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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 13 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
จ านวน 9 คน และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 4 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะ 
การออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สังเคราะห์ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) สมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับ
อาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้ (2) สมรรถนะด้านการวางแผนและ 
การวิเคราะห์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 7 สมรรถนะ 15 ตัวบ่งชี้ (3) สมรรถนะด้านการออกแบบและ
พัฒนา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ 22 ตัวบ่งชี้ (4) สมรรถนะด้านการด าเนินการและ 
การบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ 5 ตัวบ่งชี้  
 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะหลักจ านวน 
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7 สมรรถนะ ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 3 สมรรถนะ 
19 ตัวบ่งชี้ (2) สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 2 สมรรถนะ 8 ตัวบ่งชี้  
(3) สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 5 สมรรถนะ 16 ตัวบ่งชี้ (4) สมรรถนะ
ด้านการออกแบบ ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 6 สมรรถนะ 25 ตัวบ่งชี้ (5) สมรรถนะด้านการพัฒนา 
ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน 3 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งช้ี (6) สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย
จ านวน 1 สมรรถนะ 4 ตัวบ่งชี้ และ (7) สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมีสมรรถนะย่อยจ านวน  
1 สมรรถนะ 5 ตัวบ่งช้ี 
 
ค าส าคัญ 
 ตัวบ่งช้ี  สมรรถนะ  การออกแบบการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to synthesize the indicators of instructional 
design competencies of undergraduate students majored in Educational Technology 
and Communications, and 2 ) to study the opinions of experts on the indicators of 
instructional design competencies of undergraduate students majored in Educational 
Technology and Communications. The sample consisted of experts in the majored in 
Educational Technology and Communications, the number of 13 people, which is a 
instructor of majored in Educational Technology and Communications in the amount 
of 9 people and officer from the organization of educational technology, the number 
4 people. Tools used in this research were, questionnaire of expert opinions on the of 
instructional design competencies of undergraduate students majored in Educational 
Technology and Communications. 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 Results of research were as follows: 
 1) Synthesize the indicators of instructional design competencies of undergraduate 
students majored in Educational Technology and Communications. Consists of 4 core 
competencies which were (1) professional foundation competencies areas consists of 6 
sub competencies 12 indicators, (2) planning and analysis competencies areas consists of 
7 sub competencies 15 indicators, (3) design and development competencies areas 
consists of 5 sub competencies 22 indicators, (4) implementation and management 
competencies areas consists of 3 sub competencies 5 indicators. 
 2) The opinions of experts on the indicators of instructional design competencies of 
undergraduate students majored in Educational Technology and Communications.  Consists 
of 7 core competencies which were (1) professional foundation competencies areas consists 
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of 3 sub competencies 19 indicators, (2) planning competencies areas consists of 2 sub 
competencies 8 indicators, (3) analysis competencies areas consists of 5 sub competencies 
16 indicators, (4) design competencies areas consists of 6 sub competencies 25 indicators, 
(5) development competencies areas consists of 3 sub competencies 12 indicators,  
(6) implementation competencies areas consists of 1 sub competencies 4 indicators,  
(7) evaluation competencies areas consists of 1 sub competencies 5 indicators. 
 
Keywords 
 Indicators, Competencies, Instructional Design 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันหน่วยงานต้องการก าลังแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างาน จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังจากสังคม หน่วยงาน องค์กรทั้งภาค
ธุรกิจและภาคประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานในสาขาที่ตนร่ าเรียนมาได้อย่างเต็มความสามารถ 
เต็มศักยภาพที่มี ซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งตัวนายจ้างและ 
ผู้ถูกจ้าง (Chumsub, 2002) แต่ปัญหาที่องค์กรทั้งหลายมักประสบก็คือบุคลากรขาดสมรรถนะ 
ใน การท างาน สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลในด้านพฤติกรรมการแสดงออก 
การใช้องค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 การออกแบบการเรียนการสอนมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการในการท าวิจัยและพัฒนาสื่อที่ใช้
ส าหรับฝึกอบรมก าลังคนที่ท างานในด้านต่าง ๆ และต่อมามีความตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนแบบ
โปรแกรมท าให้งานด้านการออกแบบการเรียนการสอนเป็นงานที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ผู้ที่ท างาน
ในด้านการออกแบบการเรียนการสอนในช่วงปี ค.ศ. 1970 ได้แก่ บุคคลที่เรียกตัวเองว่า นักจิตวิทยา
การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ หรือนักออกแบบการฝึกอบรม ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอน
เริ่มต้นในภาคเอกชนที่อยู่ในสายธุรกิจและอุตสาหกรรม ก่อนที่จะเข้ามาสู่ภาครัฐ เช่น ในงานด้านการ
สาธารณสุข การศึกษาและการทหาร ต่อมาได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (Chanchai, 2014) การออกแบบการเรียนการสอนได้
กลายเป็นวิชาชีพหนึ่ง เช่นเดียวกับที่เป็นศาสตร์การศึกษาสาขาหนึ่ง ในฐานะของผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
นี้จะต้องมีความช านาญในการท างานหรือมีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ในฐานะเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่ง การออกแบบการเรียนการสอนอาศัยการวิจัยและทฤษฎีเป็นฐานในการสร้างความรู้ 
(Richey, Klein & Tracy, 2011) เป้าหมายของการออกแบบการเรียนการสอนคือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และการออกแบบการเรียนการ
สอนในหน่วงงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 จากผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ International Board of 
Standards for Training, Performance and Instruction หรือ IBSTPI ได้ก าหนดสมรรถนะของนัก



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 1 (January – April 2020) 

 

124 

ออกแบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงกระบวนการออกแบบทั้งกระบวนการ และ
บทบาททั้งหมดที่นักออกแบบการเรียนการสอนอาจต้องปฏิบัติ (Richey, Fields & Foxon, 2001) 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะนักออกแบบการเรียนการสอน 
ทั้งในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและด้านการออกแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้
ว่าสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนยังมีความส าคัญกับการประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษา ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึก อบรม 
ในสถานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และในปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นการก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อที่จะน าไปใช้ในการจัด 
ท าหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตรง จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยยึด
หลักการพัฒนาสมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพ และจากการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างไร 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างไร  
 3. ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีกี่ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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 ขอบเขตการวิจัย 
 1. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออก แบบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ 
การออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร  
 2. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออก แบบการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ท าการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน จากสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 13 คน ซึ่งเป็นอาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจ านวน 9 คน และผู้ปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานหรือองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา โดยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ คือ 
   1. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง จ านวน 7 ข้อหลัก 
   2. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2  เป็นเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 110 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดจะมาจากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่านในรอบที่ 1 สร้างขึ้นเป็นค าถามส าหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
   3. แบบสอบถามส าหรับเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3  เป็นเป็นแบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 110 ข้อ โดยข้อค าถามทั้งหมดมีลักษณะเหมือนแบบสอบถามใน
รอบที่ 2 ทุกประการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งค าตอบ
เดิมของทุกข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญตอบไว้ในรอบที่ 2 ในแต่ละข้อ เพื่อส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
ค าตอบของตนเองหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบตามผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่  
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ได้ศึกษาและสังเคราะห์เนื้อหา แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อน ามาสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้วยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ 
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   1. น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
รอบที่ 1 แล้วจัดส่งแบบสอบถาม จากนั้นติดตามแบบสอบถามกลับคืนแล้ววิเคราะห์ด้วยการสรุปและ
ตีความ  
   2. น าข้อมูลจากรอบที่  1 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่  2 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามกลับคืน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
   3.  น าข้อมูลจากรอบที่  2 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่  3 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นติดตามเอกสารกลับคืน แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน  
   4. จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมลูจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบ 
การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
   1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
ค าตอบของค าถามปลายปิด จะท าการวิเคราะห์โดยหาความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) 
   2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและ
ฐานนิยมเพื่อหาค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้อง และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ครั้งนี้เสนอในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของการศึกษาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
 1. สังเคราะห์ตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน ได้แก่  
   1) สมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี ้
   2) สมรรถนะด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 7 
สมรรถนะ 15 ตัวบ่งช้ี  
   3) สมรรถนะด้านการออกแบบและพัฒนา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ 22  
ตัวบ่งช้ี  
   4) สมรรถนะด้านการด าเนินการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 3 
สมรรถนะ 5 ตัวบ่งช้ี  
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 2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งสมรรถนะการ
ออกแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น 7 ด้านหลัก ได้แก่  
   1. สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมี 3 ด้านย่อย 19 ตัวบ่งช้ี 
   2. สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมี 2 ด้านย่อย 8 ตัวบ่งช้ี 
   3. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมี 5 ด้านย่อย 16 ตัวบ่งช้ี   
   4. สมรรถนะด้านการออกแบบ ซึ่งมี 6 ด้านย่อย 25 ตัวบ่งช้ี   
   5. สมรรถนะด้านการพัฒนา ซึ่งมี 3 ด้านย่อย 12 ตัวบ่งช้ี 
   6. สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมี 1 ด้านย่อย 4 ตัวบ่งช้ี 
   7. สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมี 1 ด้านย่อย 5 ตัวบ่งช้ี 
 ซึ่งตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบ่งเป็นสมรรถนะหลัก 7 สมรรถนะ สมรรถนะย่อย 21 สมรรถนะ 
และตัวบ่งช้ีจ านวน 89 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
 1. สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ 
   1.1 สมรรถนะด้านพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
    1.1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสื่อภาพ เสียง และการเขียน 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
    1.1.2 สามารถปรับปรุง และพัฒนาความรู้  ทักษะและทัศนคติที่ เกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    1.1.3 สามารถระบุและสนองตอบต่อจริยธรรม กฎหมาย และการเมืองที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการออกแบบการท างานได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
 2. สมรรถนะด้านการวางแผน 
   2.1 สมรรถนะด้านการวางแผน ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ ได้แก่ 
    2.1.1 สามารถประเมินความต้องการจ าเป็นได ้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
    2.1.2 สามารถออกแบบหลักสูตรหรือโปรแกรมการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

3. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์  
   3.1 สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ซึ่งมีสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
    3.1.1 สามารถวิเคราะห์เพื่อก าหนดเนื้อหาด้านการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี 
    3.1.2 สามารถระบุและอธิบายลักษณะของประชากรเป้าหมาย และลักษณะของ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    3.1.3 สามารถวิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนได้โดยระบุ
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
    3.1.4 สามารถวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ที่สามารถใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
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    3.1.5 สามารถพิจารณาองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อจ ากัดของเนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสรุปแนวทางและกลยุทธ์ด้านการออกแบบได้ 

4. สมรรถนะด้านการออกแบบ 
   4.1 สมรรถนะด้านการออกแบบ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ ได้แก่ 
    4.1.1 สามารถเลือกและใช้เทคนิคที่หลากหลายในการก าหนดขั้นตอนและกลยุทธ์
ของเนื้อหาด้านการออกแบบการเรียนการสอนได ้ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.2 สามารถเลือกหรือแก้ไขสื่อด้านการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้ ประกอบด้วยตัว
บ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.3 สามารถออกแบบการสอนโดยการค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนหรือ
กลุ่มผู้เรียนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.4 สามารถใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับโครงการที่ก าหนดได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.5 สามารถก าหนดโปรแกรมหรือชิ้นงานด้านการออกแบบการเรียนการสอนที่
ได้รับการออกแบบ พัฒนา และการประเมินผลได้ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
    4.1.6 สามารถออกแบบวิธีการปฏิบัติการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 

5. สมรรถนะด้านการพัฒนา 
   5.1 สมรรถนะด้านการพัฒนา ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
    5.1.1 สามารถพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนได้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้
    5.1.2 สามารถประเมินผลกระทบของสื่อที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได้  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี  
    5.1.3 สามารถพัฒนาคุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อได้  
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

6. สมรรถนะด้านการน าไปใช ้
   6.1 สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
    6.1.1 สามารถจัดเตรียมชิ้นงานหรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

7. สมรรถนะด้านการประเมิน 
   7.1 สมรรถนะด้านการประเมิน ซึ่งมีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
    7.1.1 สามารถปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ไม่ใช่การเรียนการ
สอนตามความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีจ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 
   
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาพบว่า สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นอย่างมาก Richey, Fields & Foxon 
(2001) เคยกล่าวไว้ จากการที่เทคโนโลยีที่เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้กลุ่ม International 
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Board of Standards for Training, Performance and Instruction หรือ IBSTPI ได้มีการก าหนด
สมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอนให้มีการครอบคลุมถึงกระบวนการออกแบบทั้ง
กระบวนการ และบทบาททั้งหมดที่นักออกแบบการเรียนการสอนอาจต้องปฏิบัติ Khantikachenchart 
(2005) ได้ท าการศึกษาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่า การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อสมรรถภาพเชิงวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษาเรียงล าดับความส าคัญ ดังนั้นนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงให้ความส าคัญกับ
สมรรถนะของ  นักออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
 สมรรถนะด้านพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ความส าคัญ ด้านความสามารถในด้าน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งสื่อภาพ เสียง และการเขียน สามารถสร้างสารให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สามารถน าเสนองานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายของการเป็นนักออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสื่อใหม่ 
พบว่าสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นนักออกแบบการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีการสื่อสาร  
การออกแบบการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในการสร้างสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Liu, Gibby,  
Quiros & Demps, 2002) สามารถปรับปรุง และพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน สามารถแสวงหา ประยุกต์ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนได้ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนส าหรับยุคใหม่ พบว่า สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับยุค
ใหม่ นอกจากจะวิเคราะห์ถึงความสามารถด้านการออกแบบการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องแน่ใจว่า
พวกเขามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยมาใช้  
ในการสร้างโปรแกรมเพื่อการศึกษา (Tiffany, Darlene & Robert, 2013) 
 สมรรถนะด้านการวางแผน ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถด้านการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น สามารถอธิบายถึงความแตกต่างและปัญหาระหว่างสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ได้สอดคล้องกับ Sims & Koszalka (2008) ได้กล่าวไว้ว่า นักออกแบบการเรียน 
การสอนมีความส าคัญและความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่
ส าคัญของวิธีการที่ได้ก าหนดไว้คือการอ านวยความสะดวกในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
ศึกษาถึงความแตกต่างของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และยัง
สามารถหาสาเหตุของปัญหาและสามารถเลือกและใช้เครื่องเครื่องมือในการประเมินและแก้ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นได้ สามารถออกแบบหลักสูตรการสอนได้ อธิบายถึงความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ รวมถึงการศึกษาความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อให้เข้ากับสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ Dick, Carey & Carey (2001) กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
สามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถตอบได้ว่าจะสอนยังไง ท ายังไงถึงจะบรรลุ
เป้าหมาย และสามารถทราบได้ว่างานบรรลุเป้าหมายแล้ว จึงท าให้การออกแบบการเรียนการสอนมี
ขั้นตอนในการออกแบบและประสิทธิภาพในการออกแบบการเรียนการสอนมากที่สุด 
 สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถด้านการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเนื้อหาด้านการเรียนการสอน สามารถระบุขอบเขตของเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลการประเมินได้ สามารถศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ รวมถึงสามารถ
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ก าหนดความกว้างและความลึก (ขอบเขต) ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มี
อยู่อย่างจ ากัดได้ สามารถวิเคราะห์ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนได้โดยระบุ
ลักษณะของสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ที่สามารถใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ และสามารถพิจารณาองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อจ ากัดของเนื้อหา ผู้เรียน 
และสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสรุปแนวทางและกลยุทธ์ด้านการออกแบบได้สอดคล้องกับ Seels and 
Richey (1994) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ก าหนดความต้องของผู้เรียน ก าหนด
เนื้อหาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็น
ตัวก าหนดขอบเขตในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้การออกแบบการเรียนก ารสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  สมรรถนะด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการเลือก
และใช้เทคนิคที่หลากหลายในการก าหนดขั้นตอนและกลยุทธ์ของเนื้อหาด้านการออกแบบการเรียน
การสอนได้ ไม่ว่าจะเป็น สามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์
และเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผลการเรียนได้ สามารถเลือกหรือแก้ไขสื่อด้านการเรียนการสอนได้ 
สามารถบูรณาการการออกแบบการเรียนการสอนจากสื่อที่มีอยู่ได้ สามารถออกแบบการสอนโดย  
การค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนได้ สามารถใช้กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโครงการที่ก าหนดได้ สามารถก าหนดโปรแกรมหรือชิ้นงาน
ด้านการออกแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบ พัฒนา และการประเมินผลได้ รวมถึง
สามารถออกแบบวิธีปฏิบัติการเรียนการสอนได้ Richey, Fields & Foxon (2001) ได้กล่าวว่า  
การออกแบบการเรียนการสอนยังเป็นที่ยอมรับอย่างมากในงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา สอดคล้อง
กับ Thammetar (2003) ที่กล่าวว่า การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จะเห็นได้ว่าสมรรถนะด้านการออกแบบจึงเป็นสมรรถนะที่มีความ
จ าเป็นในการออกแบบการเรียนการสอน เพราะจะน าไปสู้ขั้นตอนของการพัฒนา   
 สมรรถนะด้านการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการพัฒนาสื่อ
ด้านการเรียนการสอนได้ สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์เนื้อหา  
การน าเสนอเทคโนโลยี วิธีการและกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนได้ รวมไปถึงความสามารถ 
ในการประเมินผลกระทบของสื่อที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได้ และสามารถระบุและ
ประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลได้ สามารถพัฒนาคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อ
ได้ การพัฒนา เป็นกระบวนการสร้าง และผลิตสื่อวัสดุการสอน เพื่อที่จะน าไปใช้กับการเรียนการสอน 
(Seels and Richey, 1994) จะเห็นได้ว่า สมรรถนะด้านการพัฒนามีความจ าเป็นต่อนักเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นอย่างมากในการผลิตและพัฒนาสื่อ รวมไปถึงสามารถประเมินถึงผลกระทบของสื่อ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนได ้
 สมรรถนะด้านการน าไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการจัดเตรียม
ชิ้นงานหรือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ สามารถปรับปรุงชิ้นงาน 
และโปรแกรมด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้ สามารถตรวจสอบ  
และปรับปรุงชิ้นงานด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรได้ และยังสามารถแก้ไข
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ชิ้นงานและโปรแกรมด้านการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพหรือ
นโยบายได้ Thapsi (2009) กล่าวว่า การออกแบบการเรียนการสอนไม่ใช่แค่น าไปใช้แค่ครูในการจัดการ
เรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปใช้ในหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ ปรับปรุง
ชิ้นงาน และยังสามารถแก้ไขชื้องานเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานของบุคคลากร ทั้งด้านความรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ รวมไปถึงการฝึกทักษะต่าง ๆ 
 สมรรถนะด้านการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงความส าคัญในความสามารถในการปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ไม่ใช่การเรียนการสอนตามความต้องการจ าเป็น  สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบสื่อ (delivery process) ตามข้อมูลการประเมินได้ สามารถประเมิน
ระบบการวัดที่ตัวเองใช้ เพื่อเป็นแนวทางการผลิต สามารถประเมินผลโดยใช้บริบทที่หลากหลายได้ 
รวมถึงสามารถน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงช้ินงานได้ จะเห็นได้ว่า 
 จากที่กล่าวมาในแต่ละสมรรถนะ จะเห็นได้ว่าการออกแบบการเรียนการสอนมีความส าคัญ
ต่อนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อ รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน ต้องเน้นการพัฒนา และการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนัก
เทคโนโลยีการศึกษาต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การน าเสนองาน รวมถึงการ
ค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดของแต่ละบุคคลที่มีภูมิหลังที่ต่างกัน ต้องมีการวางแผนที่ดีการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถสรุปได้ ต้องมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีเทคนิคในการออกแบบที่
หลากหลาย สามารถพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนต้องให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มีอยู่ และให้
สอดคล้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา เทคโนโลยีที่จะใช้น าเสนอ เมื่อท าการพัฒนาเสร็จสามารถน าไปใช้
และปรับปรุงผลการผลิต รวมถึงสามารถประเมินงานในการออกแบบการเรียนการสอนได้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 การน าตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไปใช้ควรมีการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายและ
ลักษณะภารกิจงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานแต่ละแห่ง อาจน าไปใช้ทั้งหมด หรือเลือกใช้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมกับภารกิจของนักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน 
   1.2 ผลที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้ถึงสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
ที่หน่วยงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาต้องการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
   1.3 ผลที่ได้จะเป็นแนวทางส าหรับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่ ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับประเมิน
นักศึกษาหรือบุคลากรและสามารถใช้เป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนขั้นสูง 
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับสมรรถนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยจึงได้เลือกเฉพาะ
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนทีจ่ าเป็น และท าการวิจัยกับระดับปริญญาโท ปริญญาเอกต่อไป 
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   2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
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