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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิง

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ	 2)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 รวมทั้งสิ้น	81	คน	2)	ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษา	 จำานวน	 20	 ท่าน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิงและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจะการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะ 
ของผูด้แูลระบบอเีลริน์นงิในสถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัและ	2)	แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	ด้วยเทคนิคเดลฟาย	จำานวน	3	
รอบ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและตีความ	หาความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่ามัธยฐาน	ค่าฐานนิยม	ความ
แตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน	ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	

ผลการวิจัยพบว่า

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	มีทั้งหมด	77	สมรรถนะ	แบ่ง
เป็น	7	ด้าน	โดยแต่ละด้านประกอบด้วยสมรรถนะย่อย	ดังนี้

1.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	23	สมรรถนะ	ได้แก่	
1)	ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ	2)	ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล	
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จำานวน	5	สมรรถนะ	3)	ด้านความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเนือ้หาของบทเรยีน	จำานวน	4	สมรรถนะ	4)	ดา้น
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัดและประเมินผลการเรียน	จำานวน	8	สมรรถนะ

2.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

3.	สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

4.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	23	สมรรถนะ	ได้แก่	
1)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ	2)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล	
จำานวน	5	สมรรถนะ	3)	ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ	4)	ด้าน
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการวัดและประเมินผลการเรียน	จำานวน	8	สมรรถนะ

5.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

6.	สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

7.	สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

คำาสำาคัญ:	 สมรรถนะ,	ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง,	เทคนิคเดลฟาย

Abstract
The	 purposes	 of 	 th is	 research	 were	 1)	 to	 s tudy	 the	 op in ion	 of	

the	 e-learning	 system	 administrator	 and	 those	 involved	 in	 teaching	 e-learning	
on	 the	 performance	 of	 the	 e-learning	 system	 administrator	 in	 higher	 education.	 
2)	to	study	the	opinions	of	experts	on	the	performance	of	the	e-learning	system	Administrator	in	
higher	education.	The	samples	were	Divided	into	two	groups.	1)	E-learning	system	administrator	
in	public	higher	education	institutions	and	people	who	are	involved	in	teaching	e-learning.	Total	of	
81	people.	2)	e-learning	experts	in	higher	education	20	people.	Tools	used	in	this	research	were	 
1)	 questionnaire	 e-learning	 system	 administrator	 and	 who	 are	 involved	 in	 teaching	 
to	 e-learning	 about	 the	 performance	 of	 the	 e-learning	 system	 Administrator	 in	 public	 
higher	 education	 institutions.	 2)	 questionnaire	 expert	 opinion	 about	 the	 performance	 
of	 the	 e-learning	 system	 administrator	 in	 public	 higher	 education	 institutions,	 
The	 Delphi	 Technique	 government	 3	 rounds.	 Data	 were	 analyzed	 by	 a	 summary	 and	 
interpretation.	Frequency,	percentage	mean,	mode,	median,	mode	and	median	differences.	
And	the	interquartile	range.

The	research	findings	were	as	follows:

A	study	of	competency	of	e-learning	system	administrator	in	public	higher	education	
institutions.	Consists	of	77	competencies.
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1.	 The	 knowledge	 of	 learning	 management	 system	 (LMS)	 areas	 consist	
of	 23	 competencies	 1)	 knowledge	 of	 management	 system	 6	 competencies.	 
2)	 Knowledge	 of	 information	management	 5	 competencies.	 3)	 Knowledge	 of	 Content	
management	system	4	competencies.	4)	Knowledge	of	Management,	measurement	and	
evaluation	8	competencies.

2.	The	knowledge	of	computers	and	networks	areas	consist	of	9	competencies.

3.	The	knowledge	of	the	communication	areas	consist	of	4	competencies.

4.	 The	 skills	 for	 learning	 management	 systems	 (LMS)	 areas	 consist	 of	
23	 competencies	 1)	 skills	 of	 management	 system	 6	 competencies.	 2)	 skills	 of	 
information	 management	 5	 competencies.	 3)	 skills	 of	 Content	 management	 system	 
4	competencies.	4)	skills	of	Management,	measurement	and	evaluation	8	competencies. 
	 5.	The	skills	of	computers	and	networks	9	competencies.

6.	The	skills	of	communication	4	competencies.

7.	The	personal	characteristics	5	competencies.

Keywords:	Competency,	e-learning	system	Administrator,	Delphi	technique

บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 การเช่ือมโยงข้อมูลและ
สารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลต่อชีวิตการ
ทำางานของมนุษย์	 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะด้านการศึกษา	 เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามา	 มีอิทธิพลทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน	 วิธีการเรียน	พฤติกรรม
ของผู้สอนและพฤติกรรมของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น	
จากการเชือ่มโยงผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร	์ 
ซึ่งเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้าง
ขวางและกระจายไปทกุระดับทัว่โลก	ทัง้การศกึษา
ในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 สถาบัน
การศึกษาหลายแห่งจึงได้ให้ความสนใจในการนำา
ระบบอเีลริน์นิงเขา้มาใช้	ทำาใหก้ารเรยีนการสอนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	ทั้งนี้อีเลิร์น
นิงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการเรียนการสอนจากวิธีเดิมเป็นการนำาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือเรียนร่วมกับระบบการเรียนในชั้นเรียนหรือ
ใช้กับการฝึกอบรมทั่วไปซึ่งจะเป็นระบบการเรียน
ที่ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ทั้งกับบท
เรียน	 เพื่อนร่วมชั้นเรียน	 ครูและอาจารย์ผู้สอน	
และในบางกรณีเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่และทุกเวลา	 (รักศักดิ์	
เลิศคงคาทิพย์,	 2551)	 ดังนั้นการเรียนการสอ
นอเีลริน์นงิจงึมคีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ในปจัจบุนั	
อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้
ประสบความสำาเรจ็ไดน้ัน้	จำาเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจ	 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2558

ในองค์ประกอบที่สำาคัญของการจัดการเรียน
การสอนและในการพัฒนานั้นจำาเป็นจะต้องมี
การจัดทีมพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้ดูแลระบบ	 (Administrator)	 เป็นผู้ที่
มีหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและบริหารเครือ
ข่ายผู้ดูแลเว็บ	 (Webmaster)	 จะต้องเป็นผู้
ดูแลและติดต้ังเว็บผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บ	
(Web	 designer)	 เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ	 แต่การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง
ในประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหา
การสนับสนุนด้านงบประมาณ	บุคลากร	และการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร	ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านอีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 ทีมงาน
ดำาเนินการขาดความรู้และความสร้างสรรค์	 ขาด
ประสบการณ์ในการทำางาน	 (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	2545)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเก่ียวสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์น
นิง	เน่ืองจากเป็นบคุคลหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ	อีเลิร์นนิง	 โดยปัจจุบัน
ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิง
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง	 ซึ่ง
มีหน้าที่	 ทำาการทดสอบ	 ทดลอง	 และตรวจสอบ
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน	 จะต้องมี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 ผู้ดูแล
ระบบจะตอ้งพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการเรยีน
การสอนตลอดเวลา	รวมถึงผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง 
จะควบคุมการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	 ดูแล
รักษาให้ถูกต้องแม่นยำา	 เฝ้าดูการปฏิบัติงาน 
ของผู้ใช้ระบบ	 ตลอดจนสำารองและกู้ข้อมูล
เพื่อบริหารจัดการในเชิงเทคนิค	 อย่างไรก็ตาม 
ในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงยังขาด
ผู้ดูแลระบบอี เลิ ร์นนิงที่มี คุณภาพหรือไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร	 เนื่องจากยังขาดสมรรถนะ
ต้นแบบเพื่ อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ 

ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและขาดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงเข้าปฏิบัติงาน	 ดัง
นั้นในการจัดการเรียนรู้จึงมีความจำาที่จะต้องมีผู้
ดแูลระบบอเีลริน์นงิทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และ
ทกัษะ	เพือ่ทีจ่ะบรหิารจดัการเรยีนการสอนใหเ้ปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาพปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา	
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสมรรถนะ
ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ
ปัจจัยหนึ่ งที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครั ฐ ให้ประสิทธิภาพมากยิ่ ง
ขึ้น	 ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดการพัฒนาบุคลากร
โดยยึดหลักทฤษฎีสมรรถนะแล้ววิ เคราะห์  
ให้มีความสอดคล้อง กับภาร กิจและบริบท
ของ ผู้ ดู แลระบบ อี เลิ ร์ นนิ ง โ ดยประ โยชน์  
ของสมรรถนะจะช่วยให้ ผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิง	 มีทักษะ	 ความรู้	 ความสามารถในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและช่วยแก้ไขปัญหาในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน	
และผลที่ได้จากการวิจัยจะนำาไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงที่สามารถ
นำาไปกำาหนดเป็นสมรรถนะต้นแบบเพื่อการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะของผู้ ดู แลระบบ 
อีเลิร์นนิงและเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติ งาน	 ซึ่ งจะส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงต่อไป

วัตถุประสงค์
1 . 	 เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นของผู้

ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
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อุดมศึกษาภาครัฐ	

2.	เพือ่ศกึษาความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงอย่างต่อเน่ืองมา
ไม่น้อยกว่า	 5	 ปีและมีการจัดการเรียนการ
สอนจนถึงปัจจุบัน	 จำานวน	 23	 สถาบัน	 ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธน บุ รี 	 สถาบัน เทค โน โล ยีพระจอม เกล้ า
พระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 	 มหาวิทยาลั ยสุ โ ข ทัยธร
รมาธิราช	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เ จ้ า คุณทหารลาดกระบั ง 	 มหาวิ ทย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	 มหาวิทยาลัย 
ร า ชภั ฏ เ ชี ย ง ใ หม่ 	 มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
สวนดุสิต	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 แบ่ง
เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง	 ได้แก่	 หัวหน้าหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบ
บอี เลิ ร์นนิงและผู้สอนด้วยระบบอี เลิ ร์นนิง 
2)	ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้	
แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	

1.	 ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง	ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)	

1.1	 ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐ	จำานวน	16	คน	

1.2	 ผู้ ท่ีมีส่ วนเ ก่ียวข้องในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีการจัดการเรียนการสอน 
แบบอีเลิร์นนิง	ได้แก่

	 1 . 2 . 1 	 หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 จำานวน	
15	คน	

	 1.2.2	 ผู้สอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	จำานวน	50	คน

2.	 ผู้เช่ียวชาญด้านอีเลิร์นนิงในระดับ
อุดมศึกษา	จำานวน	20	ท่าน	ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง	(Purposive	Sample)	เช่นกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ดู แลระบบและผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐ	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง	

2.	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
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2 .1 	 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
(รอบที่	 1)	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบ 
มีโครงสร้าง	

2.2	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 (รอบที่	 2)	
เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	
(Rating	Scale)

2.3	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชีย่วชาญเกีย่วกบัสมรรถนะของผูดู้แลระบบอเีลริน์
นิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 (รอบที่	 3)	 เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	
Scale)	 ที่แสดงค่ามัธยฐาน	 ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์และตำาแหน่งคำาตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบไว้
ในแบบสอบถามรอบที่	2

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

ขั้นที่	 1	 ศึกษาข้อมูล	 แนวคิดทฤษฎี
และหลักการที่ เกี่ ยวข้องกับสมรรถนะของ
ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและสอบถามความคิด
เห็นของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการเรียนการสอนอี เลิร์นนิงเกี่ยว
กั บสมร รถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	

ขั้นที่	 2	 สอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	
ด้วยเทคนิคเดลฟาย	 ด้วยแบบสอบถามความคิด
เห็น	จำานวน	3	รอบ	

1.	 นำาข้อมูลจากขั้นตอนท่ี	 1	 มาส
ร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดแบบ	 มี
โครงสร้างสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ	รอบที่	1	แล้วจัดส่ง
แบบสอบถาม	 จากนั้นติดตามแบบสอบถามกลับ

คืนแล้ววิเคราะห์ด้วยการสรุปและตีความ	

2.	 นำาข้อมูลจากข้อที่ 	 1	 มาพัฒนา
แบบสอบถามรอบที	่2	มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
ประมาณค่า	5	ระดับ	ส่งให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ	จากนั้น
ผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามกลับคืน	แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์

3.	 นำาข้อมูลจากข้อที่ 	 2	 มาพัฒนา
แบบสอบถามรอบที	่3	มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
ประมาณค่า	5	ระดับ	 (เหมือนรอบที่	 2)	ส่งให้ผู้
เชี่ยวชาญ	 จากนั้นติดตามเอกสารกลับคืน	 แล้ว
วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่พสิยัระหว่างควอไทล	์
ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน	เพื่อ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

1.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ ดูแลระบบและผู้ ท่ีมีส่ วนเ ก่ียว ข้องในการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงเก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและ
ตีความ	และหาความถี่	ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ	 อี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	

2.1	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ	รอบที่	1	 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
คำาตอบของคำาถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและตีความและ
หาความถี่	ร้อยละ

2.2	 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ เชี่ยวชาญ	 รอบที่ 	 2	 วิ เคราะห์ข้อมูลโดย	 
ค่ ามั ธยฐานและค่ าพิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ 	 
(Interquatile	Range)
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2.3	 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชีย่วชาญ	รอบที	่3	เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญลงความเหน็
อกีครัง้วา่จะยนืยันคำาตอบเดิมหรอืเปลีย่นแปลงคำา
ตอบ	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	มัธยฐาน	ฐานนิยม	พิสัย
ระหว่างควอไทล์	 ความแตกต่างระหว่างฐานนิยม
และมัธยฐาน

ผลการวิจัย 
1.	 ผลของการศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ในการ
จัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐ	สรุปได้ดังนี้

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบนัอดุมศกึษาภาครฐั	มทีัง้หมด	69	สมรรถนะ	
โดยแบ่งออกเป็น	7	ด้าน	ดังนี้

1.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	17	สมรรถนะ

2 . 	 สมรรถนะด้ านความรู้ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	10	สมรรถนะ

3.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	5	สมรรถนะ

4.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบ
จัดการการเรียนรู้	(LMS)	จำานวน	17	สมรรถนะ

5 . 	 สมรรถนะ ด้านทักษะ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	10	สมรรถนะ

6.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	5	สมรรถนะ

7.	 สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

2.	 ผลของการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	โดยจากการ
ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ่ม
พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ดูแลระบบและผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้มทีัง้หมด	69	สมรรถนะ	และในสว่นของผู้
เชี่ยวชาญมีทั้งหมด	77	สมรรถนะ	และสมรรถนะ 
ที่เหมือนกันและต่างกัน	ดังนี้	

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 1	 เดิมมี	 17	
สมรรถนะ	เพิ่มเป็น	23	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 2	 เดิมมี	 10	
สมรรถนะ	เหลือ	9	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 3	 เดิมมี 	 5	
สมรรถนะ	เหลือ	4	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 4	 เดิมมี	 17	
สมรรถนะ	เพิ่มเป็น	23	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 5	 เดิมมี	 10	
สมรรถนะ	เหลือ	9	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 6	 เดิมมี 	 5	
สมรรถนะ	เหลือ	4	สมรรถนะ

สมรรถนะด้านย่อยที่ 	 7 	 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงคือมี	5	สมรรถนะ

สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	แบ่งเป็น	3	ด้านหลัก	7	
ด้านย่อย	77	สมรรถนะ	ดังนี้
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สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	แบ่งเป็น	3	ด้านหลัก	7	
ด้านย่อย	77	สมรรถนะ	

•	ด้านความรู้

1.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับระบบ
จดัการการเรยีนรู	้(LMS)	มทีัง้หมด	23	สมรรถนะ	
แบ่งเป็น

1.1	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ

	 1.1.1	ความรู้ในการติดตั้ง	LMS	ใน
เซิร์ฟเวอร์

	 1.1.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน	

	 1.1.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSกำาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้งานและ 
ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่	

	 1.1.4	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	พัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่นการทำางานในระบบ

	 1.1.5	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	ลบฟังก์ชั่นการทำางานในระบบ

	 1.1.6	 ความรู้ในการดูแล	 LMS	 ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	

1.2	 สมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับการ
จัดการข้อมูล	จำานวน	5	สมรรถนะ

	 1.2.1	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSบนัทกึขอ้มลูผูเ้รยีน	ผูส้อน	ผูใ้ชง้านลงในฐาน
ข้อมูลใน	LMS	

	 1.1.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	 รวบรวมและทำารายงานสถิติการใช้งานใน	
LMS

	 1.1.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMSคัดกรอง	 ตรวจสอบเนื้อหา	 และข้อความที่
ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมออกจาก	LMS	ได้

	 1.1.4	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ 
ใน	LMS	จัดการข้อมูล	 เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของระบบ	 ฐานข้อมูล	 และสำารองข้อมูล	 ข้อมูล 
ผู้เรียน	ผู้สอน	ผู้ใช้งาน	และข่าวประกาศต่างๆ	

9 
 

ที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้  
  สมรรถนะดานยอยที่ 1 เดิมมี 17 สมรรถนะ เพ่ิมเปน 23 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 2 เดิมมี 10 สมรรถนะ เหลือ 9 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 3 เดิมมี 5 สมรรถนะ เหลือ 4 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 4 เดิมมี 17 สมรรถนะ เพ่ิมเปน 23 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 5 เดิมมี 10 สมรรถนะ เหลือ 9 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 6  เดิมมี 5 สมรรถนะ เหลือ 4 สมรรถนะ 
  สมรรถนะดานยอยที่ 7  ไมมีการเปลี่ยนแปลงคือมี 5 สมรรถนะ 
 

สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ  
แบงเปน 3 ดานหลัก  7 ดานยอย  77 สมรรถนะ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   
แบงเปน 3 ดานหลัก  7 ดานยอย  77 สมรรถนะ  

• ดานความรู 
1. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS)  มีท้ังหมด 23 สมรรถนะ  แบงเปน 
 1.1 สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบ จํานวน 6 สมรรถนะ 
  1.1.1 ความรูในการติดตั้ง LMS ในเซิรฟเวอร 
  1.1.2 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSแบงกลุมผูใชงาน     
  1.1.3 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานแกผูใชงานและผูที่สมัครสมาชิกใหม      
  1.1.4 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMS พัฒนาและเพิ่มฟงกชั่นการทํางานในระบบ 
  1.1.5 ความรูในการใชเคร่ืองมือใน LMSลบฟงกชั่นการทํางานในระบบ 

7. สมรรถนะดานคุณลักษณะนิสัยสวนบุคคล 

1. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS)

2. สมรรถนะดานความรเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขาย 

5. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขาย 

4. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับระบบจัดการการเรียนรู (LMS) 

3. สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร 

6. สมรรถนะดานทักษะเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร 

ดานความรู 

ดานทักษะ 

ดานคุณ 
ลักษณะนิสัย

ภาพที่ 1  สมรรถนะของผูดูแลระบบอีเลิรนนิงในสถาบนัอุดมศึกษาภาพที่	1	สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
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	 1.1.5	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	 LMS	 เพิ่มและลบกระดานข่าวและข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์

1.3	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 1.3.1	 ความรู้ในการใช้ระบบจัดการ
เน้ือหา	(CMS)	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัสตูรและง่ายตอ่
การใช้งาน

	 1.3.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	 CMS	 อัพโหลดเนื้อหาของบทเรียนและแก้ไข
ปัญหาการอัพโหลดเนื้อหาของบทเรียน

	 1.3.3	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือใน	
LMS	กำาหนดใหผู้เ้รยีนสามารถใช้ขอ้มลูเน้ือหาของ
บทเรยีนไดห้ลากหลายรปูแบบ	เช่นผูเ้รยีนสามารถ
แก้ไขไฟล์งานร่วมกับผู้เรียนและผู้สอน

	 1.3.4	 ความรู้ในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้สอนเพ่ือกำาหนดและลำาดับบท
เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

1.4	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการวัดและประเมินผลการเรียนจำานวน	 8	
สมรรถนะ	แบ่งเป็น

	 1.4.1	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการบ้าน	จำานวน	4	สมรรถนะ	

	 1.4.1.1	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	
LMS	มอบหมายให้แก่ผู้เรียน

	 1.4.1.2	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	
LMS	สร้างการบ้านให้แก่ผู้เรียนและกำาหนดระยะ
เวลาในการส่งการบ้าน

	 1.4.1.3	 ความรู้ ในการใช้เครื่อง
มือใน	 LMS	 การรับการบ้านคืนจากผู้ เรียน
และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดข้องในการรับ 
	และส่งการบ้าน	

	 1.4.1.4	ความรูใ้นการใช้เครือ่งมอืใน	

LMS	 รายงานผลการส่งการบ้านและผลคะแนน
การบ้าน

	 1.4.2	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการสอบ	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 1.4.2.1	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	สร้างแบบทดสอบและแบบประเมินรูปแบบ
ต่างๆ	ได้	 เช่น	แบบเลือกตอบ	แบบเติมคำา	แบบ
จับคู่	แบบถูกผิด	เป็นต้น

	 1.4.2.2	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	 ส่งและรับแบบทดสอบและแบบประเมินให้
แก่ผู้เรียน

	 1.4.2.3	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	วิเคราะห์ผลการสอบของผู้เรียน

	 1.4.2.4	ความรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืใน	
LMS	รายงานผลการสอบผู้สอนและผู้เรียน

2 . 	 สมรรถนะด้ านความรู้ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

2.1	 ความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของ
คอมพวิเตอรแ์ละของฮารด์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
อีเลิร์นนิง

2.2	 ความรู้ในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.3	ความรูใ้นการทดสอบและตรวจสอบ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.4	 ความรู้ในการแก้ปัญหาระบบและ
จัดการให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบอีเลิร์นนิงให้เข้ากันได้	

2.5	 ความรู้ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง

2.6	ความรูเ้กีย่วกบัประเภทของเครอืขา่ย
และหลักการทำางานของระบบเครือข่าย

2.7	 ความรู้ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
เครอืขา่ยใหท้นัสมยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
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2.8	 ความรู้ในการจัดการข้อมูลและ
สำารองข้อมูลในระบบเครือข่าย

2.9	 ความรู้ในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายและป้องกันการถูกโจมตีจาก
ไวรัส

3.	 สมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

3.1	ความรูใ้นการตดิตอ่สือ่สารและเลอืก
ใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

3.2	ความรู้ในการสื่อสารโต้ตอบระหว่าง
ผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานทั้งในรูปแบบไม่ประสาน
เวลา	 เช่น	 การใช้	 Web	 Board	 หรือการใช้	 
e-mail	 และรูปแบบแบบประสานเวลา	 เช่นการ	
Chatหรือการใช้	Video	conferenceได้	

3.3	 ความรู้ ในการเลือกและใช้ช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร
และระดับของผู้ใช้งาน

3.4	ความรู้ในการนำาsocial	network	มา
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน

•	ด้านทักษะ

4.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับระบบ
จดัการการเรยีนรู	้(LMS)	มทีัง้หมด	23	สมรรถนะ	
แบ่งเป็น

4.1	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการระบบ	จำานวน	6	สมรรถนะ

	 4.1.1	 สามารถติดตั้ง	 LMS	 ใน
เซิร์ฟเวอร์ได้

	 4.1.2	 สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน	
LMS	ได้

	 4.1.3	สามารถกำาหนดสทิธิก์ารเขา้ใช้
งานเพือ่อนุญาตและยกเลกิสทิธิใ์หแ้กผู่ใ้ช้งานและ
ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ใน	LMS	ได้

	 4.1.4	สามารถพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่

นการทำางานใน	LMS	ได้

	 4.1.5	 สามารถแก้ไขและลบฟังก์ชั่
นการทำางานใน	LMS	ได้	

	 4.1.6	สามารถดูแล	LMS	ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอได้

4.2	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูล	จำานวน	5	สมรรถนะ

	 4.2.1	สามารถบนัทกึขอ้มลูผูเ้รยีน	ผู้
สอน	ผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูลใน	LMS	ได้

	 4.2.2	 สามารถรวบรวมและทำา
รายงานสถิติการใช้งานใน	LMS	ได้

	 4.2.3	 สามารถคัดกรอง	 ตรวจสอบ
เนื้อหาและข้อความที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมอ
อกจาก	LMS	ได้

	 4.2.4	 สามารถจัดการข้อมูล	 เพื่อ
รักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและ
สำารองข้อมูล	 ผู้เรียน	 ผู้สอน	 ผู้ใช้งาน	 และข่าว
ประกาศต่างๆ	ใน	LMS	ได้	

	 4.2.5	 สามารถเพิ่มและลบกระดาน
ข่าวและข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ใน	LMS	ได้

4.3	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเนื้อหาของบทเรียน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.3.1	 สามารถใช้ระบบจัดการ
เนื้อหา(CMS)	ให้เป็นไปตามหลักสูตรและง่ายต่อ
การใช้งานได้

	 4.3.2	 สามารถอัพโหลดเนื้อหาของ
บทเรียนและแก้ไขปัญหาการอัพโหลดเนื้อหาของ
บทเรียนใน	CMS	ได้

	 4.3.3	 สามารถกำาหนดให้ผู้ เรียน
สามารถใชข้อ้มลูเนือ้หาของบทเรยีนไดห้ลากหลาย
รูปแบบ	เช่น	ผู้เรียนสามารถแก้ไขไฟล์งานร่วมกับ
ผู้เรียนและผู้สอนใน	LMS	ได้

	 4.3.4	 สามารถประสานความร่วม
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มือระหว่างผู้สอนเพื่อกำาหนดและลำาดับบทเรียน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้

4.4	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการวัดและประเมินผลการเรียน	 จำานวน	 8	
สมรรถนะ	แบ่งเป็น

	 4.4.1	 ทักษะในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการบ้าน	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.4.1.1	สามารถมอบหมายการบา้น
ให้แก่ผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.1.2	 สามารถสร้างการบ้านและ
กำาหนดระยะเวลาในการส่งการบ้านให้แก่ผู้เรียน
ใน	LMS	ได้	

	 4.4.1.3	สามารถรับการบ้านคืนจาก
ผู้เรียนและแก้ไขปญัหาเมือ่เกดิขอ้ขดัขอ้งในการรบั
และส่งการบ้านใน	LMS	ได้

	 4.4.1.4	 สามารถรายงานผลการส่ง
การบ้านและผลคะแนนการบ้านใน	LMS	ได้

	 4.4.2	 ทักษะในการใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการการสอบ	จำานวน	4	สมรรถนะ

	 4.4.2.1	 สามารถสร้างแบบทดสอบ
และแบบประเมินรูปแบบต่างๆ	 ได้เช่นแบบเลือก
ตอบ	แบบเติมคำาแบบจบัคู่	แบบถกูผดิใน	LMS	ได้

	 4.4.2.2	 สามารถส่งและรับแบบ
ทดสอบและแบบประเมินให้แก่ผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.2.3	 สามารถวิเคราะห์ผลการ
สอบของผู้เรียนใน	LMS	ได้

	 4.4.2.4	สามารถรายงานผลการสอบ
ให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนใน	LMS	ได้

5 . 	 สมรรถนะ ด้านทักษะ เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำานวน	9	สมรรถนะ

5.1	 สามารถนำาความรู้ เกี่ยวกับส่วน
ประกอบของคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์มา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลระบบอีเลิร์นนิงได้

5.2	 สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.3	 สามารถทดสอบและตรวจสอบ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.4	 สามารถแก้ปัญหาระบบและจัดการ
ให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับระบบอี
เลิร์นนิงได้ให้เข้ากันได้

5.5	สามารถเลอืกใชซ้อฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับระบบอีเลิร์นนิงได้

5.6	 สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับประเภท
ของเครือข่ายและหลักการทำางานของระบบเครือ
ข่ายมาประยุกต์ใช้ในการ	ดูแลระบบอีเลิร์นนิงได้	

5.7	สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นเครอืขา่ย
ให้ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

5.8	 สามารถจัดการข้อมูลและสำารอง
ข้อมูลในระบบเครือข่ายได้

5.9	 สามารถรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายและป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัส
ได้

6.	 สมรรถนะด้านทักษะเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร	จำานวน	4	สมรรถนะ

6.1	 สามารถติดต่อสื่อสารและเลือกใช้
ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้

6.2	สามารถสือ่สารโตต้อบระหวา่งผูด้แูล
ระบบกบัผูเ้รยีนในรปูแบบไมป่ระสานเวลาเชน่การ
ใช้	Web	Board	หรือการใช้	e-mail	และรูปแบบ
แบบประสานเวลา	 เช่นการ	 Chat	 หรือ	 การใช้	
Video	conference	ได้

6.3	 สามารถเลือกและใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสารและระดับ
ของผู้ใช้งานได้

6.4	 สามารถนำาsocial	 network	 มา
ประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้	
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•	ด้านคุณลักษณะนิสัย

7.	 สมรรถนะด้านคุณลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล	จำานวน	5	สมรรถนะ

7.1	มีมนษุยสมัพันธท์ีดี่ตอ่เพ่ือนรว่มงาน
และผู้ที่มาติดต่อสื่อสาร

7.2	มคีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีห่ากมขีอ้
ผิดพลาดใดๆ	เกิดขึ้นในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง

7.3	 แสวงหาและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ	
เกี่ยวกับการดูแลระบบอีเลิร์นนิงเสมอ

7.4	 มีความกระตือรือร้นในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและเมื่อเกิดปัญหาในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิง

7.5	 มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแล
ระบบอีเลิร์นนิง

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่า	 สมรรถนะของ

ผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	แบ่งเป็น	3	ด้านหลักได้แก่	
ด้านความรู้	ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะนิสัย	โดย
สอดคลอ้งกบั	สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน	(2551)	ได้เสนอว่า	ความรู้	ทักษะ	และ
คุณลักษณะมีความจำาเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ใหเ้กดิความสำาเรจ็และงานมคีวามโดนเดน่กวา่คน
อืน่ๆ	และเมือ่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบับทบาทหนา้ที่
ของผูด้แูลระบบอเีลร์ินนิง	ซึง่โครงการมหาวทิยาลยั 
ไซเบอร์ ไทย	 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(2549)	ได้กล่าวว่า	ผู้ดูแลระบบมีหน้า
ที่บริหารจัดการเรียนการสอน	 ดูแลระบบเครือ
ข่ายหรือซอฟต์แวร์	 ตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน	 สำารองข้อมูลสม่ำาเสมอ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	เนคเทค	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 (2548)	 กล่าวว่า	 ผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิงมีหน้าที่	 ปรับปรุงและพัฒนาความ
สามารถของ	Website	 อยู่เสมอ	 จัดระบบรักษา

ความปลอดภัย	 ตรวจสอบและปรับปรุงการเช่ือม
โยง	 (Link)	 จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์สมรรถนะให้
สอดคล้องบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงและจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ดูแล
ระบบอเีลริน์นงิ	ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง	และผูเ้ชีย่วชาญ 
ดา้นอเีลริน์นงิ	พบว่า	สามารถแบง่สมรรถนะของผู้
ดแูลระบบอเีลริน์นงิทีส่ำาคญัซึง่ม	ี7	สมรรถนะยอ่ย	
โดยผู้วิจัยอภิปรายตามผลที่ได้	ดังนี้

(1)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิงในสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า	 ด้านความรู้เกี่ยวกับ
ระบบจัดการการเรียนรู้	 (LMS)	 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความสำาคัญในสมรรถนะของ	 ความรู้ในการติด
ตั้ง	LMS	ในเซิร์ฟเวอร์	ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
ใน	LMS	บันทึกข้อมูลผู้เรียน	ผู้สอน	ผู้ใช้งานลงใน
ฐานข้อมูลใน	LMS	ความรู้ในการใช้ระบบจัดการ
เนื้อหา	 (CMS)	 ให้เป็นไปตามหลักสูตรและง่าย 
ต่อการใช้งาน	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ
มหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย	สำานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา(2549)	กลา่ววา่	ผูด้แูลระบบมหีนา้
ที่บริหารจัดการเรียนการสอนและติดตั้งระบบ	
LMS	เซิร์ฟเวอร์	สอดคล้องกับ	ทองพูล	หีบไธสง	
(2548)	 และจีระศักดิ์	 นำาประดิษฐ์	 (2548)	 ได้
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดูแลระบบ	 server	
และออกสิทธิ์การใช้งานให้กับอาจารย์ผู้สอน	 จะ
เห็นได้ว่าด้านความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการการ
เรียนรู้	 (LMS)	 เป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(2)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาภาครั ฐ 	 พบ ว่ า 	 ด้ าน
ความรู้ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของ	
ความรู้ในการทดสอบและตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง	ความรู้ในการจัดการ
ข้อมูลและสำารองข้อมูลในระบบเครือข่าย	มีความ
รู้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
และป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัสได้	 เป็นต้น	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(2549)	
กล่าวว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่บริหารจัดการเรียน 
การสอน	คอยดูแลระบบหรือตรวจสอบซอฟต์แวร์
สำารองขอ้มูลสม่ำาเสมอ	และ	เนคเทค	ฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	(2548)	กลา่ววา่ผูดู้แล
ระบบมีหน้าที่	Upload	ข้อมูลและจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล	 จะเห็นได้ว่าด้านความ
รูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยเปน็สมรรถนะ
ที่สำาคัญ	 จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัด 
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมาย
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)	 ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า	 ด้านความ
รู้ เ กี่ ย วกั บการติ ดต่ อสื่ อสาร 	 ผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของ	 ความรู้
ในการติดต่อสื่อสารและเลือกใช้ระดับภาษา
ได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานความรู้ในการสื่อสาร
โต้ตอบระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้งานทั้งใน
รูปแบบไม่ประสานเวลา	 เช่น	 การใช้	 Web	
Board	 หรือ	 การใช้	 e-mail	 และรูปแบบแบบ
ประสานเวลา	 เช่นการ	 Chatหรือการใช้	 Vid-
eo	 conferenceได้	 ความรู้ในการเลือกและ 
ใช้ช่องทางการสื่ อสารที่ เหมาะสมกับเรื่ อง
ที่จะสื่อสารและระดับของผู้ ใ ช้งาน	 เป็นต้น	
ซึ่งสอดคล้องกับ	 ทองพูลหีบไธสง	 (2548)	
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ติดตามการเข้า 
ใช้งานของผู้เรียน	 และเนคเทค	 ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 ได้เสนอ
ว่าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ	 คือ	 ติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้งานและ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนด้วย
กระดานเสวนา	 จะเห็นได้ว่าด้านความรู้เกี่ยว
กับการติดต่อสื่อสารเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึง
มีความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียน 
การสอนแบบอเีลริน์นงิบรรลเุปา้หมายและเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(4)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 ในสถาบัน
อดุมศกึษาภาครฐั	พบวา่	ดา้นทกัษะเกีย่วกบัระบบ
จัดการการเรียนรู้	 (LMS)	 ผู้เช่ียวชาญได้ให้ความ
สำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 คือ	
สามารถติดตั้ง	 LMS	 ในเซิร์ฟเวอร์	 สามารถใช้
เครื่องมือใน	 LMSบันทึกข้อมูลผู้เรียน	 ผู้สอน	 ผู้
ใช้งานลงในฐานข้อมูลใน	 LMS	 สามารถใช้ระบบ
จดัการเนือ้หา	(CMS)	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัสตูรและ 
ง่ายต่อการใช้งาน	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(2549)	 ที่กล่าว
ว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่บริหารจัดการเรียน 
การสอนและติดตั้งระบบ	 LMS	 เซิร์ฟเวอร์	
สอดคล้องกับ	 ทองพูล	 หีบไธสง	 (2548)	 และ 
จีระศักดิ์ 	 นำาประดิษฐ์	 (2548)	 ได้เสนอว่า	
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดูแลระบบ	 server	 และ 
ออกสิทธิ์การใช้งานให้กับอาจารย์ผู้สอน	 จะ
เห็นได้ว่ าด้ านทักษะเกี่ ยวกับระบบจัดการ 
การเรียนรู้	 (LMS)	 เป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(5)	 ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อ
สมรรถนะของผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ ง 	 ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาภาครั ฐ 	 พบ ว่ า 	 ด้ าน
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ทักษะเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์และเครือข่ าย 
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้
ดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 คือ	 สามารถทดสอบและ
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเลิร์นนิง	
สามารถจัดการข้อมูลและสำารองข้อมูลในระบบ
เครือข่าย	 เป็นต้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 โครงการ
มหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย	สำานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา(2549)	กลา่ววา่	ผูดู้แลระบบมหีนา้
ที่บริหารจัดการเรียนการสอนและระบบเครือ
ข่าย	 คอยตรวจสอบซอฟต์แวร์และสำารองข้อมูล
สม่ำาเสมอ	สอดคล้องกับ	เนคเทค	ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 กล่าวว่าผู้
ดูแลระบบมีหน้าที่	 Upload	 ข้อมูลและจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 จะเห็นได้ว่า 
ด้านทักษะเกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์และเครือ
ข่ายเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมีความจำาเป็น 
อย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบ
บอีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(6) 	 ความคิด เห็นของผู้ เ ชี่ ยวชาญ
ต่อสมร รถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า 	 ด้ าน
ทักษะเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร	 ผู้เ ช่ียวชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิง	 คือ	 สามารถติดต่อสื่อสารและเลือก
ใช้ระดับภาษาได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	 สามารถ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ ดู แลระบบกับผู้ ใ ช้
งานทั้งในรูปแบบไม่ประสานเวลา	 เช่น	 การ
ใช้	 Web	 Board	 หรือ	 การใช้	 e-mail	 และรูป
แบบแบบประสานเวลา	 เช่นการ	 Chat	 หรือ
การใช้	 Video	 conferenceได้	 สามารถเลือก
และใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่อง
ที่จะสื่อสารและระดับของผู้ ใ ช้งาน	 เป็นต้น	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	 ทองพูลหีบไธสง	 (2548)	 ที่
เสนอว่า	 ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ติดตามการเข้า

ใช้งานของผู้เรียนและเนคเทค	 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (2548)	 ได้เสนอ
ว่าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ	 คือ	 ติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้งานและ
สื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนด้วย
กระดานเสวนา	 จะเห็นได้ว่าด้านทักษะเก่ียวกับ 
การติดต่อสื่อสารเป็นสมรรถนะที่สำาคัญ	 จึงมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการเรียน 
การสอนแบบอเีลริน์นงิบรรลเุปา้หมายและเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) 	 ความคิด เห็นของ ผู้ เ ช่ี ยวชาญ
ต่ อสมร ร ถนะขอ งผู้ ดู แ ล ร ะบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ	 พบว่า 	 ด้ าน
คุณลั กษณะนิ สั ยส่ วนบุ คคล 	 ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 
ได้ให้ความสำาคัญในสมรรถนะของผู้ดูแลระบบ
อีเลิร์นนิง	 คือ	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้ที่มาติดต่อสื่อสาร	 มีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่หากมีข้อผิดพลาดใดๆ	 เกิด
ข้ึนในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 แสวงหาและ
เปิดรับความรู้ใหม่ๆ	 เกี่ยวกับการดูแลระบบ 
อีเลิร์นนิงเสมอ	 มีความกระตือรือร้นในการ
ดู แล ร ะบบ อี เ ลิ ร์ นนิ ง แ ละ เ มื่ อ เ กิ ดปัญหา 
ในการดูแลระบบอี เลิร์นนิง	 มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการดูแลระบบอีเลิร์นนิง	 เป็นต้น	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	 องอาจ	 ชาญเชาว์	 (2544)
ได้ เสนอว่าการสร้างบทเรียน	 e-Learn ing	 
ผู้บริหารระบบมีความสำาคัญและมีบทบาท
เป็นอย่างยิ่ ง	 เป็นบุคลากรของสถานศึกษา 
ที่ สามารถรับผิดชอบได้หากมีข้อผิดพลาด
ใดๆ	 เกิดข้ึน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จิตสำานึก
ที่ ดี	 มีความรอบคอบ	 มีความคิดสร้างสรรค์
และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน	 จะเห็นได้ว่าด้าน
คุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคลเป็นสมรรถนะที่
สำาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้การดูแลระบบ 
เลิร์นนิงและการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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อีเลิร์นนิงบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำาผลการวิจยัไปใช ้

1.	 การนำาสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอี
เลริน์นิงในสถาบนัอดุศกึษาภาครฐั	ไปใช้ควรมกีาร
ประยกุต์เพือ่ให้เหมาะสมกบันโยบายและลกัษณะ
ภารกิจงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง	 อาจนำาไปใช้
ทั้ง	 77	 สมรรถนะ	หรือเลือกใช้ตามความจำาเป็น
และความเหมาะสมกับภารกิจของบุคลากรใน
หน่วยงานของตน	

2.	 ผลท่ีได้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงในสถาบันอุดมศึกษา	 ได้พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้	 สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงเพ่ือที่จะดูแลระบบอีเลิร์นนิง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

3.	ผลที่ได้จะเป็นแนวทางสำาหรับสถาบัน
อุดมศึกษา	 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน	 อีเลิร์น
นิง	 ในการพัฒนาเครื่องมือสำาหรับประเมินผู้ดูแล
ระบบอีเลิร์นนิงและใช้เป็นเกณฑ์	 ในการคัดเลือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.	 ควรมีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะของทีมงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบอี เลิร์นนิง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านอีเลิร์นนิง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.	 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์ใน
การประเมินสมรรถนะของผู้ดูแลระบบอีเลิร์น
นิงเพื่อให้หน่วยงานนำาไปใช้คัดเลือกบุคลากร
และจัดอบรมผู้ ดู แลระบบอี เลิ ร์ นนิ งต่อ ไป 
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