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ั นาขึน@ ตามรูปแบบการจัดการองค์กร มีกลุ่มตัวอย่างคือ
ประชากรทัง@ หมดแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้สอน บุคลากร จํานวน 30 คนและกลุ่มนิสติ
จํานวน 300 คน วิธดี ําเนินการ คือ บูรณาการการบริหารจัดการองค์กรด้วยกระบวนการพีโอเอสดีซี เพื/อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ใช้การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านโมเดลเอ็ดดี@ แล้วได้ระบบสารสนเทศ 3 ระบบ คือ
ระบบเว็บไซต์และเนื@อหาสารสนเทศของหน่ วยงาน ระบบรายงานผลการเรียนสําหรับนักศึกษา และระบบประเมินการ
เรียนการสอน แล้วประเมินผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการจัดการองค์กร ด้วยแบบประเมินความพึอพอใจผู้ใ ช้ ที/มี
คําตอบเป็ นมาตราวัดแบบลิเคิรท์ สเกล พบว่า การประเมินความพึงพอใจต่อระบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.66,
S.D.=0.74) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบรายงานผลการเรียน อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.23, S.D.=1.01) และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบประเมินการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (xˉ =3.90, S.D.=0.67) สรุปได้ว่ารูปแบบการ
จัดการองค์กรนี@สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้งานสารสนเทศได้
คําสําคัญ : การจัดการองค์กร พีโอเอสดีซี เอ็ดดีโ@ มเดล ระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้

Abstract
The objectives of this research were to develop models of organization management by information
using with knowledge management and to study the satisfaction on the developed information systems which
applied to the organization management process. The data sampling was divided into 2 groups, consisting of
30 employees and 300 students. The methodology was the integration of management with the POSDC
process to develop information systems using knowledge management and develop information systems
through ADDIE model and got three information systems consisted of website and content management
system, grade report system and teaching evaluation system. Likert scale for rating questionnaire was used
to collect and evaluate system performance by user’s satisfaction. The evaluation result of website's
∗
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satisfaction was high (a mean of 3.66 and standard deviation of 0.74). The evaluation result of grade report
system’s satisfaction was high (a mean of 3.23 and standard deviation of 1.01). The evaluation result of
teaching evaluation’s satisfaction was also high (a mean of 3.90 and standard deviation of 0.67). It could be
concluded that the organization management models satisfied the information users.
Key words: Organization Management, POSDC, ADDIE, Information System, Knowledge Management.

บทนํา
ปั จจุบนั เราเข้าสูย่ ุคทีก/ ารสือ/ สารไร้พรมแดน การบริหารจัดการองค์กรจําเป็ นต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทช/ี ดั เจนในการ
ขับเคลื/อนองค์กร และปฏิบตั กิ ารตามแผนทีม/ ปี ระสิทธิภาพ การแลกเปลีย/ นข้อมูลสารสนเทศเป็ นเครื/องมือหนึ/งทีใ/ ช้ใน
การสื/อสารกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย นิสติ บุคลากร และระหว่างวิทยาเขตซึง/ ถือว่า เป็ นกิจกรรมทีร/ บั รองความมีคุณภาพ
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาในอีกมิตหิ นึ/ง การดําเนินการตามกลยุทธ์และพันธกิจจึงจําเป็ นต้องมีตวั บ่งชีค@ วามสําเร็จ
ทีช/ ดั เจน มีแผนการดําเนินงาน มีระบบและกลไกกํากับให้มกี ารปฏิบตั ิ มีการประเมินผล และติดตามปรับปรุงอย่าง
ต่ อเนื/อง ซึ/งจําเป็ น ต้องใช้เ อกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการทํา งาน การบริหารองค์กรในปั จจุบนั จําเป็ นต้องใช้
สารสนเทศทีเ/ ชื/อมโยงกันเป็ นเครือข่ายแบบออนไลน์ การมีเว็บไซต์เป็ นสือ/ กลางสําหรับเชื/อมโยงทุกคน ทุกหน่วยงาน ที/
ต้องมีการรับข้อมูล มาประมวลผลเป็ นสารสนเทศ แล้วนํามาใช้ประโยชน์เพื/อประกอบการตัดสินใจทีม/ ปี ระสิทธิภาพ การ
พัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็ นระบบ มีรูปแบบเว็บไซต์ท/ตี อบความสนองต้องการของทุกฝ่ ายผ่านการแลกเปลี/ยนเรียนรู้
ร่วมกันนํ าไปสู่การประยุกต์ใ ช้ท/ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เป็ นฐานสําหรับระบบสารสนเทศที/จ ะนํ าขึ@นเผยแพร่
สําหรับสาธารณะต่อไป
ปั จจุบนั วิทยาลัยสงฆ์นครลําปางได้จดั การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์
(วิชาเอกการปกครอง) สําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สําหรับคฤหัสถ์) และสาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนา (สําหรับบรรพชิต) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึง/ เป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ของคณะสงฆ์ มีพนั ธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการแก่สงั คม และ
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรูด้ า้ นการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็ นพันธกิจหลัก เพื/อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพจึงต้องมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน และสิง/ สนับสนุ น ซึ/งเดิมใช้เอกสาร แต่การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะช่วย
ยกระดับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง/ ขึน@
การรายงานผลการเรียนทีม/ ปี ระสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของฝ่ ายต่าง ๆ โดยเฉพาะนิสติ สามารถใช้ใน
การประเมินตนเองได้ว่าผลของความพยายาม หรือความตัง@ ใจเรียนของตนให้ผลเป็ นอย่างไร จะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรหรือไม่ จึงจําเป็ นต้องมีสารสนเทศที/นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ และต้องมีการพัฒนาระบบนําเสนอผล
การเรียนออนไลน์ทส/ี มบูรณ์สาํ หรับบริการนิสติ ผ่านสือ/ เว็บไซต์
การประเมินการเรียนการสอน เพื/อสะท้อนประสิทธิภาพการสอน และสิง/ สนับสนุ นการเรียนรูใ้ ห้ฝ่ายบริหาร
ผูด้ แู ลหลักสูตร และผูส้ อนได้ทราบถึงผลสะท้อนกลับจากนิสติ และนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและสิง/ สนับสนุ น เป็ น
สารสนเทศทีจ/ าํ เป็ นต้องถูกใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื/อง เพื/อให้เป็ นสถาบันการศึกษาทีม/ ี
คุณภาพตอบความต้องการของสังคม
ดังนัน@ การจัดการองค์กรทีม/ ปี ระสิทธิภาพและใช้สารสนเทศทีผ/ ่านกระบวนการจัดการทีเ/ ป็ นระบบ และมีส่วน
ร่วมของทุกระดับ จะต้องมีการสร้างรูปแบบการจัดการที/เหมาะสม ผู้วจิ ยั จึงจัดให้มกี ารศึกษาการใช้งานโมเดลการ
จัดการองค์กรมาบูรณาการกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูภ้ ายในวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื/อศึกษารูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสเทศผ่านการจัดการความรู้ และเพื/อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทีพ/ ฒ
ั นาขึน@ ตามรูปแบบการจัดการองค์กร

วิ ธีการศึกษา
1. ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรทัง@ หมดในวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง จํานวน 30 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 5
คน บุคลากร 10 คน อาจารย์ผู้สอน 15 คน และกลุ่มนิสติ 300 คนทัง@ 4 ชัน@ ปี ๆ ละ 75 คน มีกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรทัง@ หมดในวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
2. เครือG งมือในการจัดการองค์กรเพืGอพัฒนาสารสนเทศ
ทุกองค์กรจําเป็ นต้องมีทงั @ การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) โดยการบริหาร
คือการทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายโดยการจัดสรรทรัพยากร และสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุ นการมุ่งสู่ความสําเร็จ
ส่วนการจัดการคือการทําให้งานสําเร็จโดยมีการควบคุมกํากับดูแลอย่างต่อเนื/องจนบรรลุผล
แนวความคิดของเฟรดเดอริค วินสโลว์ เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ซึง/ นําเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการจัดการ ได้เสนอแนวความคิดวิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific Management) ขึน@ ทําให้มกี ารพัฒนาการ
จัดการเรื/อยมา การจัดการถือเป็ นกลไกสําคัญที/จะทําให้องค์กรดําเนินการได้สําเร็จตามเป้ าหมาย โดย ฮาร์โรลด์ ดี
คูนซ์ (Harold D. Koontz) ได้ให้แนวคิดของการจัดการไว้ 5 ขัน@ ตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเจ้าหน้าที/
การอํานวยการ และการควบคุมงาน หรือพีโอเอสดีซี (POSDC) ซึง/ ได้นําแนวคิดนี@มาปรับให้เข้ากับการทํางานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มีวธิ กี ารดังนี@
2.1 การวางแผน (Planning) เป็ นการมองไปข้างหน้า กําหนดสิง/ ทีต/ อ้ งการให้เกิดขึน@ ในอนาคต ซึง/ กํากับ
ดูแล และระดมสมองโดยทีมผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมกันประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกําหนดนโยบายให้มกี ารใช้
สารสนเทศในการทํางาน เพื/อให้องค์กรมีคุณภาพมาตรฐานสอดรับกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาทีก/ ําหนดเกณฑ์
คุณภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกําหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะแรกพัฒนาระบบเว็บไซต์และเนื@อหาทีด/ ูแลโดยหน่ วยงานในสถาบัน ระยะทีส/ องพัฒนาระบบรายงานผลการเรียน
โดยงานทะเบียนและประมวลผลเป็ นผูน้ ํ าข้อมูลเข้าและให้นิสติ สามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ระยะที/สาม
พัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์และสิง/ สนับสนุ นการเรียนรู้ โดยนิสติ เข้าประเมินตามรอบเวลา และ
อาจารย์เข้าไปนําผลการประเมินออกมาใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอน และใช้สาํ หรับจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ต่อไป
2.2 การจัดองค์กร (Organizing) เป็ นนําเป้ าประสงค์ขององค์การมาพิจารณาออกแบบ และตัดสินใจว่า
จะจัดหน่วยงานอย่างไร ซึง/ การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ให้ความสําคัญไม่เฉพาะเรื/องหน่วยงานทีจ/ ะทํางาน แต่มองไป
ทีภ/ าพรวมของงานในแต่ละระยะ โดยกํากับให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละระยะว่าจะมีหน่ วยงานใด
เข้ามาเป็ นผู้นําข้อมูลเข้าระบบ หรือผู้นําข้อมูลจากระบบไปใช้ กําหนดกระบวนการทํางานในกิจ กรรมที/เกี/ยวข้อง
สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาระบบทัง@ หมดให้เป็ นไปตามแผน
2.3 การเจ้าหน้าที/ (Staffing) เป็ นการบริหารคนที/อยู่ในหน่ วยงาน และมักต้องควบคู่ไปกับการบริหาร
หน่ วยงานในองค์กร ครอบคลุมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตัง@ โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศมองว่าเป็ นงาน
ของฝ่ ายบริหารที/จะกํากับหน่ วยงานสนับสนุ นให้ทํางานตามแผน และให้ขอ้ มูลแก่ผู้เกี/ยวข้องว่าใครคือผู้รบั ผิดชอบ
สารสนเทศ นํ าสารสนเทศเข้าสู่ระบบเมื/อใด มีรอบระยะเวลาอย่างไร ซึง/ งานจะสําเร็จราบรื/นจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
บุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจ การสร้างบรรยากาศในการทํางานที/สนับสนุ นการใช้งานระบบสารสนเทศ และ
สนับสนุนให้บุคลากรใช้สารสนเทศเพื/อให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4 การอํานวยการ (Directing)
Directing) ให้ความสําคัญกับเรื/องอํานาจหน้าที/ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จําเป็ นต้องมีทรัพยากรทีผ/ ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจ มอบหมายหน้าทีให้
ใ/ ห้หน่วยงานใดรับผิดชอบในระบบฐานข้อมูลใด
ชักจูง โน้มน้าว ให้ปฏิบตั ิหน้าที/ให้บรรลุเป้ าหมาย แต่ ละระบบจะมีผู้รบั ผิดชอบที/แตกต่
แตกต่างกันไป โดยระบบเว็บไซต์
จะต้องมีสถานที/สํสําหรับติดตัง@ อุปกรณ์ มีระบบเครือข่าย มีเครื/องบริการ และมีผู้ทําหน้ าที/ดูแลสนับสนุ นให้อุปกรณ์
ทัง@ หมดทํางานได้ตามปกติตลอดเวลา ระบบรายงานผลการเรียนจะอยู่ในอํานาจดูแลของงานทะเบียน ระบบประเมิน
การเรียนการสอนจะอยู่ในอํานาจดูแลของฝ่
แลของฝ่ ายวิชาการ เป็ นต้น
2.5 การควบคุมงาน (Controlling)
Controlling) เป็ นการกํากับ ควบคุม ติดตามในรายละเอี
ในรายละเอียดของกิ
ดของ จกรรมให้ดําเนิน
ไปอย่างราบรื/น ในกระบวนการพั
พัฒนาระบบสารสนเทศได้
นาระบบสารสนเทศ เชื/อมโยงกระบวนการพัฒนาตามโมเดลเอ็
ตามโมเดลเอ็ดดี@ (ADDIE) เข้า
มาขัขัน@ ตอนนี@ ว่ามีการกํากับดูแลในแต่ละขัน@ ตอนอย่
ตอ างไร เมื/อถึงขัน@ ตอนสุดท้ายคืคือการประเมินผล (Evaluation) ก็
จะต้องส่งผลการประเมินหลังการพัฒนาระบบกลับไปยังทีมผูบ้ ริหารระดับสูง ทีจ/ ะต้องนําไปพิจารณากําหนดแนวทาง
พัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวม ให้เกิดความยังยื
/ นต่อไป

(ภาพ
ภาพทีG 1): แนวคิดการจัดการของ ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์
3. กระบวนการพัฒนาระบบ
เอ็ดดีโ@ มเดล (ADDIE
ADDIE Model) คือ รูปแบบการออกแบบระบบการสอน หรือ SAT (System Approach to
Training) หรือ ISD (Instructional System Design) มี 5 ขัน@ ตอน และนักพัฒนาระบบสารสนเทศได้ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื/อสนับสนุนองค์กร โดยมีวธิ กี ารปรับใช้ ดังนี@
3.1 การวิเคราะห์ (Analysis)
Analysis) คือ การศึกษาปั ญหาในระบบเดิม ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
เพื/อกําหนดความต้องการขัน@ พืนฐาน
น@ ฐาน และทรัพยากรทีจ/ าํ เป็ นในการสนั
ใน สนับสนุนให้การทํางานบรรลุตามเป้ าประสงค์
3.2 ขัน@ ออกแบบ (Design)
Design) คือ การนํ า ทางเลือกที/ไ ด้จ ากการศึก ษาความเป็ น ไปได้ม าพัฒนาให้
ผูเ้ กี/ยวข้องได้เข้าใจตรงกันอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากร การจัดเตรียม จัดหาทรัพยากรที/
จําเป็ น
3.3 ขัน@ พัฒนา (Development)
Development) คือ การพัฒนาเกิดขึน@ ตามความต้องการทีก/ าํ หนด
3.4 ขัน@ ดําเนินการให้เป็ นผล (Implementation) คือ การติดตัง@ ฝึกอบรม ทดสอบใช้งาน และปรับปรุง
3.5 ขัน@ ประเมินผล (Evaluation)
Evaluation) คือ การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม/ี ตี ่อระบบ

4. กรอบแนวคิ ด
การจัดการองค์กรในปั จจุบนั จําเป็ นต้องประยุกต์ใช้สารสนเทศ แต่สารสนเทศทีด/ จี ําเป็ นต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื/องเป็ นระบบ แล้วมีการใช้สารสนเทศเพื/อสนับสนุ น กํากับการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพตอบเป้ าหมายของ
องค์กร ทัง@ ในระดับปฏิบตั กิ าร ระดับการจัดการ ระดับบริหาร และระดับนโยบาย
น
ดังนัน@ กรอบแนวคิดของการได้สารสนเทศมาเพิม/ ประสิทธิภาพในการจัดการทุกระดับ คือ การมีเว็บไซต์
ทีท/ ุกฝ่ ายเข้าถึงได้ (Website) การใช้กระบวนการจัดการกํากับให้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูล (POSDC) การพัฒนา
ระบบเป็ นวงจร (ADDIE) การจัดการความรูท้ /ที ําให้เกิดการมีส่วนร่
น วมของทุกฝ่ าย (KM) และประเด็นสารสนเทศที/
พัฒนาได้แก่ ระบบฐานข้อมูลเนื@อหาของหน่ วยงานทีน/ ําเสนอผ่านเว็บไซต์ (Content Management)
Management ระบบรายงานผล
การเรียนให้นิสติ ได้ทราบระดับความสามารถของตนเองเพื
ความสามารถ
/อการพัฒนาต่อไป (Online Grade Report) ระบบประเมิน
การเรีย นการสอน และสิ/งสนั
งสนับ สนุ นให้อาจารย์และผู้เกี/ยวข้อ งได้ข้อมูลย้อ นกลับ จากนิ สติ มาปรับปรุง งานของตน
(Teaching Evaluation)
โดยสารสนเทศทีไ/ ด้มาจากระบบจะกลับเข้าสูร่ ะบบบริหารจัดการองค์กร เข้าสูร่ ะบบในระดับนโยบายเพื/อ
กําหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
ตามเป้ าหมายของสถาบัน และสนับสนุ นให้การจัดการศึกษา
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดการบูบูรณาการ และพั
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ/ กีย/ วข้องอย่างต่อเนื/องต่อไป

(ภาพทีG 2): สมการในการดําเนินการวิจยั
ความหมายของคําในสมการ
Web (Website) คือ แหล่งสารสนเทศให้บุคลากร นักศึกษา และผูส้ นใจเข้าถึงได้
POSDC คือ กระบวนการจัดการ ของฮาร์
ของ โรลด์ ดี คูนซ์
ADDIE คือ โมเดลการพัฒนาระบบ
KM คือ การจัดการความรู้ เสนอโดย ศ.นพ.วิ
ศ
จารณ์ พานิช (2548)
C (Content Management) คือ ระบบจัดการเนื@อหาทีด/ แู ลโดยหน่วยงานต่าง ๆ
G (Online Grade Report) คือ ระบบรายงานผลการเรียนสําหรับนักศึกษา
E (Teaching Evaluation) คือ ระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ และสิง/ สนับสนุน
I (Information) คือ ระบบสารสนเทศทีส/ นับสนุนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผูบ้ ริหาร
5. กระบวนการจัจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรูต้ ามทีเ/ สนอโดย ศ.ดร.วิจารณ์ พานิช (2548) ถูกใช้เพื/อให้บรรลุ
บรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4
ประการ ได้แก่ 1) บรรลุเป้ าหมายของงาน 2) บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ น
องค์กรเรียนรู้ 4) บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอือ@ อาทรระหว่
อา
างกันในทีท/ ํางาน โดยมีขนั @ ตอน ดังนี@ 1) การ
กําหนดความรูห้ ลักทีจ/ าํ เป็ นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร 2) การเสาะหาความรูท้ ต/ี ้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง
หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่ อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ใ นกิจการงานของตน 5) การนํ า
ประสบการณ์จากการใช้ความรูม้ าแลกเปลีย/ นเรียนรูม้ าบันทึกไว้ 6) การจดบันทึก ความรู้ แก่นความรู้ สําหรับไว้ใช้งาน

6. เครือG งมือทีGใช้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ
เครื/องมือประกอบด้วย เครื/องบริการเว็บอาปาเช่ (Apache Webserver) ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การเสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) การฝึ กอบรม (Training) การสนับสนุ นด้วย
ระบบพี/เลี@ยง (Mentors) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) โดเมนเนม (Domain name) โปรแกรมอิดเิ ตอร์ (Editor)
โปรแกรมแต่ ง ภาพ (MS Paint) แล้วมีองค์ประกอบและตัวบ่ งชี@การประกัน คุณ ภาพการศึกษาของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558)
7. เกณฑ์การประเมิ นความพึงพอใจ ใช้ตวั เลือกในการประเมิ น 5 ระดับ

(ภาพทีG 3): เกณฑ์การประเมิน
8. ค่าสถิ ติ
ใช้ค่าเฉลี/ย และส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบบวัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิรท์ (L.W. Anderson (1988)) 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี
พอใช้ น้อย และน้อยมาก
การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเป็ นระดับของความพึงพอใจ โดยนําระดับสูงสุดลบระดับตํ/าสุดแล้วหาร
ด้วยจํานวนช่วงที/ตงั @ ไว้ จึงได้เกณฑ์การแปลผลคะแนนดังนี@ ดีมากมีคะแนนเฉลี/ย 4.21–5.00 มากมีคะแนนเฉลี/ย
3.41–4.20 ปานกลางมีคะแนนเฉลี/ย 2.61–3.40 น้อยมีคะแนนเฉลีย/ 1.81–2.60 และน้อยทีส/ ุดมีคะแนนเฉลี/ย 1.00–
1.80 ซึง/ งานของ มานีสงค์ ปฐมวิรยิ ะวงศ์ (2550) ก็ใช้การประเมินความพึงพอใจวัดผลการพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน

ผลการศึกษา
1. รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
พบว่า การดําเนินการตามกระบวนการจัดการในประเด็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที/ประกอบด้วย 5
ขัน@ ตอน ของ ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์ และใช้โมเดลของเอ็ดดีใ@ นการพัฒนาระบบโดยทีมพัฒนาซึง/ มี 5 ขัน@ ตอน แต่ละขัน@ ตอน
เชื/อมโยงกับฝ่ ายสารสนเทศ ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายวิชาการ และมีผูบ้ ริหารผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ซึง/ ใช้ขบั เคลื/อน
การพัฒนาระบบสารสนเทศใน 3 ระยะ คือ ระบบเว็บไซต์และเนื@อหาสารสนเทศของหน่ วยงาน ระบบรายงานผลการ
เรียนสําหรับนักศึกษา และระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์และสิง/ สนับสนุนการเรียนรู้

(ภาพทีG 4): แผนภาพรูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
2. ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่
พอใจ อระบบเว็บไซต์และเนื[ อหาสารสนเทศของหน่ วยงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมจากผูม้ สี ่วนเกีย/ วข้องได้แก่ ผูบ้ ริหารและผูไ้ ม่ใช่ผูบ้ ริหาร เก็บ
แบบสอบถามได้ 30 ชุด โดยพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากทุกเรื/องมีลําดับจากมากไปน้อยดังนี@ 1) ชื/อเว็บไซต์
http://www.mculampang.com เหมาะสม 2) การจัดรูปแบบช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 3) คู่มอื 4) เนื@อหาครบถ้วน
สมบูรณ์ 5) ความถูกต้องของข้อมูล 6)) การจัดการหน้าแรก 7) ความสวยงาม 8) ภาพประกอบ 9) การจัดการเมนู 10)
การส่งแฟ้ มเข้าสู่ระบบ 11) การจัดการข้อมูลผลการเรียน 12) การจัดการสไลด์ ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย/
รวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.66, S.D.=00.74)

(ภาพทีG 5): หน้าแรกของเว็บไซต์ทน/ี ําเสนอเนื@อหาของวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง

3. ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบรายงานผลการเรียนสําหรับนักศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมจากนิสติ เก็บแบบสอบถามได้ 75 ชุด โดยพบว่า มีความพึง
พอใจระดับ ปานกลางทัง@ 7 เรื/อ ง เรียงจากมากไปน้ อ ยดัง นี@ 1) ข้อมูล ผลการเรีย นมีค วามถู กต้อ ง 2) ชื/อเว็บไซต์
http://www.mculampang.com เหมาะสม 3) เปิ ดช่องทางแลกเปลีย/ นข้อมูลผ่าน facebook page มีความเหมาะสม 4)
ข้อมูลผลการเรียนมีครบถ้วน 5) การนําเสนอด้วยกราฟช่วยให้เข้าใจได้ง่าย 6) การนําเสนอด้วยตารางช่วยให้เข้าใจได้
ง่าย 7) การเข้าถึงข้อมูลสามารถทําได้ง่าย โดยมีค่าเฉลีย/ ความพึงพอใจแต่ละเกณฑ์ขา้ งต้นตามลําดับดังนี@ 3.40, 3.40,
3.24, 3.16, 315, 3.12 และ 3.11และผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย/ รวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ =3.23, S.D.=1.01)
4. ผลการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบประเมิ นการเรียนการสอนออนไลน์และสิG งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจจากการอบรมการใช้งานของนิสติ เก็บแบบสอบถามได้ 300 ชุด โดยพบว่า
มีความพึงพอใจระดับมากที/สุด 2 เรื/อง มีลําดับจากมากไปน้ อยดังนี@ 1) วิทยากร 2) สามารถนํ าความรู้ท/ไี ด้ไปใช้
ประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี/ยความพึงพอใจแต่ละเกณฑ์ขา้ งต้นตามลําดับดังนี@ 4.36 และ 4.22 และมีความพึงพอใจระดับ
มาก 4 เรื/อง มีลาํ ดับจากมากไปน้อยดังนี@ 1) หัวข้อทีบ/ รรยาย 2) ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 3) ผูช้ ่วยวิทยากร และ 4)
ห้องอบรม โดยมีค่าเฉลีย/ ความพึงพอใจแต่ละเกณฑ์ขา้ งต้นตามลําดับดังนี@ 4.14, 3.90, 3.88 และ 3.58 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลีย/ รวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.23, S.D.=1.01)
ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานของบุคลากร เก็บแบบสอบถามได้ 10 ชุด โดยพบว่า มี
ความพึงพอใจระดับมากทีส/ ุด คือ การสนับสนุ นของฝ่ ายวิชาการ มีค่าเฉลีย/ ความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 และมีความพึง
พอใจระดับมาก 6 เรื/อง มีลําดับจากมากไปน้อยดังนี@ 1) การเข้าถึงข้อมูลรายงาน 2) การออกแบบหน้าจอ 3) การ
นําไปใช้งาน 4) ความน่ าเชื/อถือของข้อมูล 5) ข้อคําถามทีใ/ ช้ถามนิสติ และ 6) ช่วงเวลาในการประเมิน โดยมีค่าเฉลีย/
ความพึงพอใจแต่ละเกณฑ์ขา้ งต้นตามลําดับดังนี@ 4.08, 3.83, 3.83, 3.83, 3.75 และ 3.67 และผลการประเมินความพึง
พอใจเฉลีย/ รวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.90, S.D.=0.67)

สรุปผล
ตามผลการศึกษาทําให้ได้รปู แบบการจัดการองค์กร และได้ระบบสารสนเทศทีผ/ เู้ กีย/ วข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับมากขึน@ ไปทัง@ 3 ระบบ สอดรับกับงานของธนาชัย บูรณะวัฒนากูล และประสงค์ ปราณีตพลกรัง (2550) ที/การ
พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บสามารถนําเสนอข้อมูลให้กบั ผูเ้ กีย/ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเว็บไซต์
เป็ นแหล่งรวมข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปั จจุบนั สามารถตอบความต้องการของผูเ้ กีย/ วข้อง สอดรับกับ
งานของ ศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551) ทีพ/ บว่าเว็บไซต์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบความพึงพอใจของทุกกลุ่มได้
ในระดับดีขน@ึ ไป
ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าทีไ/ ด้เรียนรูก้ ระบวนการจัดการความรูไ้ ปพร้อมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามขัน@ ตอนเคเอ็ม (KM) ทีน/ ําเสนอโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยใช้กระบวนการหลักในการจัดการทัง@ 5 ขัน@ ตอนของ
ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์ ทําให้ทุกฝ่ ายมีเป้ าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้งานระบบสารสนเทศ และใช้ทรัพยากร
1
ร่วมกัน อาทิ คน เงิน และวัสดุสงิ/ ของเพื/อเป็ นอุปกรณ์ในการจัดการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที/ดําเนินการตามระบบและโมเดลแล้วนัน@ ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ
เว็บไซต์และเนื@อหาสารสนเทศของหน่ วยงาน ระบบรายงานผลการเรียนสําหรับนักศึกษา และระบบประเมินการเรียน
การสอนออนไลน์และสิง/ สนับสนุ นการเรียนรู้ได้ใช้กระบวนการตามโมเดลของเอ็ดดี@ ซึ/งสามารถนํ ามาใช้ได้จริง ตอบ
1

ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์ อ้างใน สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครัง@ ที/ 7, (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.

ความต้องการของผูบ้ ริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สอดคล้องกับงานของจตุพร ตันติรงั สี และผุสดี บุญรอด (2555) ที/
ประสบความสําเร็จในการใช้โมเดลเอ็ดดีพ@ ฒ
ั นาระบบ
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