํางานใหไดตาม
เปาหมาย 
3.1 ระบบฯ จัดลําดับการกรอกขอมูลเพ่ือใหผูใชทราบ
ขั้นตอนและเตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสูตร
ออนไลนไดถูกตอง 

4.40 0.55 มาก 

3.2 รายละเอียดตามหัวขอที่ออกแบบไวในระบบฯ 
เหมาะสม ครอบคลุม การวิเคราะหเนื้อหานําไปสูการ
ผลิตหลักสูตรออนไลนไดจริง 

4.20 0.45 มาก 

3.3 ระบบฯ มีความยืดหยุน รองรับการเพ่ิม ลบ แกไข 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูใชไดออกแบบหลักสูตรออนไลน
ใหตรงกับความตองการมากที่สุด 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3.4 ระบบฯ แสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือชวย
ตรวจทานความเชื่อมโยงและความเหมาะสม ในทุก
ขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรม การวัดผล 
และเวลาเรียน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3.5 การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดยแสดงภาพรวมของ
รายวิชาทั้งหมด ไดแก รายละเอียดรายวิชา หนวยการ
เรียน กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวัดผล และ
ระยะเวลาการเรียนรู มีประโยชนตอการนําไปใชในการ
ผลิตหลักสูตรออนไลนตอไป 

4.80 0.45 มากที่สุด 

3.6 การทํางานสวนรายงาน ชวยใหสรุปขอมูลที่มี
ประโยชนตามระดับการใชงานของผูใช (ระดับผูดูแล
ระบบ) 

4.40 0.89 มาก 

รวมดาน 4.50 0.57 มาก 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมบุคลากรสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ  S.D. 

4. ความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการ ปกปองขอมูล
พฤติกรรมการใชงานของผูใช 
4.1 ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัวกับผูใช ดวยการ
เขาสูระบบ (Login) 

4.80 0.45 มากที่สุด 

4.2 ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลดวยการแบงระดับ
ผูใช และแสดงขอความระดับผูใชงานของตนเองใหทราบ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

รวมดาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
รวมดานการบริการเว็บไซต E-S-QUAL 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL 
5. การวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน ประกอบดวย การตอบสนองตอการใช
บริการ (Responsiveness) การติดตอ (Contact) และการชดเชย (Compensation) 
5.1 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอผูดูแลระบบ
ใหกับผูใช และสามารถติดตอไดจริง 

4.80 0.45 มากที่สุด 

5.2 ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอที่หลากหลาย 
ใหกับผูใช ไดแก เบอรโทรศัพท อีเมล และ Facebook 
Group 

4.80 0.45 มากที่สุด 

5.3 ระบบฯ มีชองทางใหความรูดานการใชงาน และการ
แกไขปญหาที่พบจากการใชงาน ในรูปแบบคูมือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธิต  

4.40 0.55 มาก 

รวมดาน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
รวมทุกดาน 4.59 0.51 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.43 พบวาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 
ตามทฤษฎีการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL จากกลุมบุคลากรสํานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (    = 4.59 และ S.D.=0.51) 
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมแตละดาน 5 ดาน พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชระบบฯ ที่อยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความเปนสวนตัว (Privacy) (    = 4.80 และ S.D.=0.45) 
รองลงมา คือ ดานการวัดคณุภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL (    = 4.67 และ 
S.D.=0.48) ตามลําดับ และผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชระบบฯ ระดับมาก จํานวน 3 ดาน ไดแก 



92 
 

 

ดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) (    = 4.50 และ S.D.=0.50) ดานความพรอมของระบบ 
(System availability)  (     = 4.50 และ S.D.=0.55) และ ดานการทําใหบรรลุ เปาหมาย 
(Fulfillment) (    = 4.50 และ S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจตอการใชงานระบบในแตละ
ดานสามารถสรุปไดดังนี ้ 

ดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) หมายถึง การใชงานงาย ความรวดเร็วใน
การเขาถึงขอมูลภายในเว็บไซตดานตรงตามความตองการ กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.50 และ S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาตามรายการ ทั้ง 4 รายการแลวพบวา
กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 2 รายการ คือ ระบบฯ ออกแบบสวนการทํางาน
เปนสัดสวน ตามลําดับการทํางาน สะดวก งายตอการใชงานขอมูลในระบบสามารถนําไปใชประโยชน
ในการตัดสินใจของผูบริหาร (    = 4.80 และ S.D.=0.45) รองลงมาไดแก การประมวลผลเพ่ือแสดง
ขอมูลและการใชงานระบบฯ ในขั้นตอนตาง ๆ มีความรวดเร็ว (   = 4.60 และ S.D.=0.55) ตามลําดับ 
และผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 2 รายการ คือ –ขอความในเมนูการทํางานในระบบฯ 
สื่อความหมาย ตรงกับการประมวลผล (    = 4.40 และ S.D.=0.55) และระบบฯ แสดงขอความ
แนะนําผูใชเบื้องตนเพื่อใหผูใชทราบถึงวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตน (    = 4.20 และ 
S.D.=0.45) ตามลําดับ  

 ดานความพรอมของระบบ (System availability) หมายถึง เว็บไซต จะตองอยูใน
สภาพของการใชงานไดอยูเสมอ กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 4.50 และ 
S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 2 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 1 รายการ ไดแก สามารถเขาใชงานระบบฯ ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน (24/7) 
ผานระบบอินเทอรเน็ต (    = 4.60 และ S.D.=0.55) และผูใชงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
1 รายการ ไดแก ระบบฯ สามารถรองรับการแสดงผลและการทํางานบนอุปกรณคอมพิวเตอร สมารท
โฟน และแท็บเล็ต (   = 4.40 และ S.D.=0.55)  

 ดานการทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment)หมายถึง ความสามารถในการ ทํางานให
ไดตามเปาหมาย กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 4.50 และ S.D.=0.57) 
เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 6 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 3 
รายการ ไดแก การทํางานสวนพิมพรายวิชา โดยแสดงภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด ไดแก รายละเอียด
รายวิชา หนวยการเรียน กิจกรรม สื่อการเรียน วิธีการวัดผล และระยะเวลาการเรียนรู มีประโยชนตอ
การนําไปใชในการผลิตหลักสูตรออนไลนตอไป (    = 4.80 และ S.D.=0.45) รองลงมาไดแก ระบบฯ 
มีความยืดหยุน รองรับการเพิ่ม ลบ แกไข ในทุกขั้นตอน เพื่อใหผูใชไดออกแบบหลักสูตรออนไลนให
ตรงกับความตองการมากที่สุด (   = 4.60 และ S.D.=0.55) ระบบฯ แสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 
เพ่ือชวยตรวจทานความเชื่อมโยงและความเหมาะสม ในทุกขั้นตอน คือ วัตถุประสงคการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล และเวลาเรียน (   = 4.60 และ S.D.=0.55) ตามลําดับ และผูใชงานมีความ 
พึงพอใจในระดับมาก 3 รายการ ไดแก ระบบฯ จัดลําดับการกรอกขอมูลเพ่ือใหผูใชทราบข้ันตอนและ
เตรียมขอมูลสําหรับการออกแบบหลักสูตรออนไลนไดถูกตอง (   = 4.40 และ S.D.=0.55) รองลงมา 
คือ การทํางานสวนรายงาน ชวยใหสรุปขอมูลที่มีประโยชนตามระดับการใชงานของผูใช (ระดับผูดูแล
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ระบบ) (   = 4.40 และ S.D.=0.89) และ รายละเอียดตามหัวขอท่ีออกแบบไวในระบบฯ เหมาะสม 
ครอบคลุม การวิเคราะหเนื้อหานําไปสูการผลิตหลักสูตรออนไลนไดจริง (   = 4.20 และ S.D.=0.45) 
ตามลําดับ 
  ดานความเปนสวนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการ ปกปองขอมูล

พฤติกรรมการใชงานของผูใช กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (    = 4.80 

และ S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาตามรายการทั้ง 2 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุดทุกรายการ ไดแก ระบบฯ ใหสิทธิ์ความเปนสวนตัวกับผูใช ดวยการเขาสูระบบ 

(Login) (    = 4.80 และ S.D.=0.45) รองลงมาไดแก ระบบฯ จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลดวยการ

แบงระดับผูใช และแสดงขอความระดับผูใชงานของตนเองใหทราบ (   = 4.80 และ S.D.=0.45)  

ดานการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน ประกอบดวย การตอบสนอง

ตอการใชบริการ (Responsiveness) การติดตอ (Contact) และการชดเชย (Compensation) 

กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (   = 4.67 และ S.D.=0.48) เมื่อพิจารณา

ตามรายการทั้ง 3 รายการแลวพบวา กลุมผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 2 รายการ 

ไดแก ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอผูดูแลระบบใหกับผูใช และสามารถติดตอไดจริง (   = 4.80 

และ S.D.=0.45) และ ระบบฯ จัดเตรียมชองทางการติดตอที่หลากหลาย ใหกับผูใช ไดแก เบอร

โทรศพัท อีเมล และ Facebook Group (   = 4.80 และ S.D.=0.45) และผูใชงานมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 1 รายการ ไดแก ระบบฯ มีชองทางใหความรูดานการใชงาน และการแกไขปญหาที่พบจาก

การใชงาน ในรูปแบบคูมือเอกสารอิเล็กทรอนิกส และคลิปวิดีโอสาธิต (   = 4.40 และ S.D.=0.55)  

3.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตร

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย จากกลุมตัวอยาง 

สรุปไดดังนี้ 

1) กลุมอาจารยที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1) พัฒนาตอยอดเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลการศึกษานี้สูการทํา มคอ 3, 5, 7 

อยางเปนระบบ จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา และพัฒนาสู big data  

ทางการศึกษา 

1.2) เพ่ิมเติมระบบในการอํานวยความสะดวกเรื่องการใสเลขขอ หรือ bullet 

เชน วัตถุประสงครายวิชา 

1.3) เพิ่มการทํางานเลื่อนรายการในสวนรายการกิจกรรม ใหเหมือนกับสวน

รายการหนวยการเรียน 

1.4) เปดใหผูใชงานที่มาจากองคกรภายนอก แตมีความรวมมือในการผลิตรวมกับ

มหาวิทยาลัย ใหสามารถใชงานได เพราะระบบฯ มีประโยชน 
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1.5) เพ่ิมการทํางานรวมกันในรายวิชา จะเปนประโยชนในการกรอกขอมูล และ

ปรับปรุงสถานะแลวเสร็จของการผลิตสื่อ ซึ่งในรายวิชาดังกลาวมีผูรับผิดชอบหลายคน หรือเปนการ

ทํางานรวมกัน ทีม/คณะทํางาน 

2) กลุมบุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 2.1) เพ่ิมรูปแบบรายงานใหหลากหลายมากขึ้น และใชกราฟมาชวยอธิบายสถิติ 

 2.2) รายงานเก่ียวกับประเภทสื่อ ระยะเวลาของสื่อ ชวยทําใหผูปฏิบัติงานได

เตรียมพัฒนาทักษะรองรับสื่อที่อยูในความตองการของอาจารยได 

 2.3) การแสดงผลตัวหนังสือในโทรศพัท และ tablet ยังคลาดเคลื่อน 

 2.4) ชองทางการติดตอ facebook group จะใหประโยชนไดเต็มที่หากกลุม

อาจารยไดนําระบบไปใชงานจริง และสรางกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2.5) การนําเอาคูมือการใชงาน และคลิปการสอนใชงานไปวางใน facebook 

group ผูใชงานอาจลังเลในการเขารวมกรุป สามารถปรับเอาคูมือสวนดังกลาวมาวางบนหนาระบบฯ 

เพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

 2.6) พัฒนาระบบฯ ตอยอดใหสามารถเชื่อมโยงเปนการเก็บภาระงานใหกับทีม

พัฒนารวมตอไป 




