
 
 

 

บทท่ี 5 
การสรุปผลวิจัย 

 

พัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค 
ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และความ
เปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ผลจากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 

จากการศกึษาศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ในการสรางหลักสูตรออนไลนของบุคลากร

จากหลักการวิจัยและการพัฒนางานประจํา (Routine to Research, R2R) ซึ่งพบปญหาจาการ

ปฏิบัติงานจริงของผูปฏิบัติงาน ดวยเครื่องมือแบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหาในรูปแบบไฟลเอกสาร 

Microsoft Word ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญหา ไดดังนี้ ขอจํากัดดานพื้นที่ในการกรอกรายละเอียด

ในแบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหา ไมสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหวาง วัตถุประสงค กิจกรรม และ

วิธีการวัดผล การคํานวณเวลาของสื่อในแตละกิจกรรม และภาพรวม มีความผิดพลาด เนื่องจากตาราง 

ไมเอ้ืออํานวยตอการใสสูตรคํานวน อีกทั้งความอิสระในการกรอกขอมูล ไมมีการระบุเงื่อนไขวาตองกรอก

สวนใดกอนหรือหลัง ทําใหขอมูลที่ไดไมสามารถอธิบายไดดวยตัวตารางวิเคราะหเอง อาจารยผูออกแบบ

ตองทําความเขาใจกับใหผูผลิตสื่ออีกครั้ง สุดทายการปรับแกเนื้อหาเพียงบางสวน สงผลกระทบกับขอมูลใน

ตารางท่ีกรอกไว นั้นคือ ตองแกไขทุกสวนที่มีความเชื่อมโยงกัน ตองใชการตรวจทานที่ละเอียด มีความเสี่ยง

สูงในดานความถูกตองของขอมูล  

  ผูวิจัยจึงทําการรวบรวมขอมูลความเปนไปได เพ่ือวิเคราะหรูปแบบแนวทางในการ

ออกแบบระบบสารสนเทศที่จะชวยแกไขปญหาอุปสรรคท่ีพบ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

(Structured Interview) สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและแผนการออกแบบ

หลักสูตรออนไลน ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กับกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

จํานวนรอยละ 5 จากแตละคณะ/หนวยงาน รวม 29 คน ที่เขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิต

สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหวากลุมตัวอยางดังกลาวเปนผูที่มีความเกี่ยวของกับการ

พัฒนาหลักสูตรออนไลน และเปนกลุมที่ตองใชระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลน
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และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เปนเครื่องมือในการวิเคราะห

ออกแบบเนื้อหาจริง โดยผลจาการสัมภาษณเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบฯ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีมีประสบการณการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 27.59 

รองลงมามีประการณฯ 1-3 ป คิดเปนรอยละ 24.14 มีประสบการณฯ 4-6 ป คิดเปนรอยละ 20.69 มี

ประสบการณ 7-9 ป คิดเปนรอยละ 17.24 และมีประการณมากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 10.34 

  เมื่อผูวิจัยนําเอาตารางวิเคราะหเนื้อหามาปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักทฤษฎี ADDIE 

Model เพ่ือรวบรวมขอมูลความเปนไปได และขอเสนอแนะในการนําไปสูการออกแบบพัฒนาระบบฯ 

กับกลุมตัวอยาง สามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหา โดยแบงออกเปนดาน 

ตามหลักทฤษฎี ADDIE ดังนี ้

  ดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการวิเคราะหผูเรียน และสภาพแวดลอม 3 อันดับ

แรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวาตารางครอบคลุมในการวิเคราะหผูเรียนและสภาพแวดลอม 

คิดเปนรอยละ 68.97 รองลงมาใหความเห็นวา ตารางวิเคราะหเนื้อหาควรวิเคราะหเฉพาะดานเนื้อหา 

บทเรียน รายวิชาเทานั้น ควรตัดสวนไมเก่ียวของ เชน ระบบที่ใชเผยแพร ชองทางการมีปฏิสัมพันธ

ออก คิดเปนรอยละ 17.24 และใหความเห็นวาควรเปลี่ยนจากคําวาหลักสูตร เปนคําวารายวิชาเพื่อให

งายตอความเขาใจ คดิเปนรอยละ 10.34 

  ดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอวิเคราะหเนื้อหา ดานวัตถุประสงคการเรียน พบวา

สวนใหญใหความเห็นวาสามารถชวยใหผูสอนผลิตบทเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียน และ 

มีหัวขอที่ครอบคลุม คิดเปนรอยละ 72.41 รองลงมาใหความเห็นวา สามารถชวยออกแบบกิจกรรม 

และเปนการแนะนําสื่อที่นํามาใชประกอบที่หลากหลากหลาย คิดเปนรอยละ 10.34 เทากันกับ 

ความเห็นที่วาสามารถชวยในการเลือกสื่อประกอบกิจกรรม ใหสอดคลอง บรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ 10.34 และใหความเห็นวาสามารถชวยควบคุมเวลาการเรียนรูในรายวิชา คิดเปน

รอนละ 6.90 

  ดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการวิเคราะหเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู 

3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา กิจกรรมที่ระบุไวครอบคลุมสื่อการเรียนรูรูปแบบ

ออนไลน คิดเปนรอยละ 65.52 รองลงมาใหความเห็นวา ควรจัดกลุมสื่อการเรียนรูหมวดหมูเดียวกัน 

คลายคลึงกัน รวมเปนสื่อชนิดเดียวกัน คิดเปนรอยละ 20.69 และควรเพ่ิมประเภทสื่อเอกสาร

ประกอบการเรียน คิดเปนรอยละ 6.90 

  ดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการวิเคราะหเนื้อหา ดานความเปนไปไดในการ

นําไปใชผลิตหลักสูตรออนไลน พบวาสวนใหญใหความเห็นวา สามารถชวยออกแบบและผลิตหลักสูตร

ออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู คิดเปนรอยละ 79.31 รองลงมาใหความเห็นวา ชวยเตรียม

ความพรอมในการจัดเตรียมและผลิตสื่อการเรียนรู คิดเปนรอยละ 13.79 และใหความเห็นวา สามารถ

ชวยในผลิตหลักสูตรออนไลนไดแตอาจใชเวลาในการกรอกขอมูล ควรทําชองทางการใหความรู หรือ

อบรมการใชงาน คิดเปนรอยละ 6.90  



97 
 

 

  ดานการออกแบบ (Design) ในการระบุความยาวของสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนรู 

จะชวยใหออกแบบหลักสูตรออนไลนไดเหมาะสม มองเห็นภาพรวมของระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 

3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา เห็นดวย เพราะชวยทําใหเห็นภาพรวมของระยะเวลาการ

เรียนรูทั้งรายวิชา คิดเปนรอยละ 72.41 รองลงมาใหความเห็นวา เห็นดวย เพราะชวยในการออกแบบ

สื่อการเรียนรูและควบคุมเวลาสื่อฯ คิดเปนรอยละ 13.79 และเห็นดวย ควรใหความสําคัญกับ

ระยะเวลาไมควรสั้น หรือยาวเกินไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ผูเรียนไมเบื่อ คิดเปนรอยละ 6.90 

  ดานการพัฒนา (Develop) ตารางวิเคราะหชวยวางแผนการผลิตสื่อเพ่ือใชประกอบ 

ในกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก ทั้งสื่อจัดทําไดเอง และสื่อมีการพัฒนารวมกับหนวยงานอื่น พบวาสวน

ใหญใหความเห็นวา เห็นดวย เนื่องจากอาจารยผูสอนไมมีทักษะการผลิตสื่อ ตองมีการรวมมือระหวาง

หนวยงาน หรือ outsource คิดเปนรอยละ 96.55 และใหความเห็นวา เห็นควรหาประโยชนจากสื่อ

ออนไลนสําเร็จรูป ที่มีคุณภาพ ใชงานไดโดยไมตองเสียเงิน และเสียเวลาในการผลิตใหม คิดเปนรอย

ละ 3.45 

  ดานการนําไปใช (Implement) หลักการออกแบบหลักสูตรออนไลน ในข้ันตอนการ

นําไปใช ผูตอบแบบสัมภาษณมีวิธีการเก็บขอมูลของผูเรียนในระหวางการใชงานเพ่ือนําไปปรับปรุง

การผลิตสื่อการเรียนในหลักสูตรออนไลน 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญ ใชกิจกรรมการวัดผลการเรียน

ตามที่ออกแบบไว คิดเปนรอยละ 72.41 รองลงมา ใชความสามารถของระบบบริหารจัดการที่เผยแพร

รายวิชาออนไลนท่ีผลิต คิดเปนรอยละ 17.24 และ ใชแบบสอบถามออนไลน คิดเปนรอยละ 6.90 

  ดานการประเมินผล (Evaluation) ตารางวิเคราะหจะชวยอํานวยความสะดวกในการ

ประเมินผลการใชงาน และสามารถปรับแกไดตรงจุดเฉพาะท่ีพบปญหา ไมตองปรับแกทั้งหลักสูตร 

พบวาสวนใหญ เห็นดวยที่ตารางวิเคราะหจะชวยใหสามารถปรับแกเฉพาะจุดที่พบปญหา คิดเปน 

รอยละ 96.55 และใหความเห็นวา ชวยไดเล็กนอย เพราะการออกแบบบางอยางมีผลกระทบตอเนื่อง 

ไปยังหนวยอ่ืน ๆที่มีความเชื่อมโยงกัน คดิเปนรอยละ 3.45  

  ดานปญหาอุปสรรค ปจจัยที่สงผลใหไมสามารถผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามที่

วิเคราะหออกแบบไว และควรแกไขอยางไร 3 อันดับแรก พบวาสวนใหญใหความเห็นวา อาจารย

ผูสอนขาดทักษะ และประสบการณในการผลิต ควรดําเนินการในลักษณะความรวมมือระหวาง

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 27.59 รองลงมามีความเห็นวา ภาระงานสอน ทําใหขาดเวลาในการผลิต 

ควรดําเนินการในลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงาน คิดเปนรอยละ 13.79 เทากันกับปญหา 

ดานขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีในการผลิต มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการสนับสนุน คิดเปน 

รอยละ 13.79 และอาจารยขาดทักษะ ความรูในการผลิตสื่อ ควรจัดอบรมใหความรู คิดเปนรอยละ 

10.34 เทากันกับปญหาขาดเวลาในการผลิต อาจตองดูท่ีความเรงดวน ความจําเปน และนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 10.34 
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  ดานขอเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับตารางวิเคราะหเนื้อหา 3 อันดับแรก 

พบวาสวนใหญใหความเห็นวา ดีมากที่จะนําเอาตารางวิเคราะหไปสรางเปนระบบเพื่อใหสามารถ

กรอกไดงาย คิดเปนรอยละ 34.48 รองลงมา ใหความเห็นวา เปนจุดเริ่มตนท่ีดี เหมาะกับอาจารย 

ที่ยังไมมีประสบการณ คิดเปนรอยละ 20.69 และเห็นวา ควรเพ่ิมโครงสรางเนื้อหารวมกอน จึงคอยลง

รายละเอียดเปนแตละหัวขอยอย คิดเปนรอยละ 10.34 ทั้งนี้ผูตอบแบบสัมภาษณไมมีขอเสนอแนะ 

คิดเปนรอยละ 24.14   

2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

 ผูวิจัยนําผลจากการศึกษา รวบรวม วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค และความเปนไปได

ในการพัฒนาระบบ มาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) ดวยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ดวย

ชุดคําสั่งดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL ใชงานผานเว็บไซต www.designcourse.cmru.ac.th 

แบงการทํางานออกตามประเภทผูใช คือ ผูใชงาน ผูดูแลระบบ และผูบริหาร 

2.1 ผูใชงาน  

1) เพ่ิมรายวิชา ไดแก  การเพ่ิมรายละเอียดรายวิชา 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 

2.2 ผูดูแลระบบ 

1) เพ่ิมรายวิชา ไดแก  การเพ่ิมรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล 

2) แกไขรายวิชา ไดแก การแกไขรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงครายวิชา 

วัตถุประสงคหนวยการเรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล 

3) ปรับปรุงสถานะการดําเนินการ ไดแก การกําหนดสถานะการแลวเสร็จในการ

ผลิตสื่อประกอบกิจกรรมในหนวยตาง ๆ 

  



99 
 

 

4) พิมพรายวิชา ไดแก การสั่งพิมพขอมูลรายละเอียดรายวิชาที่ทําการวิเคราะห

ออกแบบกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม เรียบรอยแลวออกทางเครื่องพิมพ เพ่ือใชประโยชนในการเตรียม

ผลิตสื่อตอไป 

5) ลบรายวิชา ไดแก ลบรายวชิาที่ทําการสรางออกจากระบบ 

6) บริหารจัดการรายวิชาที่อยูในระบบ ท้ังที่สรางจากผูดูแลระบบเอง หรือสรางจาก

ผูใชงาน ไดแก การแกไขรายวิชา การปรับปรุงสถานะการดําเนินการ การพิมพรายวิชา และการลบ

รายวิชา 

7) ดูรายงาน ไดแก การดูรายงานขอมูลจากระบบ ประกอบดวย รายงานตาม

สถานะการดําเนินงาน รายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม และรายงานตามประเภทสื่อ 

2.3 ผูบริหาร 

   การดูรายงานขอมูลจากระบบ ประกอบดวย รายงานตามสถานะการดําเนินการ 

รายงานเวลาตามประเภทกิจกรรม และรายงานตามประเภทสื่อ  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร 

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย 

ผูวิจัยทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ ดวยประเมินความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัย ที่ออกแบบขอคําถามตามหลักการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต (E-S-QUAL &  

E-RECS-QUAL) กับกลุมผูใชระบบ 2 กลุม ดังนี ้

3.1 กลุมอาจารยท่ีเขารวมโครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนออนไลนเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 90 คน พบวาสวนใหญ ไมมีประสบการณดานการผลิตสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสมากอน 

คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณผลิตสื่อฯ อยูในชวงระหวาง 1-3 ป คิดเปนรอยละ 

28.89 มีประสบการณผลิตสื่อฯ อยูในชวงระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 13.33 มีประสบการณผลติ

สื่อมากกวา 9 ป คิดเปนรอยละ 10.00 และมีประสบการณการผลิตสื่อระหวาง 7-9 ป คิดเปนรอยละ 

3.33 ท้ังนี้ พบวาสวนใหญ มีแผนที่จะสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 2564 คิดเปนรอยละ 

58.89 รองลงมาคือ ไมแนใจวาสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา 2564 คดิเปนรอยละ 28.89 

และ ไมมีแผนสรางหลักสูตรออนไลนภายในปการศึกษา คดิเปนรอยละ 12.22 

 เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตร
ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามทฤษฎีการวัด
คุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL พบวามีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.62 เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจ
ในการใชระบบฯ อยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานความเปนสวนตัว (Privacy) มีคาเฉลี่ย 
เลขคณิตเทากับ 4.72 รองลงมา คือ ดานการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-
QUAL มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.68 ดานความพรอมของระบบ (System availability) มีคาเฉลี่ย 
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เลขคณิตเทากับ 4.66 และดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 
4.56 ตามลําดับ และผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชระบบฯ ระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการทําให
บรรลุเปาหมาย (Fulfillment) ความสามารถในการทํางานใหไดตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทากับ 4.47  

3.2 กลุมบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวยผูบริหารดูแลงานดาน 
e-Learning หัวหนางานดูแลงานดาน e-Learning และผูปฏิบัติงานดานe-Learning รวมจํานวน 
5 คน พบวามีความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ตามทฤษฎีการวัดคณุภาพการบริการ
เว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เลขคณิตเทากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาผูใชงานกลุมบุคลากรฯ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานความเปนสวนตัว (Privacy) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.80 
รองลงมา คือ ดานการวัดคุณภาพการบริการเว็บไซต หลังการใชงาน E-RECS-QUAL มีคาเฉลี่ยเลข
คณิตเทากับ 4.67 และดานประสิทธิภาพในการใชงาน (Efficiency) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.50 
ตามลําดับ สวนความพึงพอใจที่อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานความพรอมของระบบ (System 
availability) มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.50 และ ดานการทําใหบรรลุเปาหมาย (Fulfillment) 
ความสามารถในการทํางานใหไดตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยเลขคณติเทากับ 4.50 

 

การอภิปรายผลงานวิจัย 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี ้
1. การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดในการพัฒนาระบบซึ่งพบปญหา

จาการปฏิบัติงานจริงของผูปฏิบัติงาน ดวยเครื่องมือแบบฟอรมตารางวิเคราะหเนื้อหาในรูปแบบไฟล

เอกสาร Microsoft Word ที่มีขอจํากัดดานพ้ืนที่ในการกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม ไมสามารถ

เห็นความเชื่อมโยงระหวาง วัตถุประสงค กิจกรรม และวิธีการวัดผล ไมเอ้ืออํานวยตอการใสสูตร

คํานวนเวลาของสื่อในแตละกิจกรรม และภาพรวม ไมสามารถระบุเงื่อนไขการกรอกขอมูลกอน-หลัง 

และการปรับแกเนื้อหาเพียงบางสวน สงผลกระทบกับขอมูลในตารางวิเคราะหเนื้อหาที่กรอกไว

ทั้งหมด ผูวิจัยจึงนําเอาตารางวิเคราะหเนื้อหามาปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักทฤษฎี ADDIE Model 

เพ่ือหาความเปนไปได และขอเสนอแนะในการนําไปสูการออกแบบพัฒนาระบบฯ กับกลุมตัวอยาง 

สามารถสรุปตามหลักทฤษฎี ADDIE ดังนี ้1) ดานการวิเคราะห (Analyze) หัวขอการวิเคราะหผูเรียน 

พบวาสวนใหญใหความเห็นวาตารางวิเคราะหเนื้อหาสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียนได

ครอบคลุม รองลงมาใหความเห็นวาตารางวิเคราะหเนื้อหาควรวิเคราะหเฉพาะดานเนื้อหา บทเรียน 

รายวิชาเทานั้น ควรตัดสวนไมเก่ียวของออก ดานวิเคราะหวัตถุประสงคการเรียน พบวาสวนใหญให

ความเห็นวาสามารถชวยใหผูสอนผลิตบทเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียน สามารถชวย

ออกแบบกิจกรรม และเปนการแนะนําสื่อที่นํามาใชประกอบที่หลากหลากหลาย ดานวิเคราะหเนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู พบวาสวนใหญใหความเห็นวา กิจกรรมที่ระบุไวครอบคลุมสื่อการเรียนรูรูปแบบ
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ออนไลน และดานความเปนไปไดในการนําไปใชผลิตหลักสูตรออนไลน พบวาสวนใหญใหความเห็นวา 

สามารถชวยออกแบบและผลิตหลักสูตรออนไลนไดตามวัตถุประสงคการเรียนรู และยังชวยเตรียม

ความพรอมในการจัดเตรียมและผลิตสื่อการเรียนรู 2) ดานการออกแบบ (Design) ตารางวิเคราะห

เนื้อหาที่ในการระบุความยาวของสื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปคํานวณระยะเวลากิจกรรม 

ที่ใชเรียนในหนวยการเรียน และเชื่อมโยงไปยังภาพรวมของรายวิชา พบวานอกจากจะชวยใหเห็น

ภาพรวมของระยะเวลาการเรียนรูของรายวิชาแลว ยังสามารถชวยในการควบคุมเวลาของสื่อการเรียน

ที่ใชในหนวยการเรียนอีกดวย 3) ดานการพัฒนา (Develop) ตารางวิเคราะหเนื้อหาชวยวางแผนการ

ผลิตสื่อการเรียน ท้ังที่จัดทําไดเอง และที่มีการพัฒนารวมกับหนวยงานอื่นในรูปแบบรวมมือระหวาง

หนวยงาน หรือการจางบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรูความสามารถในการผลิต (Outsource) 

4) ดานการนําไปใช (Implement) ตารางวิเคราะหเนื้อหาสามารถใชกิจกรรมสวนการวัดผลการเรียน

ตามที่ออกแบบไว มาใชประโยชนในดานการเก็บขอมูลผูเรียนเมื่อนําบทเรียนไปใชจริง เพ่ือนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาหนวยการเรียนหรือรายวิชาตอไป 5) ดานการประเมินผล 

(Evaluation) ตารางวิเคราะหชวยอํานวยความสะดวกในการประเมินผลการใชงาน เมื่อพบ

ขอบกพรองสามารถปรับแกไดตรงจุดเฉพาะท่ีพบปญหา ไมตองปรับแกทั้งรายวิชา แต ท้ังนี้ 

มีขอระมัดระวังในการปรับแกสวนที่มีการเชื่อมโยงไปยังหนวยการเรียนอ่ืน ผูสอนตองมีการตรวจทาน

ความเชื่อมโยงดวย จึงสรุปวา ตารางวิเคราะหเนื้อหาจะชวยใหอาจารยวิเคราะหเนื้อหาและออกแบบ

กิจกรรม สื่อการเรียนในรายวิชาออนไลนอยางละเอียด เพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียน และวัตถุประสงค

การเรียนรู เห็นเปนรูปธรรม สอดคลองกับงานวิจัย ศยามน อินสะอาด (2559) เรื่องการออกแบบ

บทเรียนอีเลิรนนิงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมการ

ออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงระดับอุดมศึกษา ดานการพัฒนาสรางสื่อ

อยางเปนรูปธรรมและนําไปใชใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงระดับอุดมศึกษาได อยูในระดับ

มากที่สุด และงานวิจัย สุคนธทิพย ทินาภรณ ธีรพงษ วิริยานนท และกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ (2559) 

เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ของอาจารย

ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย

ระดับอุดมศึกษา กําหนดสมรรถนะอาจารยใหมีสมรรถนะที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนการสอน 

ที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ประยุกตความรูทางวิชาชีพในการออกแบบการจัดการเรียนรู สงเสริม

การเรียนรูของผูเรียน จัดการเรียนรูตามวิธีการเรียนรูและความตองการของผูเรียน ดําเนินการสอน 

เลือกใชแหลงขอมูลเก่ียวของกับการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสอดคลองกับมาตรฐานสมรรถนะคร ู

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาความเปนไปไดในการ

พัฒนาระบบ มาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) ดวยเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แบงการ

ทํางานออกตามกลุมผูใชงาน 3 ประเภท สิทธิ์การใชงานที่ถูกกําหนดไวในฐานขอมูล คือ 1) ผูใชงาน 
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ไดแก กลุมอาจารยและบุคลากรทางการศกึษาในมหาวิทยาลัย สามารถ เพ่ิมรายวิชา วัตถุประสงคการ

เรียน กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และการวัดผล แกไขรายละเอียดขอมูล ปรับปรุงสถานะการ

ดําเนินงานเพ่ือใชในการติดตามความกาวหนา พิมพรายวิชาเพ่ือใชประโยชนในขั้นตอนการผลิตสื่อ 

และลบรายวิชา 2) ผูดูแลระบบ ไดแก บุคลากรสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาปฏิบัติงานดาน e-Learning 

โดยเพ่ิมความสามารถจากกลุมผูใชในสวนบริหารจัดการรายวิชาที่อยูในระบบฯ ท้ังที่สรางจากผูดูแล

ระบบเอง หรือสรางจากผูใชงาน และการดูรายงานประเภทตาง ๆ 3) ผูบริหาร ไดแกผูบริหารสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สามารถดูรายงานประเภทตาง ๆ ในระบบฯ เพ่ือใชขอมูลดังกลาวประกอบการ

ตัดสินใจ หรือดําเนินงานสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป จะเห็นวาผูวิจัยไดออกแบบระดับการใชงานระบบฯ 

ตามสิทธิ์หรือหนาที่รับผิดชอบเบื้องตนของขอมูลผูใชที่อยูในระบบฐานขอมูล และคํานึงถึงการใชงานจริง

ที่ผูใชจําเปนตองใช สอดคลองกับงานวิจัย วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย ธีระวัฒน จันทึก (2559) เรื่องการนํา

ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการของที่พักอาศัย :คอนโดมิเนียม ผลการวิจัยพบวา 

การวัดความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศมาเพ่ิมคุณภาพการบริการประกอบไปดวยหลายสวน 

หนึ่งในนั้น คือ คุณภาพระบบ (system quality) ระบบสารสนเทศนั้นมีความสําคัญตอการนํามาใช

ประโยชน ความพรอมในการใชงาน เวลาที่ใชในการบริการที่รวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัย และคุณภาพ

สารสนเทศ (information quality) คํานึงถึงคุณภาพของรายละเอียดขอมูลดานการใชงานที่ตองมีความ

เปนสวนตัว ความสมบูรณ ตรงประเดน็ เขาใจงาย 

3. การศึกษาความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตร ออนไลน

และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย จากผลวิจัยตามทฤษฎีการวัด

คุณภาพการบริการเว็บไซต E-S-QUAL & E-RECS-QUAL พบวามีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชระบบฯ อยูในระดับมาก

ที่สุดไดแก ดานความเปนสวนตัว (Privacy) โดยระบบฯ มีวิธีการเขาสูระบบดวยฐานขอมูลบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย และใหสิทธิ์การใชงานเบื้องตนตามสถานะของผูใชงานที่ปรากฏในฐานขอมูล อีกทั้ง

แสดงขอความกลุมผูใชงานใหกับผูใชงานระบบฯ ไดทราบ เปนการบอกสิทธิ์และขอบเขตการทํางานของ

ระบบใหแกผูใชงาน สอดคลองกับงานวิจัย อภิชัย ทากอง (2560) เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและ

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรู ออนไลนในระบบเปด 

สําหรับมหาชน (MOOC) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสดานความเปนสวนตัว 

(Privacy) มีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรู ออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน (MOOC) 

ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในความเปนสวนตัวของการเรียนรู 

ออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน (MOOC) เปนอยางมาก และ งานวิจัย วรรณพร จิตรสังวรณ (2564) 

เรื่องประสิทธิภาพระบบเชาหองอัดเสียงและอุปกรณดนตรีผานอินเทอรเน็ต โดยใชแนวคิดคุณภาพ

บริการอิเล็กทรอนิกส ผลจากการวิจัยพบวา การทดสอบประสิทธิภาพระบบเชาหองอัดเสียงและอุปกรณ

ดนตรีผานอินเทอรเน็ตโดยใชแนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีเห็นวา
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ระบบเชาหองอัดเสียงและอุปกรณดนตรีมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ซึ่งเห็นวาประสิทธิภาพดาน 

ความเปนสวนตัวมาเปนลําดับแรก 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี ้แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้

1.1 ดานอาจารยผูสอน 

1) ผูสอนที่มีแผนหรือความตองการในการสรางบทเรียน รายวิชา หรือหลักสูตร

ออนไลน ควรเริ่มตนการวิเคราะหออกแบบเนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และวิธีการวัดผล

จากระบบสารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบ 

มีสวนรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือการออกแบบอยางเปนระบบ และสามารถนําเนื้อหา กิจกรรมที่

วิเคราะหแลวไปใชประโยชนในการผลิต ทั้งในรูปแบบผลิตเอง หรือรูปแบบโครงการความรวมมือ 

2) อาจารยผูสอนควรเห็นความสําคัญของการวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู และตรวจทาน ปรับปรุงแผนการออกแบบดังกลาวจนมั่นใจ กอนลงมือผลิตสื่อ 

เพ่ือชวยใหรายวิชาที่ผลิตสามารถรองรับกับวัตถุปรงสงคการเรียนที่ไดตั้งไว ชวยควบคุมระยะเวลาการ

ผลิตสื่อใหแลวเสร็จตามกําหนด 

1.2 ดานผูปฏิบัติงาน 

1) ผูปฏิบัติงานดาน e-Learning ควรแนะนําผูสอนที่มีความตองการในการผลิต

รายวิชาออนไลน ใหเริ่มตนจากการวิเคราะหออกแบบเนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม และ

วิธีการวัดผล โดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือ 

2) ควรเก็บผลจากการใชเครื่องมือระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตร

ออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย ในการออกแบบรายวิชา

ออนไลน เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการปรับปรุง แกไขเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพตอไป 

1.3 ดานผูบริหาร 

ผูบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ควรนํารายงานสารสนเทศที่ไดจากระบบ

สารสนเทศเพ่ือการออกแบบหลักสูตรออนไลนและบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัย ไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานดาน e-Learning ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ รองรับ และตรงตอตองการของอาจารยที่จะใชสื่อในรายวิชา

ออนไลน การวางแผนอบรมทักษะดานการผลิตสื่อแกอาจารย รวมถึงจัดหาครุภัณฑ ซอฟตแวร 

ทีเ่ก่ียวของ มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 พัฒนาตอยอดเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลการศึกษานี้สูการทํา มคอ 3, 5, 7 

อยางเปนระบบ จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา และพัฒนาสู big data  

2.2 เพิ่มการทํางานรวมกันในรายวิชา จะเปนประโยชนในการกรอกขอมูล และ

ปรับปรุงสถานะแลวเสร็จของการผลิตสื่อ ซึ่งในรายวิชาดังกลาวมีผูรับผิดชอบหลายคน หรือเปนการ

ทํางานรวมกันรูปแบบคณะทํางาน 

2.3 เพ่ิมรูปแบบรายงานในหลากหลายมิติ และใชกราฟมาชวยอธิบายสถิติ ในรูปแบบ 

กระดานสรุปขอมูล (dashboard)  

2.4 พัฒนาตอยอดใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกันกับทีมพัฒนาสื่อ บุคลากร

สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผูปฏิบัติงานดาน e-Learning อาทิ ระบบมอบหมายงานและสงงาน เพ่ือ

เก็บเปนฐานขอมูลภาระงานตอไป 

  




