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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสร้างรูปแบบ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัมี 5ขั้นตอนคือ 1:การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2:สร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ขั้นตอนที่ 3:การศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ขั้นตอนท่ี 4 : การทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ ขั้นตอนท่ี 5:การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยัประกอบดว้ย 
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ แบบประเมินนวตักรรมการ
เรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ การคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน   30 คน ปฏิบติั
กิจกรรมตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
เน้ือหาและทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบแบบที 
              ผลการวจิยัพบวา่   
             1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ฐานทรัพยากรบนชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์  2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3) เคร่ืองมือท่ีใชแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ และ    
4) เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
              2. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ มี 8 ขั้น คือ 1) ขั้นการวางแผนและก าหนด
ทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์3) ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจ
ของงาน 4) ขั้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้5) ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 7) ขั้นน าเสนอผลงาน
นวตักรรมการเรียนการสอน 8)ขั้นประเมินผล 
              3. กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการสร้างความรู้สูงกว่าก่อนท ากิจรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคุณภาพของการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน โดยมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัสูง 
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The general purpose of this research was to develop online learning community 
model using knowledge creation process to construct instructional innovations of computer 
teachers. The specific purposes of this research were to study opinions of computer teachers 
about online learning community model, to create model, to study results from the experiment 
development of online learning community model using knowledge creation process to 
construct instructional innovations of computer teachers. The research methods comprised 
four steps: Step 1:to analyze and synthesize of basic information, Step 2:to develop of online 
learning community model, Step 3:to study expert opinions on the online learning community 
model, Step 4:experimental of online learning community model, Step 5:to present online 
learning community model. The research instruments consisted of an opinion survey 
questionnaire form, an interview form and a behavioral assessment of knowledge form. The 
samples were 30 educational computer teachers using purposive sampling method. They 
performed activities plan directed online learning community. The data were analyzed by 
using mean, standard deviation and t-test dependent. 
            The research results indicated that:  
            1.The four components of online learning community model approach were:1) 
resource based of online learning community 2) group online learning 3) equipment of online 
learning community and 4) technology supporting collaboration of online learning community. 
            2.The eight steps of online learning community model approach were: 1)planning and 
setting directions of learning 2) participating online learning community 3)identifying a 
problems or tasks 4) collecting and utilizing data 5) planning operations to create instructional 
innovation 6) creating instructional innovation 7)presenting instructional innovation and          
8) evaluating 
            3.The samples‘ self-posttest behavioral of knowledge creation scores were 
significantly higher than pretest behavior of knowledge creation scores at the .05 level.       
The quality of the instructional innovations development of samples was at the high level 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ ด้วยความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย ์     
ธรรมเมธา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย ์ดร.อรจรีย ์     
ณ ตะกั่วทุ่ง และ อาจารย ์ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ซ่ึงได้ให้ค  าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะและให้ความ
ช่วยเหลือในหลายส่ิงหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดี ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น      
อยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์ ประธานคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้
สละเวลาอนัมีค่าในการอ่าน และใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นท่ีดีในการปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจสอบให้
ค  าแนะน าในการพฒันารูปแบบ และรับรองรูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงส าหรับ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประศกัด์ิ หอมสนิท รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้     
ท่ีใหค้  าแนะน าและใหก้ าลงัใจในทุกๆ เร่ือง ท าใหก้ารวิจยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาหลกัสูตรและ   
การสอนทุกท่าน ท่ีให้ความรู้และค าแนะน าตลอดการศึกษาท่ีผ่านมา และขอขอบคุณพี่น้องร่วม
สาขา ทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจ 

ขอขอบพระคุณท่านผู ้บริหาร เพื่อนครูโรงเรียนบางล่ีวิทยา และครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ทุกท่านท่ีสนบัสนุนการวิจยัคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อกรอง แม่กุหลาบ และพี่น้องทุกคนท่ีเป็นก าลังใจให้จน
ประสบความส าเร็จในวนัน้ี และขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัว ส าหรับความเขา้ใจ ความ
อดทนและก าลงัใจท่ีมีใหก้นัเสมอมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


