
     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            539            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

การพัฒนาตวับ่งชีส้มรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวรส์ าหรบัการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นน่ิงในสถาบันอุดมศกึษา 
The Development  of  Indicatoras  Competency of Courseware  
Productuion  Team for E-Learning in Higher  Education 
institutions   
 
ปิยฉัตร  สุริยสาร1, รัชนีวรรณ  ตั้งภักดี 2, บุญชู บุญลิขิตศิริ 3 
Piyachat Suriyasarn1, Ratchaneewan Tangpakdee2, Bunchoo Bunlikhitsiri3 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่  
1) ทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการผลิตคอร์สแวร์ จ านวน 79 คน2) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 21 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1) แบบสอบถามความคิดเห็นของทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ผลิตคอร์สแวร์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ 3 ฉบับ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
3 รอบ 3) แบบรับรองความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิต 
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คอร์สแวร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 188 ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตัวบ่งชี้ตามสมาชิกของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์จาก 7 ฝ่ายงาน ได้แก่  
  1) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้จัดการโครงการ จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านความรู้ 13 
ตัวบ่งชี ้ด้านทักษะ 10 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 11 ตัวบ่งชี้  
   2) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอน จ านวน 31 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ด้านความรู้ 11 ตัวบ่งชี้ ด้านทักษะ 10 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 10 ตัวบ่งชี ้
   3) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้าน
ความรู้ 8 ตัวบ่งชี้ ด้านทักษะ 8 ตัวบ่งชี้  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 8 ตัวบ่งชี้   

 4) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ด้าน
ความรู้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ด้านทักษะ 8 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 10 ตัวบ่งชี้  
   5) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 29 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านความรู้ 10 
ตัวบ่งชี้ ด้านทักษะ 10 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 9 ตัวบ่งชี้  
   6) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักออกแบบกราฟิก จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านความรู้ 7 
ตัวบ่งชี ้ด้านทักษะ 7 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 10 ตัวบ่งชี้   

 7) ตัวบ่งชี้สมรรถนะของโปรแกรมเมอร์ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ด้านความรู้  7 ตัว
บ่งชี้ ด้านทักษะ 9 ตัวบ่งชี ้ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 8 ตัวบ่งชี้ 
 
ค าส าคัญ : ตัวบ่งชี้, สมรรถนะ, ทีมผลิตคอร์สแวร์, อีเลิร์นนิง, อุดมศึกษา 
 

Abstract  
 The objective of this research is to develop performance indicators of courseware 
for e-Learning in higher education institutions production team. Sample groups of this 
research were 1) Courseware production team and heads of units who are responsible 
for courseware production, total 79 persons 2) e-Learning specialist in higher education 
institutions, 21 persons and 3) Experts of e-Learning instruction in higher education 
institutions, 5 persons. The research instruments consisted of 1) Questionnaire 
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surveying opinion of courseware production team and heads of units who are 
responsible for courseware production toward performance indicators of courseware 
production team. 2) Questionnaire surveying opinion of specialists toward performance 
indicators of courseware production team by using Delphi technique to conduct 3 
questionnaires in 3 rounds. 3) Affirmation of the experts’ opinion toward performance 
indicators of courseware production team. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, average, median, mode, the difference between median and 
mode, and the inter-quartile range. 
 The research revealed that the total number of performance indicators of 
production team of courseware for e-Learning in higher education institutions was 188 
indicators. They were classified into 7 categories by the departments of courseware 
production team members including  
  1) Performance indicators of Project Manager, 34 indicators, including 
The knowledge of 13 competencies, The skills of 10 competencies, and The personal 
characteristics of 13 competencies. 
   2) Performance indicators of Instruction Designer, 31 indicators, including The 
knowledge of 11 competencies, The skills 10 competencies, and The personal 
characteristics 10 competencies. 
  3) Performance indicators of Content Specialist, 24 indicators, including The 
knowledge of 8 competencies, The skills of 8 competencies, and The personal 
characteristics of 8 competencies .  
  4) Performance indicators of Evaluation Specialist, 24 indicators, including The 
knowledge of 6 competencies, The skills of 8 competencies, and The personal 
characteristics of 10 competencies. 
  5) Performance indicators of Media Specialist, 29 indicators, including The 
knowledge of 10 competencies, The skills of 10 competencies, and The personal 
characteristics of 9 competencies.  
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  6) Performance indicators of Graphic Designer, 24 indicators, including The 
knowledge of 7 competencies, The skills of 7 competencies, and The personal 
characteristics of 10 competencies. 
  7) Performance indicators of Programmer, 24 indicators, including The 
knowledge of 7 competencies, The skills of 7 competencies, and The personal 
characteristics of 8 competencies. 
 
Keywords : indicator, performance, Courseware Product Team, E-Learning, higher  
                 education 
 

บทน า 
 โ ล ก ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี มี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และเข้ามามี
บทบาทกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (ICT : 
Information and Communication 
Technology) ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
แล ะต่ อ เ นื่ อ ง  จึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ดก า รน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ศิริชัย นามบุรี. 
2549 : 1-2) จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นการ
พัฒนาและการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิ รู ปก า รศึ กษา ร ะบบกา ร เ รี ย นทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน ามาใช้กับนักศึกษา
ปกติที่เดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว

ยังสามารถน าระบบการเรียนการสอนแบบอี
เลิ ร์นนิงไปใช้ ในการบริการผู้ เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนทางไกลโดยการเรียนการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยลดข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาและสถานที่ของผู้เรียน (สังคม 
ภูมิพันธุ์. 2549 : 3) ดังนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
บุคลากรหรือทีมงานผลิตคอร์สแวร์ที่มีความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน
ที่มีคุณภาพ ส าหรับการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
ผู้เรียนท้ังปัจจุบันและอนาคต เป็นแนวทาง 
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงให้
ประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีความเข้าใจ
ในองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียน
การสอน เช่น เนื้อหา ระบบบริหารจัดการ
รายวิชา รวมถึงบทเรียนหรือคอร์สแวร์ที่
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ผู้สอนจะต้องเป็นผู้เสนอให้แก่ผู้เรียน ซึ่งมี
กระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการ
พัฒนา นั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดทีมผลิตและ
พัฒนาระบบอี เลิร์นนิง ประกอบไปด้วย 
ผู้ดูแลระบบ (Webmaster) จะต้องเป็นผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย การบริหารเครือข่าย ผู้ดูแล
เว็บ (Webmaster) จะต้องเป็นผู้ดูแลและ
ติดตั้งเว็บ ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web 
designer) เป็นผู้ออกแบบและสร้างเว็บตาม
ผู้ออกแบบการเรียนการสอน ผู้ออกแบบ
ระบบการ เ รี ยนการสอน  ( Instructional 
System Developer) เป็นผู้ก าหนดรูปแบบ
การเรียนการสอน องค์ประกอบคอร์สแวร์ 
และทีมผลิตจึงจ าเป็นต้องเป็นคนที่มีความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคและความรู้เรื่องทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคลและที่ยินดีที่จะ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
สถาบันตนเองให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพการเรียนท่ีมีอยู่จริง ดังนั้นการสร้าง
ระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตามจะต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้
มีความรู้  หรือ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ มี
สมรรถนะ มีความความรู้  ความสามารถ 
ทักษะเฉพาะด้านที่มีคุณภาพ หรืออาจเรียก
กันว่า ทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการ
สอนแบบอี เลิ ร์นนิ งซึ่ งแต่ละบุคคลจะมี
บทบาทหน้าที่ที่ แตกต่างกันออกไป จึง
จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นเข้ามา

เสริมในส่วนต่างๆ หรือแม้จะมีเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง (ณัฐกร 
สงคราม. 2553 : 145) การผลิตคอร์สแวร์
ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพนั้น 
ควรมีบุคลากรที่เป็นทีมผลิต และพัฒนาที่มี
สรรถนะในการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะ จึ งสนใจที่ จะพัฒนาตั วบ่ งชี้
สมรรถนะทีมผลิตคอร์สแวร์ที่ ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิงในสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยตรง จึงได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาตัว
บ่งชี้และใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะเป็นเกณฑ์ใน
การประเมินประสิทธิภาพและจากการพัฒนา
ตัวบ่งชี้สมรรถนะทีมผลิตคอร์สแวร์จะช่วย
แก้ ไขปัญหาการผลิ ตคอร์ สแวร์ที่ ไ ม่ มี
คุณภาพ เนื่องจากขาดทักษะ หรือบุคลากร
ด้านใดด้านหนึ่ งไป ผู้ วิ จัยจึงศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และสมรรถนะ
บุคคลแล้ววิเคราะห์ให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา
ผลที่ได้จากการวิจัยจะน าไปสู่ประโยชน์แก่
สถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการเรียน 
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การสอนแบบอีเลิร์นนิง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์
ให้มีคุณภาพ หรือสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้า
มา ในหน่ วยง าน  หรื อสามารถ ใช้ เป็ น
เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะของทีม
ผลิตคอร์สแวร์ที่สามารถตรวจสอบได้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของหลักสมรรถนะ
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิงให้เหมาะสมกับสภาพสถาบันอุดมศึกษา
ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของทีมผลิต
คอร์สแวร์และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการผลิตคอร์สแวร์ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ อี เ ลิ ร์ น นิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีม
ผลิตคอร์สแวร ์
 3. เพื่อสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีม
ผลิตคอร์สแวร ์
 4. เพื่อรับรองและน าเสนอตัวบ่งชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
   หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์สแวร์ส าหรับ
การเรียนการสอนแบบอี เลิ ร์นนิ ง  ซึ่ ง มี
คุณสมบัติ คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจนถึงปัจจุบัน จ านวน 21 
สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 4) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5) มหาวิทยาลัยมหิดล 6) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 7) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
10) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  11) มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
13)  มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฎสวนสุ นันทา  
14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 15) มหาวิทยาลัยรังสิต  
16) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ 
17) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 19) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 20) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
21) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม 1) ทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้า



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            545            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์ส
แว ร์  2) ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญด้ านอี เ ลิ ร์ นนิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ อี เ ลิ ร์ น นิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่  
   1) ทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์ส
แวร ์ 
   1.1) ทีมผลิตคอร์สแวร์ ที่มี
ประสบการณ์การท างานด้านการผลิตคอร์ส
แวร์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ฝ่ายละ 1 คน จ านวน 
65 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 
   1.2) หัวหน้าหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบด้านการผลิต
คอร์สแวร์ จ านวน 14 คน โดยก าหนด
คุณสมบัติไว้ดังนี้ 
    (1) เป็นหัวหน้าหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทีม
ผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิงที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 
หรือ (2) เป็นผู้ที่ มีความรู้ในเรื่องของการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงานกับการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยพิจารณาจาก
ผลงานวิชาการ เช่น คอร์สแวร์ หรือ (3) เป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง  

  2) ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 ท่าน ได้มา
โดยการ เลื อกแบบ เจาะจง  (Purposive 
sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ 
   (1)  เป็ นอาจารย์ ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศน์ศึ กษา 
นวัตกรรมการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือชื่อ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การสอน
ไม่ต่ ากว่า 3 ปี หรือ (2) เป็นผู้อ านวยการ
หัวหน้าฝ่ายด้านการผลิตการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง และมีผลงานการวิจัย หรือ มี
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับอีเลิร์นนิง  
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
5 ท่าน จากคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้คือ เป็น
อาจารย์สาขาวิชา  โสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา 
หรือและประสบการณ์เกี่ยวกับการการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิง และมีประสบการณ์
การสอนไม่ต่ ากว่า 5 ปีและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิงเป็นผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาที่มีการเรียนการสอน 
แบบอีเลิร์นนิง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์สแวร์เกี่ยวกับตัว
บ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์   
   1.1 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของทีมผลิตคอร์สแวร์ เกี่ ยวกับตัวบ่ งชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์ สแวร์  เป็ น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check - List) 
    1.2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ผลิตคอร์สแวร์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์ เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check - List)  
   2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีม
ผลิตคอร์สแวร์ด้วยเทคนิควิธีการแบบเดล
ฟาย 3 รอบ 
   ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส าหรับ
เทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง  
   ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส าหรับ
เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) 
   ฉบับที่ 3 แบบสอบถามส าหรับ
เทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
   3) แบบรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างที่มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ(Check - List)
และเติมค า 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  ทีมผลิต
คอร์สแวร ์สมรรถนะ และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาตัวบ่งชี้  เพื่ อน าไปวิ เคราะห์และ
สั ง เ ค ร า ะห์ แ ล้ ว จึ งพัฒนา เป็ นตั วบ่ ง ชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ในขั้นตอน 
ที่ 2 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็น
ของทีมผลิตคอร์สแวร์และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์สแวร์ เกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์
ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษา  
   โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ทีมผลิตคอร์สแวร์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ของทีมผลิตคอร์สแวร์และหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์สแวร์  เป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ แล้วน าไปหา
คุณภาพของเครื่ อ ง มือ  เพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพ โดยการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ จากการหา
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คุณภาพค่ าดั ชนี ค ว ามสอดคล้ อ งขอ ง
แบบสอบถามอยู่ที่ 0.891 และมีค่ารายข้อ
บางข้ออยู่ที่ระหว่าง -0.33 - 1.00 แสดงว่า
แบบสอบถามต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขใน
ข้อที่มีค่าต่ ากว่า 0.60 โดยมีทั้งหมด 109 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 108 ข้อ และไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 1 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ตัดค าถาม
ข้อนี้ออกไปจากนั้นจึงน าแบบสอบถามตัว
บ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ จัดส่ง
ใ ห้ แ ก่ ที มผ ลิ ต ค อ ร์ ส แ ว ร์ แ ล ะหั ว หน้ า
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตคอร์ส
แวร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละมาสรุป
และตีความ  
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ใช้วิธีการเดลฟาย 3 รอบ  
    1. น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 มา
สร้างเป็นแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง ผู้วิ จัยน าแบบสอบถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า  แ ล้ ว จั ด ส่ ง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ของทีม
ผลิตคอร์สแวร์ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 27 
ท่าน จากนั้นติดตามแบบสอบถามจากผู้
เชียวชาญกลับคืนได้มาจ านวน 21 ท่าน 

พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเดลฟายรอบที่ 1 โดยการหา
ค่าความถี่และร้อยละมาสรุปและตีความ 
   2. น าข้อมูลจากข้อที่ 1 มาสร้าง
แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 มีลักษณะข้อ
ค าถามประมาณค่ า  5 ระดับ  ผู้ วิ จั ยน า
แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษา แล้ว
จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้
ของทีมผลิตคอร์สแวร์ให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 21 ท่าน จากนั้นติดตาม
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญกลับคืนได้มา
จ านวน 21 ท่าน พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเดลฟายรอบที่ 
2 โดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 
    3. น าข้อมูลจากข้อที่ 2 มาสร้าง
แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 3 มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ  
มีลักษณะเหมือนแบบสอบถามเดลฟายรอบ
ที่ 2 ทุกประการ ยกเว้นผู้วิจัยน าเสนอ
ค่าสถิติและต าแหน่งค าตอบเดิมของทุกข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้ให้ไว้ในแบบสอบถาม
เดลฟายรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ทบทวนเปลี่ยนแปลง หรือยืนยันค าตอบ แล้ว
จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้
ของทีมผลิตคอร์สแวร์ให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 21 ท่าน จากนั้นติดตาม
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญกลับคืนได้มา
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จ านวน 21 ท่าน พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เดลฟายรอบที่ 
3 โดยการหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
  ขั้นตอนที่ 4 รับรองและน าเสนอตัว
บ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับ
ก า ร เ รี ย นก า ร ส อนแบบอี เ ลิ ร์ น นิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษา น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 3 มาสร้างแบบรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างที่มี

ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและเติมค า เพื่อ
รับรองความเหมาะสมในการน าไปใช้ ผู้วิจัย
น าแบบรับรองที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจและพิจารณา แล้วจัดส่ง
แบบรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อตัวบ่งชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ จ านวน 5 
ท่าน จากนั้นติดตามแบบรับรองกลับคืนมา
ได้จ านวน 4 ฉบับพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ มาสรุปตีความ เพื่อ
น า ไ ป ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย
ผลการวิจัย 

 
ตาราง 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบ 
            อีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา สามารถจ าแนกตามสมาชิกของทีมผลิตคอร์สแวร์จาก  
            7 ฝ่ายงาน 
 

1.ตัวบง่ชี้สมรรถนะของผู้จัดการโครงการ 
 1.1 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านความรู้ของ
ผู้จัดการโครงการ จ านวน 13 ข้อ 

1.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านทักษะ
ของผู้จัดการโครงการ จ านวน 10 
ข้อ 

1.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้จัดการโครงการ จ านวน 11 
ข้อ  

1.1.1การวางแผน การจัดท าแผนงานและ
การจัดท าโครงการ 
1.1.2 การจัดการองค์กร การก าหนดส่วนงาน
และการก าหนดงานต่างๆ 
1.1.3 การจัดการบุคลากร สรรหาคัดเลือก
และการพัฒนาบุคลากร 
 1.1.4 การสั่งการ มอบหมายภารกิจการงาน 
ไปยังบุคลากร 
1.1.5 การประสานงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 

1.2.1 การวางแผนการด าเนินงาน
ของโครงการ 
 1.2.2 การจัดท าแผนงานและการ
จัดท าโครงการ 
1.2.3 การจัดบุคลากรให้เหมาะสม
กับงานโดยค านึงถึงคุณสมบัติของ
แต่ละบุคคล 
 1.2.4 การควบคุมดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 

1.3.1 มีสภาวะการเป็นผู้น า
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
1.3.2 มีการสื่อสาร และการ
เจรจาอย่างชัดเจน 
1.3.3 มีความกระตือรือร้นและ
ความพยายามที่จะแสวงหา
ความรู้อยู่เสมอ 
 1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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1.ตัวบง่ชี้สมรรถนะของผู้จัดการโครงการ 
1.1.6 การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรใน
การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
1.1.7 การก ากับ และควบคมุการด าเนิน
โครงการ 
1.1.8 การจัดท างบประมาณ ตรวจสอบ
ควบคุมการเงิน และการบัญชขีอง
โครงการอย่างเป็นระบบ 
1.1.9 ความรู้เก่ียวกบัการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการ 
1.1.10 ความรู้เก่ียวกับการประเมิน
โครงการประเมินผลงาน รวมทั้งการ
ประเมินการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
1.1.11 ความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านอีเลิร์นน่ิง ทั้งซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร ์
1.1.12 ความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบ 
กระบวนการผลิตและพฒันาคอรส์แวร์ 
1.1.13 ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิง 

1.2.5 การประสานงานให้ทุก
ฝ่ายสามารถท างานได้อย่าง
สอดคล้องกัน 
1.2.6 การจัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอทีจ่ะด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนด 
 1.2.7 การวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นในการใช้ 
งบประมาณ และตรวจสอบการ
ใช้เงินอย่างเป็นระบบ 
1.2.8 ทักษะการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการด าเนิน
โครงการ 
1.2.9 ทักษะการประเมิน
โครงการ ประเมินผลงาน และ
การประเมินการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 
1.2.10 ทักษะการน าผลการ
ด าเนินงานของโครงการมาใช้
ปรับปรุงการท างาน 

1.3.5 ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 
1.3.6 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
1.3.7 รับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืนก่อนการตัดสินใจ 
 1.3.8 มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
1.3.9 มีความรบัผิดชอบใน
โครงการทั้งหมดให้เป็นไป
ตามแผนงานและ
ด าเนินการต่อไปได้ด้วยด ี
1.3.10 มีความยตุิธรรม 
 1.3.11 มีการเข้าใจผู้อื่น 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

2.ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของนักออกแบบการเรียนการสอน 
  2.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของนัก
ออกแบบการเรียนการสอน จ านวน 11 
ข้อ 

   2.2 ตัวบง่ชี้สมรรถนะทักษะ
ของนักออกแบบการเรียนการ
สอนจ านวน 10 ข้อ 

2.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักออกแบบการเรียนการ
สอนจ านวน 10 

2.1.1หลักการออกแบบการเรียนการสอน 
 

2.2.1 การประยุกต์หลักการ
ออกแบบการเรียนการสอนใน
การจัดการเรียนการสอน 

2.3.1 มีสภาวะการเป็นผู้น า
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

  2.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของนัก
ออกแบบการเรียนการสอน จ านวน 11 
ข้อ 

   2.2 ตัวบง่ชี้สมรรถนะทักษะ
ของนักออกแบบการเรียนการ
สอนจ านวน 10 ข้อ 

2.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักออกแบบการเรียนการ
สอนจ านวน 10 
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2.ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของนักออกแบบการเรียนการสอน 
2.1.2 หลักการออกแบบสารเพื่อส่ือ
ความหมายกับผู้เรียน 
2.1.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อใชใ้นการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
2.1.4หลักการการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1.5 การวิเคราะห์วัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.1.6 การประยุกต์ใช้หลักจติวทิยาการ
เรียนรู้และหลักจติวิทยาการรับรูใ้นการ
เรียนการสอน 
 2.1.7 การออกแบบผังงาน (Flowchart) 
และการออกแบบบทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard) 
2.1.8 การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ
หน้าจอภาพ 
2.1.9 รูปแบบการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2.1.10 ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 2.1.11 ความรู้เก่ียวกับหลักการประเมิน
การเรียนการสอนและการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 

2.2.2 การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย 
และเน้ือหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2.3การเลือกใช้กลยุทธ์การ
สอนเพื่อใช้ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสม 
2.2.4 การวิเคราะห์
คุณลักษณะผู้เรียนให้
เหมาะสม 
 2.2.5 การเขียนผังงาน 
(Flowchart) ในการน าเสนอ
ขั้นตอนของงานให้เข้าใจ
ตรงกันระหวา่งผู้เกี่ยวข้อง 
 2.2.6 การออกแบบบทด าเนิน
เรื่อง(Storyboard)เพื่อแสดง
เรื่องราวของบทเรียนคอร์ส
แวร์ทั้งหมด 
2.2.7 การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องปฏบิัติ  
2.2.8 ทักษะการจัดพื้นทีข่อง
จอภาพเพื่อใชใ้นการน าเสนอ 
เน้ือหา ภาพ และส่วนประกอบ
อื่นๆ 
 2.2.9 ทักษะการคัดเลือก
เทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอน 
 2.2.10 ทักษะการเลือกใช้
เคร่ืองมือประเมินหาคุณภาพ
การเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิง 

2.3.2 มีความรบัผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3.3 มีความกระตือรือร้น
และความพยายามทีจ่ะ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
2.3.4 มีการส่ือสาร และการ
เจรจาอย่างชัดเจน 
 2.3.5 รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 2.3.6 มีความสามารถใน
การแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2.3.7 มีความสามารถใน
การแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 2.3.8 แบ่งปันและ
แลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น
อยู่เสมอ 
2.3.9 มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.10 มีทัศนคติที่ดตี่อการ
แบ่งปันความรูใ้ห้กับเพื่อน
ร่วมงาน 
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3. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 3.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 8 ข้อ  

 3.2 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้าน
ความรูข้องผู้เชีย่วชาญด้าน
เน้ือหา จ านวน 8 ข้อ 

3.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 8 ข้อ 

3.1.1หลักสูตรที่ใชใ้นการจัดการเรียนการ
สอน 
3.1.การวิเคราะห์วตัถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย และเน้ือหาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
3.1.3 การระบุหัวข้อเนื้อหาที่ใชบ้รรจุลงใน
บทเรียนคอร์สแวร ์

3.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของหลักสูตรในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 
3.2.2 การก าหนดวัตถุประสงค ์
และเน้ือหาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.3.1 มีความรบัผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
3.3.2 มีความตรงต่อเวลา 
3.3.3 มุ่งมั่นท างานให้
ประสบผลส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนด 

3. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
3.1.4 การจัดล าดับความยากง่าย
ความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของ
เน้ือหา 
3.1.5 เน้ือหาที่จะผลิตคอร์สแวรอ์ย่าง
ลึกซึ้ง 
3.1.6รูปแบบการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.2.3 การรวบรวมและจัดท า
เน้ือหาบรรจุลงในบทเรียน
คอร์สแวร์ 
3.2.4 การจัดล าดับความยาก
ง่าย ความสัมพันธ์ และความ
ต่อเนื่องของเน้ือหา3.2.5 การ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของ เน้ือหา 
3.2.6 การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องปฏบิัต ิ

3.3.4 มีการส่ือสาร และการ
เจรจาอย่างชัดเจน3.3.5 รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
3.3.6 มีความสามารถในการ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
3.3.7 แบ่งปันและ
แลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น 
อยู่เสมอ 

 3.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 8 ข้อ  

 3.2 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้าน
ความรูข้องผู้เชีย่วชาญด้าน
เน้ือหา จ านวน 8 ข้อ 

3.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 8 ข้อ 

3.1.7ลักษณะส าคัญของบทเรียนคอร์ส
แวร ์
3.1.8 หลักการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนการสอน 

3.2.7 การอ่าน และท าความ
เข้าใจกบับทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard) ในการน าเสนอ
เน้ือหา 
 3.2.8การเลือกใช้เคร่ืองมือใน
การวัดผลและการประเมินผล

3.3.8 มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล 
 4.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล จ านวน 6 ข้อ 
 
4.1.1 หลักการประเมินผล 
 4.1.2 วิเคราะห์กระบวนการ และขั้นตอน 
การวัดผลและประเมินผล 
4.1.3 ความรู้เก่ียวกบัสถิต ิ
4.1.4 การหาคุณภาพของบทเรยีนคอร์ส
แวร ์
4.1.5 ลักษณะส าคัญของบทเรียนคอร์ส
แวร ์
4.1.6 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิง 
 

4.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประเมินผล จ านวน 8 ข้อ 
4.2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินผล 
4.2.2 การวิเคราะห์
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่
ต้องการจะประเมิน 
4.2.3การเลือกวิธีการ 
เคร่ืองมือประเมิลผลให้
เหมาะสมกบัพฤติกรรมที่
ต้องการวัดแต่ละประเภทและ
ต้องสามารถประเมินผล
พฤติกรรมเหล่านั้นได้จริง 
4.2.4 การสร้าง หรือเลือก
เคร่ืองมือได้ตรงกบั
จุดมุ่งหมายและมีความชัดเจน 

  4.3 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านประเมินผล 
จ านวน 10 ข้อ 
4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
4.3.2 มีความยุตธิรรม 
4.3.3 มีความอดทน ขยัน มุ
มานะ ไม่เฉื่อยชา 
4.3.4 มีความละเอียดถีถ่้วน
และรอบคอย 
4.3.5 มีความรบัผิดชอบสูง 
ไม่เผอเรอ ต้องท างานที่รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 
4.3.6 มีความตรงต่อเวลา  
 

4. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล 
 4.2.5 การวิเคราะห์ผลการ

ตอบสนองหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจากเกณฑ์ที่
ก าหนด 4.2.6 การสรุปผลการ
ประเมินจากเกณฑท์ี่ก าหนด
โดยเขยีนรายงาน 
4.2.7 ตรวจสอบผลกระทบจาก
การจัดการเรียนการสอน 
4.2.8 อภิปรายผลของการ
ประเมินกับผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

4.3.7 สนใจในเทคนิคการ
วัดผลอย่างสม่ าเสมอ ใช้
ความรู้ ความสามารถอย่าง
เต็มที ่
4.3.8 มีทัศนคตทิี่ดีต่อการ
แบ่งปันความรูใ้ห้กับเพื่อน
ร่วมงาน 
4.3.9 สามารถท างานเป็น
ทีมภายใตค้วามคิดที่
แตกต่างกัน 
4.3.10 มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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5. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ 
5.1 ตัวบ่งชี้สมรรถนะความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ จ านวน 10 ข้อ  

   5.2 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้าน
ทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ
จ านวน 10 ข้อ 

5.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ จ านวน 
9 ข้อ 

5.1.1 หลักการออกแบบและขั้นตอนการ
พัฒนาคอร์สแวร ์
5.1.2 หลักการออกแบบสารเพื่อส่ือ
ความหมายกับผู้เรียน 
5.1.3 การประยุกต์ใช้หลักจติวทิยาการ
เรียนรู้และหลักจติวิทยาการรับรูใ้นการ
เรียนการสอน 
5.1.4 การออกแบบผังงาน (Flowchart) 
และการออกแบบบทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard)  
5.1.5 การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ
หน้าจอภาพ 
 5.1.6 ทฤษฎีการออกแบบศิลปแ์ละ 
องค์ประกอบศิลป ์
 5.1.7 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวรท์ี่ใชใ้นการ
ผลิตคอร์สแวร ์
5.1.8 เทคโนโลยีการศึกษา และ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนแบบ 
อีเลิร์นนิง 
 

5.2.1การเลือกใช้ตัวอักษร เส้น 
รูปทรงการฟิก รูปภาพ 
แผนภูมิ สี แสง เสียง  
 5.2.2 การออกแบบ
จัดรูปแบบ ลักษณะการจัด 
Layout การออกแบบหน้าจอ
หรือกรอบต่างๆ 
5.2.3การน าเทคนิคการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนชนิด
ต่างๆมาประยุกตใ์ช ้
5.2.4 การเลือกใช้ส่ือการเรียน
การสอนอื่นๆ มาประยุกต์ให้
คอร์สแวร์เกิดความน่าสนใจ 
5.2.5 การวิเคราะห์แผนการ
ด าเนินงานผลิตตามผงังาน
(Flowchart)และบทด าเนิน
เรื่อง Storyboard) 
5.2.6 การเตรียมการและ
ควบคุมกระบวนการผลิต
บทเรียนคอร์สแวร ์
5.2.7 การตรวจสอบบทเรยีน
คอร์สแวร์ก่อนการน าไป
จัดการเรียนการสอน 

5.3.1 มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการผลิตคอร์ส
แวร ์
 5.3.2 มีความรบัผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 5.3.3 มีความตรงต่อเวลา   
 5.3.4 มุ่งมั่นท างานให้
ประสบผลส าเร็จตาม
แผนงานที ่
 5.3.5 มีความกระตือรือร้น
และความพยายามทีจ่ะ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
5.3.6 ควรมีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นเพื่อปรับปรงุ
แก้ไข 
5.3.7 สามารถถ่ายทอดและ
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและ
ยอมรับไดโ้ดยยึดหลักการ
ทฤษฎ ี
5.3.8 สามารถท างานเป็น
ทีมภายใตค้วามคิดที่
แตกต่างกัน 
 5.3.9 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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5. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านส่ือ 
5.1.9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอี
เลิร์นนิง ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
 5.1.10 หลักการประเมินหาคุณภาพ
บทเรียนคอร์สแวร์ และการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 

5.2.8 การจัดท าคู่มือการใช้
งานส าหรับบทเรียน 
5.2.9 ทักษะการใหค้ าปรึกษา
เกี่ยวกับการผลิตบทเรียน
คอร์สแวร์ 
5.2.10 ทักษะการประเมินหา
คุณภาพบทเรียนคอร์สแวร ์

 

6. ตัวบ่งชี้สมรรถนะความรู้ของนักออกแบบกราฟิก 
6.1 ตัวบ่งชี้สมรรถนะความรู้ของนัก
ออกแบบกราฟิก จ านวน 7 ข้อ 

6.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ทักษะของนักออกแบบกราฟิก 

จ านวน 7 ข้อ 

6.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนัก
ออกแบบกราฟิก จ านวน 10 

ข้อ 
7. ตัวบ่งชี้สมรรถนะของโปรแกรมเมอร ์

 7.1 ตัวบง่ชี้สมรรถนะด้านความรู้ของ
โปรแกรมเมอร ์  จ านวน 7 ข้อ 

7.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ทักษะของโปรแกรมเมอร์ 
จ านวน 9 ข้อ 

7.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
โปรแกรมเมอร์ จ านวน 8 ข้อ 

7.1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์

นนิง 

7.1.2 ระบบฐานข้อมูล(Database) 

7.1.3ภาษาที่ใช้ในการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
7.1.4 การเขียนและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
7.1.5 การออกแบบผังงาน (Flowchart) 
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
7.1.6 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
7.1.7 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน 

อีเลิร์นนิง ทั้งซอฟต์แวร์และฮารด์แวร ์

7.2.1 การน าข้อมูลการ
ออกแบบรายละเอียดการวาง
โครงสร้าง จากทีมอื่นๆมา
เขียนเป็นโปรแกรม 
7.2.2 การเขียน
ภาษาคอมพิวเตอร ์
7.2.3 การจัดท าผังงาน 
(Flowchart) ขั้นตอนการ
ท างานที่ละเอียด และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
 7.2.4การประยุกต์และ
ดัดแปลงความรู้ทางด้าน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้เป็น
อย่างดี  
 7.2.5การประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ใน

7.3.1 มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การออกแบบระบบ 
7.3.2 สามารถแก้ไข
สถานการณ์และปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ 
7.3.3 แสวงหาและศึกษา
ค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ อยู่
เสมอ 
7.3.4 มีความรบัผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 7.3.5 ยอมรับและเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น 
7.3.6 รู้จักปรับวิธีการท างาน 
ปรับตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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ระหว่างขั้นตอนของการพัฒนา 
7.2.6 การทดสอบโปรแกรม 
แก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์
ตามวตัถุประสงค ์
7.2.7การควบคุมระบบการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
7.2.8การระบุคุณสมบัติของ
ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ ทีใ่ช้
ข้อจ ากัดในการใชง้าน 
7.2.9 การพัฒนา และปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนให้เป็น
ปัจจบุันตามความเหมาะสม 

7.3.7 สามารถท างานเป็นทมี
ภายใต้ความคิดที่แตกต่างกัน 
7.3.8 มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอน 
แบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็น
ต่อไปนี ้
  ประเด็นที่ 1 การเปรียบเทียบ
จ านวนตั วบ่ งชี้ สมรรถนะของทีมผลิ ต 
คอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิงในสถาบันอุดมศึกษา  
  จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าเม่ือ
จ าแนกตามสมาชิกของทีมผลิตคอร์สแวร์จาก 
7 ฝ่ายงานพบว่าตัวบ่งชี้มีจ านวนมากที่สุด 
คือ ตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้จัดการโครงการ 
จ านวน 34 ตัวบ่งชี้ รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการ 

จ านวน 29 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 31 ตัวบ่งชี้, ตัว
บ่งชี้สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล จ านวน 24 ตัว
บ่งชี้ ,  ตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักออกแบบ
กราฟิก จ านวน 24 ตัวบ่งชี้, และตัวบ่งชี้
สมรรถนะของโปรแกรมเมอร์ จ านวน 24 ตัว
บ่งชี้ แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ผู้จัดการโครงการมีความส าคัญต่อทีมผลิต
คอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์
นนิงในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีบทบาท
หน้าที่ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ
ด าเนินโครงการ บริหารงาน และติดตาม
ประสานงานกับบุคลากรคนอื่นๆ คอยก ากับ
ควบคุมดูแลให้แต่ละฝ่ายท างานสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรับผิดชอบในเรื่อง
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ของงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก 
และที่ส าคัญคือต้องเป็นผู้ที่ มีภาวะผู้น าสูง 
แก้ปัญหาเก่ง สามารถน าทีมงานทั้งหมดไปสู่
ผลส าเร็จได้ เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียด
พบว่า สิ่ งที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึ งคุณภาพการ
ปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับทางด้านความรู้ 
ด้านทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะ
แตกต่างกันไปตามฝ่ายงานที่ จะปฏิบัติ 
เช่น เดียวกับตัวบ่ งชี้ สมรรถนะของนัก
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีจ านวนตัวบ่งชี้
รองลงมายังแสดงให้เห็นว่ามีต้องมีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยสื่ อ มัลติ มี เดียต่ างๆ โดยท าหน้าที่
เชื่อมโยงแนวคิดระหว่างตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและตัวบ่งชี้
สมรรถนะของผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลใน
การน าเสนอออกมาในลักษณะของบทน า
เรื่อง(Storyboard) ให้กับตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ของผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ านสื่ อที่ ต้ อ งควบคุ ม
กระบวนการผลิต การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การผลิตบทเรียนรวมกับตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ขอ งนั ก อ อกแบบก ร าฟิ ก แ ล ะตั ว บ่ ง ชี้
สมรรถนะของโปรแกรมเมอร์ให้มีคุณภาพ 
ดังนั้นทีมผลิตคอร์สแวร์ในแต่ละฝ่ายต่างก็
ต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วน
บุคคลให้ตรงกับฝ่ายงานเพราะสามารถบ่งชี้
ถึงความมีคุณภาพในการปฏิบัติงานได้ นั่น
คือ ตัวบ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์
ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงใน

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ (2549) ที่ได้กล่าว หัวหน้า
โครงการต้องสร้างทีมในการด าเนินงานได้
ด้วยการเป็นบุคลากรที่ มีความเข้าใจและ
ความมุ่งหมายของโครงการ มีทัศนะในการ
จัดโครงการทั้ ง ใน เชิ งป ริมาณและเชิ ง
คุณภาพ เวลาและค่าใช้จ่ายและผลกระทบ
อื่นๆ รู้รายละเอียดของงานเป็นอย่างดี มี
ความสามารถในการสร้างสื่อความหมาย 
และที่ส าคัญเป็นผู้น าในการจุดประกายและ
ร่วมด าเนินงานกับทีมงานอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย พร้อมกับการควบคุมคุณภาพ 
โดยเฉพาะ เทพชัย ทรัพย์นิธิ (2548)ที่ได้
เสนอเกี่ยวกับนักออกแบบการเรียนการสอน 
ท าหน้าที่หลักในการน าหลักการและทฤษฎี
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการสอนที่น า
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือโดยมีการท างาน
อย่างเป็นระบบตามรายละเอียดของบทเรียน 
และยั ง เป็ นผู้ ป ร ะสานงานระหว่ า งที ม
นักพัฒนาบทเรียนและเจ้าของหลักสูตรหรือ
เนื้อหาและยังสอดคล้องกับ Badrul H. Khan 
(2004) กล่าวว่า ทีมวางแผน ประกอบด้วยผู้
ก ากับ ผู้จัดการ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นต้น 
จะพัฒนาแผนงานโดยวิเคราะห์บุคคลากร 
กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน E-Learning ในส่วนต่างๆ เป็น
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ประเมินผล 
ส่งออกไปใช้งาน บ ารุงรักษา การสอน และ
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ฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เข้าสู่การด าเนินงาน
ตามที่ ได้ รับมอบหมายได้  และจะเสร็จ
สมบูรณ์ด้วยทั้งผู้ก ากับ ผู้จัดการโครงการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล การ
ออกแบบ รวมถึงผู้ออกแบบการสอนจะต้อง
ท างานร่วมกันเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
  ประเด็นที่ 2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทีมผลิตคอร์สแวร์
ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งใน
สถาบันอุดมศึกษาของทุกฝ่ายงานนั้นจะ 
ต้องมี 
  จากผลการวิ จัยพบว่า ตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของทีม
ผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ มีความ
เหมือนกันในท้ัง 7 ฝ่ายงาน ได้แก่ 
   .... 1. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เหตุที่ท าให้ทีม
ผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิ่งทั้ง 7 ฝ่าย จะต้องมีตัวบ่งชี้
สมรรถนะในด้านนี้ เนื่องจากการท างานของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์นั้น เป็นการท างานของ
กลุ่มบุคคลที่หลากหลาย โดยต้องมีการ
พูดคุ ย  ปรึกษา เชื่ อม โยงแนวคิ ดและ
ประสานงานกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับทีม
ผลิตคอร์สแวร์ฝ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในทีมผลิตคอร์สแวร์อยู่เสมอ เพื่อให้การ
ท างานร่วมกันด าเนินไปได้อย่างราบรื่น มี

ค ว าม เ ข้ า ใ จที่ ดี แ ล มีค ว ามร่ ว ม มื อกั น 
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการอยู่
ร่ ว มกั น กั บ บุ ค ค ล อื่ น ไ ป ใ นทา งที่ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องนั้นจึงมาเป็น
ปัจจัยที่ช่วยส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างานร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัด
ความขัดแย้งในการท างานเป็นทีมผลิตคอร์ส
แวร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนีวรรณ ตั้งภักดี 
(2557) กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิง
ให้ประสบความส าเร็จในสถาบันอุดมศึกษาที่
เพิ่งเริ่มต้นหรือก าลังจะพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอีเลิร์นนิงในสถาบันของตนเองว่า 
ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรมาเป็นล าดับแรก เพราะ
หากผู้บริหารและบุคคลากรในหน่วยงานอี
เลิร์นนิงสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือชี้ให้เห็นความส าคัญของงานอีเลิร์นนิง
ได้แล้วจะท าให้ เกิดความราบรื่นในการ
บริหารและการจัดการงานอีเลิร์นนิงในทุก
องค์ประกอบได้ในทันที และยังสอดคล้องกับ 
ทิพย์ นิลนพคุณ (2547) กล่าวว่า การมี
มนุษยสัมพันธ์ดี เป็น เรื่ อ งราวที่ ว่ าด้ ว ย
พฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการ
ท างานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้การ
ท างานไปได้อย่างราบรื่น ความส าคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานก็คือ สร้างความ
ราบรื่นในการท างานร่วมกัน สร้างความ
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เข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิดความ
รักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกัน 
เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และแก้ไข
ปัญหาแความขัดแย้งได้   
     2. การมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย เหตุที่ท าให้ทีมผลิตคอร์ส
แวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
ทั้ง 7 ฝ่ายนั้น จะต้องมีตัวบ่งชี้สมรรถนะใน
ด้านนี้  เนื่องจากการผลิตคอร์สแวร์นั้ นมี
กระบวนการท างานที่เป็นล าดับขั้นตอน ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ การ
ผลิตและการประเมิน จึงท าให้ทีมผลิตคอร์ส
แวร์ แต่ละฝ่ายนั้นต้องท างานที่ตนเองได้รับ
มอบหมายนั้นให้ส าเร็จตามที่ก าหนด หาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกิดความล่าช้า ก็จะส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปได้ เพื่อให้
กระบวนการท างานนั้นสามารถด าเนินไปได้
ตามขั้นตอนทีมผลิตคอร์สแวร์แต่ละฝ่ายนั้น
จึงต้องมีความพยายาม ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายได้ในเวลาที่ก าหนดและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการยอมรับผลการ
กระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น การมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้นั้น 
ทีมผลิตคอร์แวร์จะต้องมีการวางแผนงาน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้
ชัดเจน สร้างความกระตือรือร้น มุ่งม่ันและมี
เป้าหมายในการท างานของตน มีระเบียบ

วินัย เชื่อ ม่ันในตนเอง ก็จะได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้อื่นและสามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ รัตตัญญู 
เทียนปฐม (2549) กล่าวว่า ถ้าขาดความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ย่อมไม่อาจท างานใดได้ส าเร็จ เพราะความ
รับผิดชอบเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้งาน
บรรลุผล ผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบย่อมจะไม่มี
ความผูกพันกับหน่วยงาน เพิกเฉยละเลยต่อ
สิ่งที่ควรท า ปฏิบัติหน้าที่หรือท าหน้าที่อย่าง
เสียไม่ได้ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่จึง
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญมากในการท างาน 
   3. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข เหตุที่ท าให้ทีมผลิต 
คอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิ่งทั้ง 7 ฝ่ายนั้น จะต้องมีตัวบ่งชี้
สมรรถนะในด้านนี้ เนื่องจากในกระบวนการ
ท างานแต่ละขั้นตอนของทีมผลิตคอร์สแวร์
นั้นเป็นการท างานร่วมกันจากหลายฝ่าย 
ต้องมีการเชื่อมโยงความคิด ปรึกษา แสดง
ความคิดเห็น ประสานงานกัน ท าให้ต้องมี
การรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายอื่นทั้งที่เห็น
ด้ วยและไ ม่ เห็นด้วย โดยต้อง เป็นการ
แสดงออกที่มีเหตุผลก็จะท าให้ไม่เกิดปัญหา
หรือความขัดแย้งกันภายในทีมผลิต และได้
ทราบถึงข้อผิดพลาดหรือการกระท าที่ควร
ปรับปรุง ซึ่งต้องเกิดจากการรู้จักยอมรับใน
คว ามแตกต่ า งขอ ง แต่ ล ะบุ ค คล  เ ช่ น
การศึกษา หรือวิธีการคิดที่แตกต่างกัน โดย
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การใช้เหตุผลและรับฟังความคิดเห็นที่ต่าง
มาปรั บปรุ ง แก้ ไ ข  เพื่ อ ให้ ปัญหาหรื อ
ข้อผิดพลาดนั้นๆ ยุติ ลงโดยไม่มีความ
แตกแยกกันและสามารถด าเนินงานไปได้
อย่างราบรื่นตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับ John M. Ivancevich (2002) 
กล่าวว่า ทีมพัฒนา E-Learning จะพบความ
ท้ าทาย ใน ง านมากมาย  ผู้ น าที มค ว ร
หลีกเลี่ยงการไม่ยอมรับสิ่งที่คนภายนอก
คิดค้น ผู้ จัดการโครงการจ าเป็นต้องเป็น
แบบอย่ า ง ในการ ให้ ความ เคารพด้ าน
ความคิดกับสมาชิกในทีมตลอด ท าให้
สมาชิกในทีมสามารถแสดงความเห็นในทุกๆ 
เรื่องได้ และตระหนักในความหลากหลาย
ของทีม ด้วยการสร้างคุณค่าจากความ
แตกต่างที่ มี ก็จะสามารถสร้างทีมที่ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้เป้าหมายการ
ท างานที่เหมือนกัน และยังสอดคล้องกับ 
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2553) กล่าวว่า 
การที่จะเปิดใจได้ต้องเกิดจากการยอมรับ
และเข้าใจ ซึ่งการยอมรับในที่นี้ คือ การที่เรา
ยอมรับว่าคนเราแต่ละคนต่างที่มาต่าง
การศึกษา เลี้ยงดู ย่อมมีความคิดที่แตกต่าง
กันออกไป และสองคือ การแสดงความเข้าใจ
ก่อนว่าคนทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของ
ตนเอง และสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของ
ตนเองด้วยการจะคิดได้กว้าง คิดได้ไกล
จะต้องอาศัยการระดมหรือเปลี่ยนความ
คิดเห็น การถกเถียง หรือการแสดงเหตุผล 

ต้องอาศัยหลายๆคนช่วยกันคิด มีเหตุมีผล 
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
    4. การมีความตรงต่อเวลา เหตุที่ท า
ให้ทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิ่งทั้ง 7 ฝ่ายนั้น จะต้องมีตัว
บ่งชี้สมรรถนะในด้านนี้  เนื่องจากทีมผลิต
คอร์สแวร์มีกระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน 
หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ก็จะส่ งผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไปที่ ไ ม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
สิ่งส าคัญในการท างานเป็นทีมผลิตคอร์สแวร์
ในแต่ละฝ่ายนั่นคือ การมีความตรงต่อเวลา
เป็นการท างานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้
เสร็จก่อนเวลา เพื่อมีเวลาตรวจทานและส่ง
งานให้ตรงตามก าหนดไม่ท าให้ เกิดผล
กระทบแก่การท างานในขั้นตอนต่อไป จึง
ควรมีการวางแผนงาน ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยจัด
เรียงล าดับตามขั้นตอนการท างาน ก าหนด
ตารางวันและเวลาของแต่ละฝ่ายตามความ
เหมาะสมเพื่อให้ส่งต่องานหรือมอบหมาย
งานไปยังฝ่ายอื่นได้ทันตามเวลาที่ก าหน ซึ่ง
สอดคล้องกับ รัตตัญญู เทียนปฐม (2549) 
กล่าวว่า มนุษย์จะมีประสิทธิภาพการท างาน
ได้ดีและท างานได้อย่างมีชีวิตชีวา เม่ือมา
ท างานตรงเวลาและก าหนดเวลาการท างาน
ทุกอย่างไว้ให้แน่นอน  
  จากที่กล่าวไปจึงแสดงให้เห็นว่า 
ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  
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ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้นี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญ
ต่อการท างานเป็นทีมของทีมผลิตคอร์สแวร์
ทั้ง 7 ฝ่าย ที่ส่งผลให้การท างานร่วมกันเป็น
ทีมนั้นประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงาน และยังสะท้อนให้เห็นว่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลจะเป็นตัวสร้างบรรทัด
ฐานให้ เ รา เองโดยไ ม่รู้ ตั ว  เพราะถ้ า มี
คุณลักษณะที่ดีมาตั้งต้นแล้วโอกาสที่งานนั้น
จะประสบความส าเร็จ มีความก้าวหน้าก็มีสูง  
    ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าตัว
บ่งชี้สมรรถนะของทีมผลิตคอรส์แวร์ส าหรับ 
กา ร เ รี ย นก า ร ส อนแบบอี เ ลิ ร์ น นิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ที่พบทั้งหมดในงานวิจัยนี้ 
เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะท าให้หน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น อี เ ลิ ร์ น นิ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายหรือ
เกณฑ์ประเ มินการท างานของทีมผลิต 
คอร์สแวร์ แต่ตัวบ่งชี้ต่างๆ นี้ จะท าให้ทีม
ผลิตคอร์สแวร์ของแต่ละสถาบันท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและงานอีเลิร์นนิงมี
ประสิทธิผลมากขึ้นนั้นยังขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ 
การวางแผนการคิดกลยุทธ์ในการพัฒนา
บุ คลากร ในทีมของหน่ วยงานอี กด้ วย 
นอกจากนี้ การเสริมแรงหรือสร้างแรงจูงใจ
ให้กับทีมผลิตคอร์สแวร์ที่ยังขาดสมรรถนะมี
สมรรถนะที่ดีขึ้น หรือ ทีมผลิตคอร์สแวร์ที่มี
สมรรถนะที่ดีอยู่แล้วจะให้สมรรถนะนั้นคงอยู่
ต่อไปนั้นควรจะท าอย่างไร ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่

ท้าทายของหน่วยงานว่าจะบ ารุงดูแลรักษา
ทีมผลิตคอร์สแวร์ท่ีมีคุณภาพนี้ไว้ได้อย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ  
    ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ 
      1. การน าตัวตัวบ่งชี้สมรรถนะของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ควร
มีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบาย
และลักษณะภารกิจงานของหน่วยงานแต่ละ
แห่ง อาจน าตัวบ่งชี้สมรรถนะไปใช้ทั้ง 7 ฝ่าย 
หรือ เลือกใช้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมกั บภา รกิ จ ข อ งบุ ค ล ากร ใ น
หน่วยงานน้ันๆด้วย  
  2. ผลที่ได้จะช่วยให้ทีมผลิตคอร์ส
แวร์ในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ หรือ
ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งกว่าเดิม  
   3. เพื่อให้หน่วยงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถน าตัวบ่งชี้ที่ ได้มาใช้
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิ จัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะของ
ทีมผลิตคอร์สแวร์ เพื่อน าไปใช้คัดเลือก
บุคลากร 
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  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดอบรมทีมผลิตคอร์สแวร์ หรือบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง 

  3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐาน
สมรรถนะของทีมผลิตคอร์สแวร์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบอี เลิ ร์นนิง ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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