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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
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4) เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
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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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บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างความรู้โดยอาศยักลไกสมองท่ีซบัซอ้น ความรู้ท่ีสร้างข้ึนนั้นจะถูกเก็บ
ฝังลึกไวภ้ายในตวัผูส้ร้างซ่ึงมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถน าออกมากระจายใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ความรู้
ท่ีกระจายออกสู่ภายนอกนั้นอาจมีการบนัทึกเก็บไวใ้นส่ือชนิดต่างๆหรือแฝงอยู่ ในกระบวนการ
ส่ิงประดิษฐแ์ละการบริการดงันั้นความรู้จึงจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความรู้ท่ี
ฝังอยูใ่นตวัคนทั้งในส่วนท่ีตนเองรู้วา่รู้ และตนเองไม่รู้ว่ารู้เน่ืองจากถูกบดบงั ซ่อนเร้นไว ้ประเภทท่ี
สองคือความรู้ท่ีมนุษยไ์ดบ้นัทึกไวใ้นส่ือรูปแบบต่างๆโดยอาศยัเคร่ืองมือ ในการบนัทึกเก็บไวเ้พื่อ
น าออกมาใช้ไดใ้หม่ในยามตอ้งการ ความรู้ท่ีไดมี้การเก็บบนัทึกไวใ้นส่ือต่างๆสามารถท่ีจะเก็บ
รวบรวมเผยแพร่ต่อปรับปรุงแกไ้ขและน าไปใชป้ระโยชน์ไดง่้ายกว่าความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวับุคคล
และท่ีส าคญัยงัใชเ้ป็นขอ้มูลหรือสารเทศในการสร้างความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน ความรู้ท่ีอยู่ภายในตวัคน
และท่ีอยูภ่ายนอกตวัคนจึงมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นวงจร 4 รูปแบบคือ การน าความรู้ภายใน
บุคคลออกสู่ภายนอก การผนวกความรู้ภายนอก การน าความรู้ภายนอกเขา้สู่ภายในตวับุคคลและการ
สังเคราะห์ความรู้ภายในบุคคล (Nonaka and Takeuchi 1995) ปฏิสัมพนัธ์ความรู้หากมีการก าหนด
กิจกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้ความรู้เก่าไดรั้บการพฒันาและ
ความรู้ใหม่ถูกสร้างข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นผลท าให้ความรู้ถูกยกระดับสูงข้ึนกลายเป็นทรัพยากร
ความรู้ท่ีมีคุณค่าและมูลค่าของบุคคลและสถานศึกษา 

การท าใหค้วามรู้เก่าไดรั้บการพฒันาเป็นองคค์วามรู้ใหม่เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการยกระดบั
ความรู้ให้มีคุณค่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิรัชฌา วิเชียรปัญญา,2549ไดน้ าเสนอว่า การจดัการ
ความรู้ตามแนวทฤษฎีสามารถอ่านไดจ้ากต าราท่ีจดัจ าหน่ายมากมายในปัจจุบนัแต่ในทางปฏิบติัจริง
นั้นอาจตอ้งประยุกตใ์ชท้ฤษฎีซ่ึงตีความไดจ้ากทฤษฎีท่ีหลากหลาย และจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถน า
ทฤษฎีมาปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ก่อนท่ีจะบริหารจดัการความรู้ไดน้ั้นท่านควรทราบก่อน
ว่าความรู้อยู่ท่ีไหนในองคก์รและการสร้างความรู้ท าไดอ้ย่างไร ความรู้ท่ีอยู่ในองคก์ร ร้อยละ 40 
เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของบุคลากรในองคก์ร ร้อยละ 26 เป็นเอกสารท่ีเป็นกระดาษ ร้อยละ 20 เป็น
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ และร้อยละ 12 เป็นความรู้พื้นฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์ จากขอ้คิดเห็นดงักล่าว
จะเห็นไดว้า่ความรู้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นตวับุคลากรในองคก์ร จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะน าความรู้ท่ี
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อยูใ่นตวับุคคลออกสู่ภายนอกโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบต็ต้ีวูกเกอร์และ(วิจารณ์ 
พานิช 2545) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่าการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการสร้างพลงั
ร่วมเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจดัการความรู้ปัจจุบนัเป็นยคุเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge-based Economy) สังคม
เปล่ียนจากการบริโภคข่าวสารมาเป็นสังคมท่ีศึกษาข่าวสารและความรู้โดยอาศยัปัจจยัท่ีส าคญัช่วย
คือเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลใหค้วามรู้คือพลงับุคคลท่ีมีความรู้จึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าขององคก์ร
ความรู้และความไม่รู้จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการบ่งช้ีความส าเร็จในทุกด้าน(อมรวิชช ์           
นาครทรรพ 2543) ในเร่ืองเดียวกนัน้ี(พรชุลี อาชวอ ารุง 2001) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจฐานความรู้วา่เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับกระบวนทศัน์คือการปรับเปล่ียนจากการเจริญเติบโตโดยอาศยัทรัพยากร
ไปเป็นการเจริญเติบโตโดยอาศยัการขบัเคล่ือนของนวตักรรมเศรษฐกิจฐานความรู้จึงไม่ไดห้มายถึง
แค่เพียงเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) หรือธุรกิจสร้างสรรคแ์ต่เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง 

ดงันั้นกระบวนการสร้างความรู้จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัท่ีใจทิพย ์ณ สงขลา,2548 ไดก้ล่าวไวว้่ากระบวนการสร้างความรู้       
ก็สามารถบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในลักษณะของรูปแบบและ
ส่ิงแวดลอ้มของ e-Learning ซ่ึงมีเน้ือหาสาระของความรู้ ผูส้อน และผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็น
ส่ือกลาง จะตอ้งด าเนินการท่ีแตกต่างไปจากบริบทในห้องเรียน ดงัน้ี 1)การเขา้ถึงและการสร้าง
แรงจูงใจ  2)สร้างสัมพนัธ์ทางสังคม  3)แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ 4)สรรคส์ร้างความรู้ใหม่ 5)พฒันา
ความรู้การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีสมบูรณ์จะท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (Online 
Learning Community) และเกิดชุมชนนกัปฏิบติั  (Community of Practice ) ตามแนวคิด คอนสตร๊ัค
ติวิสม ์เสนอทศันะว่าความรู้ความเขา้ใจผกูอยู่กบัสถานการณ์ การเรียนรู้ตอ้งรวมอยู่กบับริบทและ
ตั้งอยู่บนฐานของกายภาพและสังคม ภาระงานทางปัญญาจะตอ้งเป็นภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม
และบริบทของความเป็นจริง (Situated Cognition) ภาระงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาจึงเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในสถานการณ์จริง เป็น
กระบวนทศัน์ทางการเรียนแบบใหม่ท่ีเนน้การฝึกหดังาน การใหค้  าปรึกษา ความร่วมมือ และการฝึก
ปฏิบติัท่ีมีความหลากหลาย 

ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice) จึงเป็นตวัอย่างของแนวทางความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเกิดในสถานการณ์จริง เนน้ให้มีการแลกเปล่ียน กระท า และสร้างความหมายในหน่วยของ
สังคมการเรียนในสถานการณ์จริงย่อมเกิดข้ึนเม่ือผู ้เ รียนได้ปฏิบัติในภาระงานจริง และใน
สภาพการณ์ของโลกความเป็นจริง การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกิจกรรมบริบทวฒันธรรม  และเกิดข้ึน
ต่างจากส่ิงท่ีเกิดในห้องเรียนซ่ึงมีความเป็นนามธรรมและขาดบริบท การศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดความรู้
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ความเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงจึงประกอบดว้ยหลกั 2 ประการคือ 1)ใหเ้กิดข้ึนในบริบทท่ีเป็น
จริง  2)ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและความร่วมมือ จึงจะเป็นท่ีเช่ือไดว้่าบริบทช่วย
สะทอ้นให้ผูเ้รียนแปลความหมายในโลกความเป็นจริง และสามารถปนรับปรุงความรู้และถ่ายโยง
ไปในสถานการณ์ท่ีต่างๆ กนั และการร่วมมือกนัสามารถน าไปสู่การสรรคส์ร้างดว้ยกลยทุธ์วิธีการ
อภิปราย และส่งเสริมพื้นฐานหลกัของความเขา้ใจผูเ้รียนในสถานการณ์จริง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีชุมชนนกัปฏิบติั จึงกลายเป็นรากฐานส าคญัของกลุ่มการเรียน ท่ีใช้
เทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มมุ่งท่ีการฝึกปฏิบติั ทดสอบความคิดกบัสถานการณ์
จริง และบุคคลจริง รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนจนกระทัง่เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Community) ตามแนวคิดการเรียนรู้แนวคอนสตร๊ักติวิสม ์ซ่ึงให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ในบริบทของสังคมจริง เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีการส่ือสารทั้งในมิติ
ประสานและต่างเวลาสามารถเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีอยู่นอกกรอบของการเรียนรู้ในห้องเรียน 
อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือดงักล่าวไม่อาจท าให้เกิดสถานการณ์จริง ผูส้อนตอ้งเป็นผูน้ าหลกัท่ีจ าผกูโยง
ให้เกิดสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ดว้ยบทบาทหนา้ท่ีการสอน การอ านวยการบทบาททางสังคม และ
บทบาทการเป็นผูช่้วยเหลือทางเทคนิค ผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบติัก็ยอ่มตอ้งมี
บทบาทหน้าท่ีส าคญัในการก่อสร้างคงไว ้และพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ให้ย ัง่ยืน (ใจทิพย ์   
ณ สงขลา 2548) 

ดงันั้นในปัจจุบนัพฒันาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้
การเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เปิดกวา้ง
อย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั นอกจากน้ีกิจกรรมบนเครือข่ายท่ีกวา้งขวา้งมากยิ่งข้ึน เป็นช่องทางท่ีช่วย
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชใ้หส้ามารถสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ท าใหเ้กิดความคิดร่วมกนั
และการใชท้รัพยากรร่วมกนัท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสามารถใชเ้ครือข่าย
ดงักล่าวในการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลข้ึนโดยไม่
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นเวลาเดียวกนัหรือสถานท่ีเดียวกนั เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของบุคคลท่ีร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ท่ีทนัสมยั แม่นย  า ถูกตอ้งและรวดเร็วจนเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์

การเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวิธีการสอนและการพฒันา
ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบและจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยวิธีการต่างๆ เช่น เรียนรู้บนเว็บ
เพิ่มเติมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเสริมทกัษะการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนให้กบัครู
มากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของกองวิจยัการศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
(2546:บทคดัยอ่) เร่ืองการส ารวจสภาพปัญหาแนวทางการพฒันาและการใชน้วตักรรมในการจดัการ
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เรียนการสอนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาพบว่า แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรมสอน       
ก็คือ ควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด เนน้การจดักิจกรรมเป็น
กลุ่มให้นักเรียนท าร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านส่ือ และการประเมินผลควรใช้หลายๆรูปแบบ       
ส่ือท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพเร้าความสนใจของนกัเรียนได้ และง่ายต่อความเขา้ใจของนกัเรียน  สถานภาพ
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการวิจยัและการใชน้วตักรรมในการเรียนการสอน ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัการ
วิจยันอ้ยหรือไม่รู้เลย และส่วนใหญ่ไดค้วามรู้มาจากการเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัและมีความยนิดี         
ท่ีจะเขา้รับการอบรมโดยมีเง่ือนไขว่าจะกลบัไปท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน หัวขอ้ท่ีสนใจ   
จะท าวิจยัคือเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ และการสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนปัจจุบนัไดมี้การ
น าผลการวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในระดบัน้อยมาก หรือ           
ไม่มีเลยสาเหตุเพราะขาดประสบการณ์ และไม่เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการท่ีถูกตอ้ง และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในบั้นปลายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะตอ้งพยายามคน้ควา้วิธีการใหม่ๆ  ท่ีครูคิดคน้ข้ึน
ในรูปแบบต่างๆนั้นคือ นวตักรรมการเรียนการสอน ดงันั้นนวตักรรมการเรียนการสอน จึงหมายถึง
ส่ิงประดิษฐห์รือวิธีการใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมโดยมีการทดลองหรือพฒันาจนเป็น
ท่ีน่าเ ช่ือถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถน าไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความส าคญัของนวตักรรมการเรียนการสอน ก็คือสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษา
สรุปไดด้งัน้ี เพื่อน านวตักรรมมาใชแ้กปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการสอนเช่นปัญหาเร่ืองวิธีการสอน
ปัญหาท่ีมกัพบอยูเ่สมอคือครูส่วนใหญ่ยงัคงยดึรูปแบบการสอนแบบบรรยาย โดยมีครูเป็นศูนยก์ลาง
มากกว่าการสอนในรูปแบบอ่ืนการสอนดว้ยวิธีการแบบน้ีเป็นการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในบั้นปลายเพราะนอกจากจะท าให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจแลว้ยงั
เป็นการปิดกั้นความคิดและสติปัญญาของผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นขอบเขตจ ากดัอีกดว้ยปัญหาดา้นเน้ือหาวิชา
บางวิชาเน้ือหามากและบางวิชามีเน้ือหาเป็นนามธรรมยากแก่การเขา้ใจ  จึงจ าเป็นจะตอ้งน าเทคนิค
การสอนและส่ือมาช่วยแกปั้ญหาเร่ืองอุปกรณ์การสอน บางเน้ือหามีส่ือการสอนเป็นจ านวนน้อย    
ไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้เพื่อท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาได้ง่ายข้ึน จึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคิดคน้หาเทคนิควิธีการสอนและผลิตส่ือการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาใช ้ท าให้
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้ ในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยการน าส่ิงประดิษฐห์รือแนวความคิดใหม่ๆ ในการเรียนการสอนนั้น
เผยแพร่ไปสู่ครูท่านอ่ืนๆ หรือเพื่อเป็นตวัอยา่งอีกรูปแบบหน่ึงใหก้บัครูท่ีสอนในวิชาเดียวกนัไดน้ า
แนวความคิดไปปรับปรุงใชห้รือผลิตส่ือการสอนใหม่ๆ เช่น ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป สไลด ์  
วีดีทศัน์ เกม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ส่ือเอนิเมชั่นส่ิงประดิษฐ์ต่างๆฯลฯ     
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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ผลจากการศึกษาดงักล่าว ช้ีใหเ้ห็นว่า ชุมชนนกัปฏิบติั กลายเป็นรากฐานส าคญัของกลุ่ม
การเรียนรู้ ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มมุ่งท่ีการฝึกปฏิบติั ทดสอบความคิด
กับสถานการณ์จริง และบุคคลจริง รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน
จนกระทัง่เป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และถา้น ากระบวนการสร้างความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานเน่ืองจากกระบวนการสร้าง
ความรู้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงความรู้และการน าความรู้ไปใชโ้ดยท่ีความรู้เป็นฐานอนัส าคญั
ในการสร้างความหลากหลายและการไดค้วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จะท าให้เกิดการยกระดบัหรือพฒันาความรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจเจกบุคคลให้สูงข้ึน 
ตลอดจนช่วยขยายฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมให้เพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเองสถานศึกษาจึงมีส่วนส าคญัยิ่ง
ต่อการจดัหาช่องทางและโอกาส ตลอดจนกระตุน้ให้ครูพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
โดยฉพาะการพฒันาคิดคน้หาเทคนิควิธีการสอนและผลิตส่ือการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาใชท้ าให้การ
เรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้ และเพื่อน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ภายใตก้ารจดัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นตวัเสริม 
เช่น การจดัแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์       

จากขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมไว ้จะเห็นไดว้่าแต่ละแนวคิดมีการเช่ือมโยงและ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัเช่น กระบวนการสร้างความรู้ท าใหบุ้คคลมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ซ่ึงการ
มีปฏิสัมพนัธ์น้ีจะช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะดา้นการคิด การเสนอความคิดเห็น ท าให้เขา้ใจความ
แตกต่างของบุบคลในด้านความคิดและประสบการณ์ สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น        
เต็มใจให้การช่วยเหลือผูอ่ื้นและยอมรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น และร่วมมือกนัท างานกับผูอ่ื้น       
ท าให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีความรู้พื้นฐานในการ
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เช่น หอ้งสนทนา การอภิปราย การตั้งกระทู ้หรืการ
คน้หาคลงัความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูเ่ป็นประจ าเสมอ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่ หาก
น ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ ภายใตข้ั้นตอนและกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกับชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และกระบวนการสร้างความรู้ จะช่วยให้ครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้สูงข้ึนหรือไม่ และสามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพหรือไม่ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
 
วตัถุประสงค์เฉพำะ 

1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

2.เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3 .เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1.ความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 

2.รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบและขั้นตอนอะไรบา้ง 

3.ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนจะท าใหค้รูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ มีการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนอยา่งไร 

4.รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนจะท าให้ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้ สูงข้ึน
หรือไม่ 

 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน มีพฤติกรรมการสร้างความรู้หลงัการทดลอง
ใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนทดลองใชรู้ปแบบท่ีระดบั .05 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ในการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนจะท าให้ครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแนวคิดและงานวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ผูว้ิจยัไดน้ ามาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้   
ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี คือ ณัฏฐสิ์ตา ศิริรัตน์ (2551) ไดเ้สนอ
ขั้นตอนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนไวด้งัน้ี 1)ขั้นตอนการ
วางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้  2)ขั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3)ขั้นการสนับสนุน
แหล่งขอ้มูลและแหล่งวิทยากร 4)ขั้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้   
5)ขั้นการฝึกทกัษะในการสืบสวนสอบสอนและการลองผิดลองถูก  6)ขั้นการทบทวนผลการเรียนรู้
และการปรับปรุงแก้ไข 7)ขั้ นการประเมินผลการเ รียนรู้  และองค์ประกอบของรูปแบบ                      
5 องคป์ระกอบ คือ 1)ฐานทรัพยากรบนเครือข่าย  2)ทีมเรียนรู้บนเครือข่าย  3)เคร่ืองมือแลกเปล่ียน
เรียนรู้บนเครือข่าย 4)ผูเ้ช่ียวชาญบนเครือข่าย  5)เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน
เครือข่ายผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนการประเมินตนเองดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม
หลงัการแลกเปล่ียนเรียนรู้สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิษฐา       
พุฒิมานรดีกุลต(2550) ได้เสนอขั้นตอนการอบรมบนเว็บเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้เป็นทีมไว ้        
6 ขั้นตอน  1)คน้หาปัญหาหรือก าหนดภารกิจงาน 2)รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 3)วางแผน
ด าเนินงาน  4)ด าเนินงาน  5)สรุปผลการด าเนินงาน  6)ขั้นตอนประเมินผลการฝึกอบรม ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนทกัษะการเรียนรู้เป็นทีม และประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มตวัอยา่งร่วมมือกนัท างานเป็นทีม
ในระดบัมาก 

ส่วนในเร่ืองของกระบวนการสร้างความรู้ การน าความรู้มาใชใ้นองคก์รมกัมีจุดมุ่งหมาย
ของกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความส าคญัของความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตวั
บุคคลต่างๆ ซ่ึงเม่ือน าความรู้นั้นมาใชใ้นองคก์รก็คือความรู้ขององคก์ร นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมของการให้ความส าคัญกับความรู้ตามแนวคิดด้าน
กระบวนการสร้างความรู้ ของโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka and Takeuchi1995)สามารถจ าแนกได้
เป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 1)ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม(Socialization) 2)การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก
(Externalization) 3)การผสมผสาน(Combination) 4)การปรับเปล่ียนสู่ภายใน(Internalization)        
ในส่วนของสปินเนลโล(Spinello 1998) กล่าวถึงสายโซ่แห่งความรู้ว่า สายโซ่แห่งความรู้
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ประกอบดว้ยดุลยพินิจ 4 ประการคือ1)การตระหนกัภายใน 2)การตอบสนองภายใน 3)การตระหนกั
ภายนอก  4)การตอบสนองภายนอกและไดอ้ธิบายถึงวงจรสายโซ่ความรู้ โดยเร่ิมจากการตระหนกั
ภายนอก ซ่ึงหมายถึงความสามารถขององคก์ร ท่ีดูดซับขอ้สนเทศแลว้แปลงเป็นความรู้ท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้ ขั้นตอนน้ีจะสะทอ้นถึงขอ้ความจริงท่ีการตดัสินใจเชิงเหตุผล เร่ิมตน้ด้วยการรับรู้
ส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ส าหรับการตระหนกัภายนอก น ามาสู่การตระหนกัภายในนั้น ขั้นตอนน้ีเป็น
การจดัโอกาสภายนอกใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรภายใน สร้างความเขา้ใจขององคก์รเก่ียวกบัความ
ตระหนกัในตนเองและความสามารถท่ีจะเกบ็รักษา และเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
หรือไดรั้บเขา้มาจากภายนอกองคก์ร จากการตระหนักภายในก่อให้เกิดการตอบสนองภายใน ซ่ึง
ตอ้งการทิศทางการกระท า ความเป็นอิสระ และโครงสร้างองคก์รท่ีมีความยดืหยุน่ต่อเน่ือง ดา้นการ
ตอบสนองภายนอกซ่ึงเป็นลูกโซ่ถัดจากการตอบสนองภายใน เป็นการน าผลิตผลสู่ภายนอก          
การตอบสนองภายในและการตอบสนองภายนอกจะตอ้งเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได ้

จากการศึกษางานวิจยัและแนวคิด ทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้
ในการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนของชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 1)ขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศทาง 2)ขั้นน าเขา้สู่
ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  3)ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน  4)ขั้น
การจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้ 5)ขั้นวางแผน
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 6)ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน     
การสอน 7)ขั้นน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 8)ขั้นประเมินผล ส่วนในด้าน
องคป์ระกอบของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี 4 องคป์ระกอบคือ 1)ฐานทรัพยากรบนชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์  2)กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3)เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์  4)เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท างานร่วมกันบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ
กระบวนการสร้างความรู้จ าแนกไดเ้ป็น 4 ระยะ ดงัน้ีคือ 1) รับความรู้ภายในสู่ภายใน 2) น าความรู้
ภายในบุคคลสู่ภายนอก 3) ผนวกความรู้ท่ีชดัเจนภายนอกเขา้ดว้ยกนั 4)รับความรู้ภายนอกเขา้สู่
ภายในบุคคล ดงัแผนภูมิท่ี 1 
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นวตักรรมกำรเรียนกำรสอน 
เป็นงำนรำยบุบคล 

หนงัสืออิเลก็ทรอนกส์, เวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้, ส่ือเอนิเมชัน่, ส่ือวดีีทศัน์, หุ่นยนตท์ ามือ 
 

ชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์ 

 
 

Nonaka & Takeuchi, 1995 

กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ 

 

ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม (Socialization) 
การโอนความรู้แบบไม่ชดัแจง้โดยการ 

แลกเปล่ียนพดูคุยหรือการไดรั้บประสบการณ์

จากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ตรง 

กำรปรับเปลีย่นสู่ภำยนอก(Externalization) 
การพูดหรือบรรยายความรู้แบบไม่ชัด

แจง้เป็นความรู้แบบชดัแจง้โดยการใชอุ้ปมาอุป
มยัการเปรียบเทียบและการใชต้วัแบบ 
 

กำรผสมผสำน(Combination) 
ผสมผสานความรู้แบบชดัแจง้โดยการ 

แลกเปล่ียนและสังเคราะห์เพื่อใหเ้กิดความรู้ชดั

แจง้สาขาใหม่ 

 

กำรปรับเปลีย่นสู่ภำยใน(Internalization) 
เปล่ียนความรู้แบบชัดแจ้งเป็นความรู้

แบบไม่ชัดแจ้งโดยการปฏิบัติหรือดูจากคู่มือ
เอกสารหรือหนงัสือ 
 

องค์ประกอบของชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
1.ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2.กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 
3.เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้  
   ออนไลน์ 
4.เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนับนชุมชนการ 
    เรียนรู้ออนไลน์ 
     ณฏัฐสิ์ตา ศิริรัตน์ (2551) สมชายน าประเสริฐ (2549) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
1.ขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศทาง 
2.ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
3.ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 
4.ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลและ   
    น าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้
5.ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน 
    การสอน 
6.ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
7.ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 
8.ขั้นประเมินผล 
Arthur Anderson & APOC (1996), ณฏัฐสิ์ตา ศิริรัตน์ (2551), 
นิษฐา พฒิุมานรดีกลุต(2550)  

 
 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง 
                      ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
1.ประชากรท่ีใชใ้นกาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
3.ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 

                  3.1ตวัแปรตน้ คือ 
                       รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมโดยใชก้ระบวนการ     
                       สร้างความรู้ 
                  3.2ตวัแปรตาม คือ  
                      นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
นิยำมศัพท์ 

กลุ่มตัวอย่ำง หมายถึง ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เน่ืองจากครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานการใชเ้คร่ืองมือบนเครือข่ายท่ีดี
และใกลเ้คียงกนั โดยผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือเชิญจ านวน 45 คน และมีผูต้อบรับจ านวน 30 คน 

กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ หมายถึงกระบวนการสร้างความรู้ตามแนวคิดของโนนากะ
และทาเคอุชิ (Nonaka and Takeuchi 1995)สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 1)ปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม(Socialization) 2)การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก(Externalization) 3)การผสมผสาน
(Combination) 4)การปรับเปล่ียนสู่ภายใน(Internalization)  

กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ หมายถึงกระบวนการให้ความรู้ระหว่างกนัของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลโดยผ่านกระบวนการส่ือสารแบบระหว่างบุคคลกบัส่ือบนัทึกความรู้หรือระหว่างบุคคลกบั
บุคคลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยเีช่น Weblog, e-mail, Webboard , Chat  ,Mobile เป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

ชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์อยา่ง
เป็นประจ าและต่อเน่ืองผา่นระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอน 8 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 1)ขั้นการวางแผนและ
การก าหนดทิศทาง 2)ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3)ขั้นคน้ปัญหาหรือ
ก าหนดภารกิจของงาน 4)ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูล
ท่ีคน้พบไปใช ้5)ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 6)ขั้นด าเนินงานการ
สร้างนวัตกรรมการเ รียนการสอน  7)ขั้ นน า เสนอผลงานนวัตกรรมการเ รียนการสอน                         
8)ขั้นประเมินผล 
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นวตักรรม หมายถึง ความคิด การกระท า หรือวตัถุใหม่ ๆซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆ ดว้ย
ตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆของการยอมรับในสงัคม 
                    นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน หมายถึง นวตักรรมท่ีครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างข้ึน
จากการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ เกิดการแลกเปล่ียนรู้
ร่วมกนัและสามารถน าไปสู่การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล โดยมีรูปแบบ
ดงัน้ีคือ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์, เวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้, ส่ือเอนิเมชัน่, ส่ือวีดีทศัน์และหุ่นยนตท์ ามือ 

พฤติกรรมกำรสร้ำงควำมรู้ หมายถึงพฤติกรรมของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจาก
การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยการประเมินตนเองทั้ง 4 ดา้นตามแนวคิดของโนนากะ
และทาเคอุชิ (Nonaka and Takeuchi 1995) ดงัน้ีคือ 1) พฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์
ทางสงัคม 2)พฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 3)พฤติกรรมการสร้างความรู้
ดา้นการผสมผสาน 4)พฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นการปรับเปล่ียนสู่ภายใน  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ

สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคดิด้านธรรมชาติความรู้ 
1.1 ความหมายของความรู้ 
1.2 วฏัจกัรความรู้ 
1.3 ประเภทความรู้และปฏิสัมพนัธ์ของความรู้ 
1.4 การส่ือสารกบัชนิดของความรู้ 
1.5 ความรู้กบัการรู้ 
1.6 ปัญหาความรู้ 
1.7 สายโซ่คุณค่าแห่งความรู้ 

2.  แนวคดิ ทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการความรู้ 
2.1 แนวคิดการจดัการความรู้ 
2.2 ทฤษฎีการจดัการความรู้ 
2.3 จดัการความรู้เป็นเบ้ืองตน้ 
2.4 รูปแบบของการจดัการความรู้ 
2.5 ฐานขอ้มูลความรู้ 

3. ชุมชนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
3.1 การเขา้ถึงและการสร้างแรงจูงใจ 

  3.2 สร้างสัมพนัธ์ทางสงัคม 
  3.3 แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ 
  3.4 สรรคส์ร้างความรู้ใหม่ 
  3.5 พฒันาความรู้ 

4. แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมสอน 
5. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องต่างประเทศ 
6. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องในประเทศ 
 

12 
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1. แนวคดิด้านธรรมชาติความรู้ 
ทฤษฎีความรู้ในเชิงปรัชญา เป็นเร่ืองของญาณวิทยา(Epistemology) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การก าเนิดของความรู้ โครงสร้างความรู้ วิธีการของความรู้และความเท่ียงตรงถูกตอ้งของความรู้ 
ความรู้ในเชิงญาณวิทยาจึงไม่มีโครงร่างเชิงวตัถุ ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะน าตวัความรู้ไปจดัการ ต่าง
กบัความรู้ในเชิงเทคโนโลยีท่ีมองความรู้เป็นขอ้เทจ็จริง ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปประมวลทาง
คณิตศาสตร์ได ้เช่น ความรู้ท่ีอยูใ่นรูปของสูตร สมการ กฎ ทฤษฎี กระบวนการ และ ค าอธิบายให้
เกิดความเขา้ใจ ดงันั้นตามแนวทางน้ี ความรู้จึงสามารถน าไปจดัการไดค้วามรู้มีอยู่ทัว่ไปทั้งใน
ส่วนท่ีฝังอยูใ่นตวัคนและอยูภ่ายนอกตวัคน ในส่วนท่ีอยูภ่ายนอกตวัคนซ่ึงไดมี้การบนัทึกเก็บไว้
ในหน่วยบนัทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ ต ารา หรือ แฝงอยูใ่นองคก์ร ตวัผลิตภณัฑ ์และ 
กระบวนการท างานและการเรียนรู้ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือถูกน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคล สถาบนั และ สังคม ในบรรดาปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันานั้น ความรู้ทั้ง
ในส่วนท่ีเป็นของปัจเจกบุคคลและของสถาบนั ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง การมีการ
บริหารจดัการความรู้ท่ีดีย่อมท าให้บุคคล สถาบนั และ สังคม ไดรั้บประโยชน์จากความรู้อย่าง
เต็มท่ี และในการท่ีจะบริหารจดัการความรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรู้และ
เขา้ใจในธรรมชาติของความรู้ ดงัน้ี 

 
1.1 ความหมายของความรู้ 
มีผูใ้หค้วามหมายของความรู้ไวด้งัน้ี 
ความรู้ คือ ข้อเท็จจริงและความเช่ือท่ีบุคคลได้รับจากการศึกษา และได้รับจาก

ประสบการณ์(Raj 1996) 
ความรู้ คือ ความจริงท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบมโนภาพท่ีสอดคล้องสัมพนัธ์กัน

(Hume 1975 ,อา้งถึงใน สมฤดี วิศทเวทย ์2536) 
ความรู้ คือ ความสามารถท่ีน าไปสู่การกระท าท่ีมีประสิทธิภาพ(Senge 1990) 
ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีไดผ้า่นการประมวลผลแลว้อยา่งมีความเขา้ใจ เพื่อน ามาใชใ้น

การตดัสินใจด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง(Brooking  1999) 
ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยา่งไปสู่การปฏิบติั หรือ การท าให้

คนหรือองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน(Drucker 1999) 
ความรู้ คือ กรอบของการผสมผสานกนัของประสบการณ์ ค่านิยม บริบทสารสนเทศ 

และ การรู้แจ้ง ท่ีช ่ าชอง ท าให้เ กิดกรอบงานส าหรับการประเมินค่า และ การประสาน
ประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ๆ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนและถูกน าไปใชใ้นจิตใจของผูท่ี้รู้(Davenprot 
and Prusak 1998) 
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จากความหมายของความรู้ ช้ีใหเ้ห็นว่าความรู้ เป็นขอ้เทจ็จริง ประสบการณ์ ค่านิยมท่ี
ตรวจสอบได ้มีความสมัพนัธ์ มีคุณค่า มีการเกบ็สะสมและถ่ายทอด ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความรู้คือ
ขอ้เทจ็จริง ประสบการณ์ ค่านิยม ความเช่ือ กระบวนการ และ ขอ้มูลสารสนเทศท่ีผนวกดว้ยความ
เขา้ใจอนัเกิดจาก การเปรียบเทียบ การตีความ วินิจฉยั และการตรวจสอบผลกระทบ ซ่ึงท าให้เกิด
คุณค่าสูงและพร้อมท่ีจะน าไปประยกุตสู่์การตดัสินใจและการปฏิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นนิยามใน
การวิจยัคร้ังน้ี 

1.2 วฏัจักรความรู้ 
ขอ้มูล สารสนเทศ และ ความรู้ มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นวฏัจกัรแบบเวียน

บงัเกิด วงจรอาจจะเร่ิมตน้ท่ีจุดใดจุดหน่ึงก็ยอ่มได ้เช่นอาจจะเร่ิมตน้ท่ีขอ้มูล เร่ิมตน้ท่ีสารสนเทศ
หรือ เร่ิมตน้ท่ีความรู้ ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 2 ตามแนวคิดของสจ๊วต(Stewart 1997) 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 วฏัจกัรความรู้ ตามแนวคิดของ สจ๊วต  
ท่ีมา:Thomas A. Stewart, Intellectual capital(New York: Doubleday, 1997). 
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จากแผนภูมิท่ี 2 เส้นทางของ ขอ้มูล สารสนเทศ และ ความรู้ จ าแนกได ้3 เส้นทาง คือ 

เส้นทางท่ี 1 ขอ้มูล            สารสนเทศ              ความรู้               ขอ้มูล คือ วฏัจกัรเร่ิมตน้ท่ีขอ้มูล
เม่ือขอ้มูลผนวกด้วยบริบทจะกลายเป็นสารสนเทศ เม่ือสารสนเทศผนวกด้วยความเขา้ใจจะ
กลายเป็นความรู้ และเป็นขอ้มูลเร่ิมในสถานการณ์ใหม่ส าหรับพฒันาเป็นความรู้ใหม่ 

เส้นทางท่ี 2 สารสนเทศ             ความรู้                ขอ้มูล               สารสนเทศ คือ วฏั
จกัรเร่ิมตน้ท่ีสารสนเทศ เม่ือสารสนเทศมูลผนวกดว้ยความเขา้ใจจะกลายเป็นความรู้ ความรู้ท่ีได้
จะกลายเป็นข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ และเม่ือข้อมูลน ามาผนวกกับบริบทก็จะกลายเป็น
สารสนเทศใหม่ต่อไป 

เส้นทางท่ี 3 ความรู้              ขอ้มูล             สารสนเทศ              ความรู้ คือ วฏัจกัร
เร่ิมตน้ท่ีความรู้ในฐานะท่ีเป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ เม่ือขอ้มูลนั้นไดผ้นวกดว้ยบริบท จะเปล่ียนสภาพเป็น
สารสนเทศ และเม่ือน าขอ้สนเทศมาผนวกกบัความเขา้ใจ ขอ้สนเทศจะถูกพฒันากลายเป็นความรู้
ใหม่ต่อไป 

จากแนวคิดของ สจ๊วต สรุปไดว้่า ระดบัการรับรู้ขอ้มูล สารสนสนเทศ และความรู้ 
ของบุคคลและสถาบนัอาจมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ความรู้ของบุคคลหน่ึงหรือสถาบนัหน่ึง
อาจจะเป็นแค่เพียงขอ้มูล หรือ สารสนเทศของอีกบุคคลหน่ึงหรือสถาบนัหน่ึงเท่านั้น 

 
1.3 ประเภทความรู้และปฏิสัมพนัธ์ของความรู้ 
ความรู้ในเชิงปรัชญาวา่ดว้ยทฤษฎีความรู้ จ  าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี(Raj 1996) 

1.3.1 ความรู้เชิงประจกัษ(์Empirical Knowledge) เป็นความรู้เกิดจากการรับรู้จาก
ประสาทสัมผสัทั้งห้า ความรู้ประเภทน้ีไดมี้ความพยามยามแปลงใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถจดัการได้
ดว้ยเทคโนโลยไีด ้

1.3.2 ความรู้เชิงวิเคราะห์(Analytical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใช้
ตรรกะเป็นเคร่ืองมือในการอนุมานจากฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

1.3.3 ความรู้เชิงทฤษฎี(Theoretical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม โดยการใชส้ัญชาตญาณและการหยัง่รู้ ซ่ึงรู้ความจริงไดโ้ดย
อาศยัจิตท่ีไดรั้บการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.3.4 ความรู้เชิงปทสัฐาน(Normative Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการ
ใชป้ทสัฐานและค่านิยมของสงัคมเป็นตวัก าหนด ไม่สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือไดแ้อนเดอร์สัน ดาเวนพอร์ท โนนากะ และ โปแลนย(ิAnderson 1995; Davenport1998; 
Nonaka and Takeuchi 1995; Polanyi 1996) ใหค้วามเห็นวา่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
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1.3.4.1 ความรู้ท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นไดช้ดัเจน(Explicit Knowledge) คือ เป็น
ความรู้ท่ีบนัทึกไวใ้นส่ือบนัทึกความรู้ต่างๆ ซ่ึงสามารถน าออกไปใชป้ระโยชน์ได ้เปล่ียนสภาพ
ได ้และจดัเก็บไวใ้นส่ือบนัทึกความรู้อ่ืนๆ ได ้ความรู้ประเภทน้ีได ้แก่ สูตร สมการ กฎ ทฤษฎี 
และค าอธิบายกระบวนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยจดัเก็บในสภาพท่ีเป็น ตวัหนังสือ กราฟ ตาราง 
แผนภูมิรูปภาพ เสียง และ การสมัผสั 

1.3.4.2 ความรู้ท่ีไม่สามารถแสดงออกมาใหเ้ห็นไดช้ดัเจน(Tacit Knowledge) 
คือ ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน ซ่ึงแสดงออกมาให้เห็นชดัเจนไดย้ากกว่าความรู้ประเภทแรก และ
บางส่วนไม่สามารถแปลงสภาพเพื่อเก็บบนัทึกไวใ้นส่ือบนัทึกความรู้ได ้ความรู้ประเภทน้ีไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ความช านาญกรอบความคิดภายในตน ค่านิยม การหยัง่รู้ความรู้และความช านาญมกั
ไม่มีตวัตนใหเ้ห็น บางส่วนซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคลโดยท่ีตนเองไม่รู้ว่าตนเองรู้หรือมีความรู้นั้นๆ 
เช่นแฝงในรูปของกฎหมู่ ความคิดเห็น และ ความทรงจ าท่ียงัไม่ไดถู้กกระตุน้เตือน ความรู้ภายใน
บุคคลบางคร้ังก็มีความขดัแยง้กบัความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอก อาทิความรู้คุณธรรมท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคล
กบัความรู้ท่ีเป็นระเบียบขอ้บงัคบัปฏิบติั เช่น บริษทับอกกบัพนักงานว่าช่ืนชมผูมี้ความซ่ือสัตย ์
ขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนก็ทราบดีว่า คนท่ีจะไดรั้บเล่ือนต าแหน่งมกัเป็นคนท่ีฉลาดแกมโกง
เสมอ  (Stewart 1997) 

สรุปไดว้่า การจ าแนกประเภทของความรู้พิจารณาได ้ 3 แนวทางคือ พิจารณาจากการ
ก าเนิดของความรู้ พิจารณาจากสภาพของความรู้ และ พิจารณาจากแหล่งท่ีความรู้สถิต ส าหรับ
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้  าแนกประเภทของความรู้โดยใชแ้หล่งความรู้เป็นเป็นฐานในการพิจารณา 
คือ ความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคล และ ความรู้ท่ีอยูน่อกตวับุคคลปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความภายในบุคคล
กบัความรู้ท่ีอยูภ่ายนอกบุคคล ตามแนวคิดและสมมุติฐานของ โนนากะและทาคิวชิ (Nonaka and 
Takeuchi 1995) จ  าแนกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี    (แผนภูมิท่ี 3) 

1. น าความรู้ภายในบุคคลสู่ภายนอก(Externalization) 
2. ผนวกความรู้ท่ีชดัเจนภายนอกเขา้ดว้ยกนั(Combination) 
3. รับความรู้ภายนอกเขา้สู่ภายในบุคคล(Internalization) 
4. รับความรู้ภายในสู่ภายใน(Socialization) 
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แผนภูมิท่ี 3 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ 
ท่ีมา: I.Nonaka, and H.Takeuchi. The Knowledge-Creating Company: How Japanese 
Companies create the dynamics innovation (New York: Oxford University Ptess, 1995). 

 
จากแผนภูมิท่ี3 แสดงให้เห็นว่า ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายนอกบุคคลกบัความรู้

ภายนอกบุคคล เกิดข้ึนโดยผา่นกระบวนการการรวมความรู้เขา้ดว้ยกนั คือ การใชเ้ทคโนโลยีช่วย
ในการจดัระบบระเบียบของความรู้ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายนอกบุคคลกบัความรู้ภายใน
บุคคลเกิดข้ึนโดยกระบวนการการรวมความรู้ภายในตน คือ เรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลย ี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ภายในบุคคลกบัความรู้ภายในบุคคลโดยกระบวนการสงัคมประกิต คือ 
เรียนรู้ผ่านทางบุคคล และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายในบุคคลกับความรู้ภายนอกบุคคล 
เกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการการน าความรู้ออกสู่ภายนอก คือ ด้วยการน าความรู้ท่ีผ่านการ
สงัเคราะห์แลว้ภายในตนเผยแพร่ออกสู่ภายนอกโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือช่วยคุณประโยชน์
ของความรู้ภายในบุคคล คือ ความเป็นอตัโนมติัซ่ึงไม่ตอ้งการเวลาในการคิดเป็นความช านาญท่ี
ติดตวัมา ตวัอยา่งในระดบับุคคล เช่น นกัพิมพดี์ด นกักีฬา นกัดนตรี นกัพูด นกัออกแบบ นกัวิจยั 
นกัวางแผน ซ่ึงบุคลเหล่าน้ีมีสัญชาตญาณในการท างานของเขาไดดี้กว่าคนอ่ืนๆตวัอยา่งในระดบั
องค์กรหรือสถาบนั เช่น องค์กรจะเสียค่าใช้จ่ายและเวลาไม่มากในการประกันคุณภาพ หาก
พนกังานตระหนกัรู้โดยสัญชาตญาณว่า การประกนัคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นและทุกคนมีส่วนร่วม
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อยา่งเตม็ใจ แต่ความรู้เฉพาะภายในบุคคลมีขอ้จ ากดั คือยากแก่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงและส่ือสาร 
เน่ืองจากการไม่มีตวัตนจึงมกัท าให้ไม่มีการตรวจสอบ การตดัสินใจอาจผิดพลาดไดโ้ดยไม่
รู้ตวั( Stewart 1997) 

1.4 การส่ือสารกบัชนิดของความรู้ 
โนนากะและทาคิวชิ(Nonaka and Takeuchi 1995) ไดใ้ชก้ารส่ือสารเป็นตวัจ าแนก

ความแตกต่างระหวา่งความรู้ภายนอกและภายในตวับุคคล โดยใหเ้หตุผลว่าความรู้ภายนอกบุคคล
ส่ือสารไดง่้ายและสามารถแปลงเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ได ้ส่วนความรู้ภายในบุคคลแสดงให้
เห็นไดย้าก ก าหนดโครงสร้างไดย้าก และส่ือสารไดย้าก ในเร่ืองเดียวกนั เอปส์เตียน(Epstein 
2000) ไดเ้สนอความเห็นวา่ การจ าแนกระหวา่งความรู้ภายในบุคคลกบัความรู้ภายนอกบุคคล โดย
พิจารณาเฉพาะการส่ือสารนั้นยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ เขาไดย้กตวัอยา่งให้เห็นว่า ความสามารถใน
การเล่นเปียโนซ่ึงจดัไดว้่าเป็นความรู้ภายในบุคคล ครูผูส้อนเปียโนสามารถท่ีจะสอนใหบุ้คคลอ่ืน
เล่นเปียโนไดโ้ดยการส่ือสารระหวา่งคนกบัคน ขณะเดียวกนัหนงัสือหรือโปรมแกรมคอมพิวเตอร์
ก็สามารถสอนใหเ้ล่นเปียโนได ้เช่นกนั โดยการส่ือสารระหว่างคนกบัส่ือ ท านองกลบักนั ความรู้
ภายนอกบุคคลบางคร้ังก็ยากท่ีจะส่ือสารให้เขา้ใจได้เพราะบางคร้ังภาษาและวฒันธรรมเป็น
อุปสรรค ดงันั้นแมก้ารส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับความรู้ แต่ไม่อาจกล่าวไดอ้ย่างเด็ดขาดว่า
สมนยั(Equivalent) กนักบัรูปแบบหรือชนิดของความรู้ในการส่ือสารความรู้ระหว่างกนั ไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างบุคคลกบับุคคล ระหว่างบุคคลกบัองค์กร และ ระหว่างองคก์รกบัองคก์ร สามารถ
กระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนทนาแบบเห็นหนา้กนัโดยตรง(Face-to-Face) การส่ือสารทาง
โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงดาฟทแ์ละเลนเจน(Daft and Lengel 1984) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่ือสารความรู้ไวว้่า ยิง่ธรรมชาติขององคก์รมีความสลบัซบัซอ้นยิ่งตอ้ง
ใชว้ิธีการส่ือสารท่ีเรียบง่าย การส่ือสารเพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ภายในบุคคลนั้น วิธีการท่ี
ไดผ้ลท่ีสุดคือการสนทนาระหว่างบุคคลส าหรับความรู้ภายนอกบุคคล การส่ือสารท่ีไดผ้ลดีทีสุด
คือการเขา้ถึงความรู้โดยอาศยัเทคโนโลยกีารส่ือสารความรู้ 

 
1.5 ความรู้กบัการรู้ 
ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีปรากฏอยู่ในตัวบุคคล ต ารา วารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง

อินเตอร์เน็ต วิทย ุโทรทศัน์ และ ในส่ืออ่ืนๆ ส่วนการรู้นั้นเป็นสภาพการรับรู้ในตวับุคคล ซ่ึงเกิด
จากการท่ีผูส้อนแนะน าหรือสั่งสอนให้แก่ผูเ้รียนใชใ้นการแสวงหาความรู้ หรือ เกิดจากการท่ี
ผูเ้รียนมีความอยากรู้และแสวงหาส่ิงท่ีอยากรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้จึงเป็นศิลปะของการรู้ อย่า
นอ้ยกรู้็จกัใชส้ามญัส านึกใหเ้กิดประโยชน์ (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช 2543) 
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ในยุคแรกๆ แม้ความรู้ของมนุษย์จะมีอยู่อย่างจ ากัด แต่การรู้ของมนุษย์ก็มักจะ
เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ชีวิตและท าให้ความรู้ท่ีเกิดข้ึนและเกิดประโยชน์ในน าไปปฏิบติัใช ้
ทั้งน้ีเพราะไม่ใช่เป็นการรู้แบบการรู้จ า แต่เป็นการรู้แบบการเขา้ใจ 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช(2543) อธิบายถึงการรู้ของบุคคลวา่ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ 
1. การไม่รู้วา่ไม่รู้ เป็นสภาวะสุดโต่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการเขา้ถึงตวัความรู้ได ้
2. การไม่รู้ว่ารู้ เป็นสภาวะของบุคคลท่ีเคยรู้แต่ระลึกไม่ได ้เป็นเร่ืองของจิตใต้

ส านึก 
3. การรู้ว่าไม่รู้ เป็น สภาวะท่ีอาจก่อให้เกิดการรู้หรือไม่รู้ได ้ข้ึนอยู่กบับุคคลมี

ความอยากท่ีขจดัการไม่รู้นั้นมากนอ้ยเพียงใด 
4. การรู้ว่ารู้ เป็นสภาวะอุดมคติซ่ึงเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ นั่นคือการรู้จกั

ตนเองเลียม ฟาเฮย ์แห่งวิทยาลยัแบบ็สัน(อา้งถึงใน Stewart, 1997) ไดก้ล่าวถึงสภาวะการของการ
รู้และไม่รู้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดสภาวะของความรู้ และช่องวา่งแสดงเป็นตารางเมตริกซ์ ดงัน้ี (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเมตริกซ์ของการรู้-ไม่รู้ 
 

 รู้ ไม่รู้ 

รู้ ความรู้ท่ีคุณรู้วา่คุณมี 
(ความรู้ท่ีชดัเจน) 
 

ความรู้ท่ีคุณรู้วา่คุณไม่มี 
(ช่องวา่งแห่งความรู้) 
 

ไม่รู้ ความรู้ท่ีคุณไม่รู้วา่คุณมี 
(ความรู้ซ่อนเร้น) 
 

ความรู้ท่ีคุณไม่รู้วา่คุณไม่มี 
( ช่ อ ง ว่ า ง แ ห่ ง ก า รค ว าม รู้
สุดโต่ง) 
 

 
จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่า การรู้ว่ารู้จะน าไปสู่การน าความรู้ท่ีชดัเจนไปใชป้ระโยชน์

การรู้ว่าไม่รู้น าไปสู่การแสวงหาความรู้ การไม่รู้ว่ารู้จะตอ้งมีส่ิงแวดลอ้มภายนอกกระตุน้ให้เกิด
การระลึก ส่วนการไม่รู้วา่ไม่รู้เป็นสภาพท่ีแกไ้ขไดย้ากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งแกไ้ขทั้งดา้นพนัธุกรรม
และดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
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1.6 ปัญหาความรู้ 
เม่ือพิจารณาท่ีตวัความรู้ท่ีจะน าไปใชข้ององคก์รและสถาบนัการศึกษาทุกระดบัชั้น

นั้น จ าแนกได ้4 ประการคือ(Zack 1999)  
1.6.1 ความไม่แน่ใจ(Uncertainty) เกิดจากการท่ีมีขอ้สนเทศไม่เพียงพอท่ีจะท า

ใหเ้กิดความเขา้ใจไดดี้ แนวทางแกไ้ขคือ การจดัหาขอ้สนเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมใหเ้พียงพอ หรือ
ใชค้วามรู้เชิงสถานการณ์เพื่อ ท านาย อา้งอิง ประมาณ หรือ สันนิษฐานขอ้เทจ็จริงในส่วนท่ีขาด
หายไปของขอ้สนเทศ 

1.6.2 ความซับซ้อน(Complexity) เกิดจากท่ีขอ้สนเทศสัมพนัธ์เช่ืองโยงกนั
มากมาย ยุ่งเหยิงสับสน จนยากท่ีจะท าความเข้าใจ แนวทางแก้ไขคือลดความซับซ้อนของ
ขอ้สนเทศ โดยจดัแยกออกเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม และมีความสัมพนัธ์
ภายนอกของแต่ละกลุ่มเช่ืองโยงกนั จะท าใหช่้วยภาพรวมของความสมัพนัธ์ชดัเจนข้ึน 

1.6.3 ความคลุมเครือ(Ambiguity) เกิดจากการขาดกรอบความคิดส าหรับแปล
ความหมายของข้อสนเทศ แนวทางแก้ไขคือการสร้างให้เกิดกรอบแนวคิด โดยการนิยาม
สถานการณ์อย่างมีความหมาย การคิดทบทวนซ ้ าหลายรอบ การตั้งสมมุติฐานและตรวจสอบ
สมมุติฐาน การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนเพื่อเพิ่มพนูความคิดและสติปัญญา 

1.6.4 ความไม่ลงรอย(Equivocality) เกิดจากการท่ีมีกรอบความคิดท่ีขดัแยง้กนั 
แนวทางในการแกไ้ขเช่นเดียวกนักบัการแกปั้ญหาความคลุมเครือ 
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แผนภูมิท่ี 4 ปัญหาความรู้ 4 ประการ 
ท่ีมา: Michaell H.Zack,  “Managing Organizatioal ignorance,” The Journal of the Institue for 
Knowledge Management, Spring (1999): 24. 
 

1.7 สายโซ่คุณค่าแห่งความรู้ 
มนุษยท์ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นผูส้ร้างให้เกิดคุณค่าตลอดเวลา แนวคิด

เก่ียวกบัสายโซ่แห่งคุณค่า(Value Chain) จึงเกิดข้ึนเพื่อเช่ือมโยงระหว่างคนกบัสถาบนั กล่าวคือ
แนวคิดพื้นฐานน้ีไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตความรู้ ท่ีแผ่ขยายกวา้งขวางทั้ง
ในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ(UNESCO 1998) คุณค่าแห่งความรู้ทั้งมวลลว้นมีท่ีมาจากพลงัแห่ง
ความรู้ท่ีร้อยเรียงเป็นสายโซ่คุณค่าแห่งความรู้(Knowledge Value Chains) ในรูปแบบของ
กิจกรรมในดา้นต่างๆ และกระบวนการท างานงาน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหัวใจขององคก์รยคุใหม่ท่ีมุ่ง
ใชทุ้นมนุษยแ์ละทุนปัญญาเป็นทรัพยากรอนัส าคญั มากกว่าท่ีจะมุ่งแสวงหาแต่ทุนทางการเงิน
และทุนทางเทคโนโลย ี(วีรวธุ มาฆะศิรานนท ์2542) 

สายโซ่แห่งคุณค่าความรู้ประกอบดว้ยรูปแบบความรู้ 4 รูปแบบ ซ่ึงน ามาร้อยเขา้ 
ดว้ยกนั ไดด้งัน้ี (UNESCO 1998) (แผนภูมิท่ี 5) 

1. ความรู้แบบดั้งเดิม(Traditional Knowledge) คือ ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยวิธีเดิมๆ ท่ี
เป็นอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่การวิจยัและการสอน 
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2. ความรู้เปล่ียนผ่าน(Transformed Knowledge) คือ ความรู้ท่ีถูกเปล่ียนผ่านโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่เคร่ืองมือวิเคราะห์ ตวักลัน่กรองขอ้มูล 

3. ความรู้เขา้ถึง(Accessed Knowledge) คือ ความรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่าง
เพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากผลของเทคโนโลยส่ืีอสาร 

4. ความรู้ร่วมมือ(Interaction-based Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนโดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างเช่น การไดรั้บมุมมองใหม่ของ
ความรู้ หรือสร้างความรู้ใหม่อนัเกิดจากการร่วมงานเป็นกลุ่มผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
แผนภูมิท่ี 5 สายโซ่คุณค่าแห่งความรู้: รูปแบบท่ีต่างกนัร้อยเขา้ดว้ยกนั 
 

ความรู้แตกต่างจากทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ เพราะว่าความรู้จะลา้สมยัเร็วมาก ความรู้ท่ีใช้
ประโยชน์ไดใ้นวนัน้ี อาจจะใชป้ระโยชน์ไม่ไดแ้ลว้ในวนัพรุ่งน้ี(Drucker 1995) สายโซ่แห่ง
ความรู้จึงมีความส าคญัและเก่ียวโยงกบัองคก์ร กล่าวคือ จะตอ้งมีการประเมินคุณค่าความรู้อยู่
เสมอรูปแบบของสายโซ่แห่งความรู้จะยึดจบัธรรมชาติของความรู้ว่าเป็นพลวตั แปรเปล่ียนได้
ตลอดเวลา 

สปินเนลโล(Spinello1998)  กล่าวถึงสายโซ่แห่งความรู้ว่า สายโซ่แห่งความรู้
ประกอบดว้ยดุลยพินิจ 4 ประการคือ (แผนภูมิท่ี 6) 

1. การตระหนกัภายใน(Internal Awareness) 
2. การตอบสนองภายใน(Internal Responsiveness) 
3. การตระหนกัภายนอก(External Awareness) 
4. การตอบสนองภายนอก(External Responsiveness) 
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แผนภูมิท่ี 6 สายโซ่แห่งความรู้ 
 

แผนภูมิท่ี 6ไดอ้ธิบายถึงวงจรสายโซ่ความรู้ โดยเร่ิมจากการตระหนักภายนอก ซ่ึง
หมายถึงความสามารถขององคก์ร ท่ีดูดซบัขอ้สนเทศแลว้แปลงเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
ขั้นตอนน้ีจะสะทอ้นถึงขอ้ความจริงท่ีการตดัสินใจเชิงเหตุผล เร่ิมตน้ดว้ยการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มของ
บุคคล ส าหรับการตระหนกัภายนอกน ามาสู่การตระหนกัภายในนั้น ขั้นตอนน้ีเป็นการจดัโอกาส
ภายนอกใหส้อดคลอ้งกบัทรัพยากรภายใน สร้างความเขา้ใจขององคก์รเก่ียวกบัความตระหนกัใน
ตนเองและความสามารถท่ีจะเก็บรักษาและเผยแพร่ความรู้ท่ีถูกพฒันาข้ึนภายในองค์กร หรือ
ได้รับเขา้มาจากภายนอกองค์กร จากการตระหนักภายในก่อให้เกิดการตอบสนองภายใน ซ่ึง
ตอ้งการทิศทางการกระท า ความเป็นอิสระ และ โครงสร้างองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ต่อเน่ือง ดา้น
การตอบสนองภายนอกซ่ึงเป็นลูกโซ่ถดัจากการตอบสนองภายใน เป็นการน าผลิตผลสู่ภายนอก        
การตอบสนองภายในและการตอบสนองภายนอกจะตอ้งเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดมากท่ีสุดเท่าท่ี   
จะมากได ้

 
2. หลกัการ แนวคิด กระบวนการและรูปแบบการจัดการความรู้ 

การน าการจดัการความรู้มาใชใ้นองคก์รมกัมีจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ เพื่อให้
องคก์รตระหนกัถึงความส าคญัของความรู้ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลต่างๆ ซ่ึงเม่ือน าความรู้นั้นมาใชใ้น
องคก์รก็คือความรู้ขององคก์ร นอกจากน้ียงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาวฒันธรรม
ของการให้ความส าคญักบัความรู้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับความรู้ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน ระบบการหมุนเวียนบุคลากรในการท างาน และระบบการให้
รางวลัแก่บุคลากรท่ีมีผลงานดีเยี่ยม ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ
ความรู้อยา่งเป็นระบบ เพิ่มพนูความรู้และเร่งใหเ้กิดความเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างองคก์รเช่น                  
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การมีอินทราเน็ตเพื่อใช้ติดต่อแลกเปล่ียนความรู้ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต การใช้
อินเทอร์เน็ต-บรอดแคสต้ิง (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB ) ในการถ่ายทอด
กระบวนการจดัการเรียนการสอน และเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาให้นกัศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลยัไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีตรงกนั เป็นตน้ นอกจากน้ีการน าแนวคิดและการศึกษาถึง
กระบวนการจดัการความรู้ และรูปแบบจดัการความรู้มาใชย้งัส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของ
องค์ความรู้ใหม่ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างบุคคลทุกระดบัอนัน าไปสู่การ
จัดการความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ความรู้ขององค์กรอย่างคุ ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.1 แนวคดิการจัดการความรู้ 
การศึกษาถึงแนวคิดการจัดการความรู้ท าให้ทราบถึงภาพรวมของการน าความรู้

โดยนัยมาท าให้เกิดเป็นความรู้ชดัแจง้อย่างเป็นระบบ เช่น การเขียนบทความจากประสบการณ์
ส่วนบุคคล และจากความช านาญเฉพาะดา้น ซ่ึงเป็นการน าความรู้โดยนยัมาใชเ้พื่อใหเ้ห็นแนวคิด
ของวิธีการปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จ หรือการน ารหัส (Code) ของซอฟตแ์วร์และขอ้มูลต่างๆ 
ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้มาแสดงเป็นแนวคิดในรูปแบบท่ีอธิบายอยา่งสมเหตุสมผลมากข้ึน ในท่ีน้ี
จึงไดร้วบรวมแนวคิดดา้นการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญมาแสดงเป็นตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

1. แนวคิดด้านการจัดการความรู้ของโนนากะและทาเคอุชิ (Nonaka & 
Takeuchi)สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.1 รับความรู้ภายในสู่ภายใน (Socialization) 
1.2 น าความรู้ภายในบุคคลสู่ภายนอก (Externalization) 
1.3 รับความรู้ภายนอกเขา้สู่ภายในบุคคล (Internalization) 
1.4 ผนวกความรู้ท่ีชดัเจนภายนอกเขา้ดว้ยกนั (Combination) 

ปรากฏดงัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 7 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ 

 
จากภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้มีดงัน้ี 
ทาเคอูชิ และโนนากะ (Takeuchi and Nonaka 1995) ไดแ้บ่งรูปแบบการสร้างความรู้

เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1. การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) คือ การสร้างความรู้แบบไม่ชดั

แจง้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การฝึกอบรม และการแนะน า 
เช่น การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัท าประมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ว่ามี
ปัญหาอุปสรรค และบทเรียนอย่างไรบา้ง หรือการเขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีจะช่วย
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรแก่ผูรั้บการฝึกอบรม กล่าวไดว้่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายใน
บุคคลกบัความรู้ภายในบุคคล โดยกระบวนการสงัคมประกิต คือ การเรียนรู้ผา่นทางบุคคล 

2. การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) คือ การพูด หรือบรรยายความรู้
แบบไม่ชดัแจง้ เป็นความรู้แบบชดัแจง้ โดยการใชอุ้ปมาอุปมยั การเปรียบเทียบ และการใชต้วั
แบบ เช่น การน าประสบการณ์จากการไปเห็นหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์ในท่ีท างาน
จ านวนมากแต่การใช้ประโยชน์ยงัน้อยมาก จึงมีการเปรียบเทียบว่ามีคอมพิวเตอร์เป็นเสมือน
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมาประดบัห้องท างานเท่านั้น การเปรียบเทียบดงักล่าวท าให้มองเห็นภาพไดง่้ายข้ึน 
การน าประสบการณ์มาถ่ายทอดในลกัษณะค าอุปมาอุปมยั เป็นการน าประสบการณ์ออกมาสู่
ภายนอกท าให้ชดัแจง้ข้ึน กล่าวไดว้่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายในบุคคลกบัความรู้ภายนอก
บุคคลเกิดข้ึนโดยผา่นกระบวนการการน าความรู้ออกสู่ภายนอก คือ ดว้ยการน าความรู้ท่ีผา่นการ
สงัเคราะห์แลว้  ภายในตน เผยแพร่ออกสู่ภายนอกโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือช่วย 
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3. การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) คือ การสร้างความรู้แบบชดัแจง้ให้
เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบติั ศึกษาจากความรู้ท่ีไดเ้ขียนไวใ้นคู่มือ
เอกสาร เพื่อพฒันาทกัษะใหสู้งข้ึน เช่น การซ้ือต าราโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญข้ึนเป็นทกัษะในตวั จนกระทัง่ภายหลงัไม่จ าเป็นตอ้งเปิดต าราอีกต่อไป กล่าวไดว้่า
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ภายนอกบุคคลกบัความรู้ภายในบุคคล เกิดข้ึนโดยกระบวนการรวม
ความรู้ภายในตน คือ การเรียนรู้ผา่นทางเทคโนโลย ี

4. การผสมผสาน (Combination) คือ การสร้างความรู้แบบชดัแจง้ให้เป็นความรู้
แบบชดัแจง้ โดยการรวมหรือบูรณาการองคก์รความรู้ หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิด
องคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น การน าองคค์วามรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกบัความรู้ดา้น
องคก์ร และการจดัการเกิดเป็นองคค์วามรู้ในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management 
Information Systems) ซ่ึงมีการเขียนเป็นต ารา จึงจดัเป็นความรู้แบบชดัแจง้ กล่าวไดว้่าการน า
ความรู้ภายนอกบุคคลกบัความรู้ภายนอกบุคคลมาปฏิสัมพนัธ์กนั เกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการ
รวมความรู้เขา้ดว้ยกันโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการจดัระบบระเบียบของความรู้จะเห็นได้ว่า
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้จ าเป็นตอ้งอยู่ในสภาพส่ิงแวดลอ้มในสังคม และโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยง แลกเปล่ียน และเผยแพร่ความรู้ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งั
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 การสร้างความรู้ 

 ความรู้แบบไม่ชดัแจง้ ความรู้แบบชดัแจง้ 
ความรู้แบบ 
ไม่ชดัแจง้ 

 

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

(Socialization) 
การโอนความรู้แบบไม่ชดัแจง้ โดยการ 
แลกเปล่ียนพดูคุย หรือการไดรั้บ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรม หรือ
ประสบการณ์ตรง 

การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 

(Externalization) 
การพูด หรือบรรยายความรู้แบบไม่ชดัแจง้ 
เป็นความรู้แบบชดัแจง้ โดยการใชอุ้ปมาอุป
มยั การเปรียบเทียบ และการใชต้วัแบบ 

 
ความรู้แบบ 
ชดัแจง้ 

 

การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 

(Internalization) 
เปล่ียนความรู้แบบชัดแจ้งเป็นความรู้แบบ
ไม่ชัดแจ้ง โดยการปฏิบัติ หรือดูจากคู่มือ
เอกสาร หรือหนงัสือ 

การผสมผสาน 

(Combination) 
ผสมผสานความรู้แบบชดัแจง้โดยการ 
แลกเปล่ียนและสังเคราะห์เพื่อใหเ้กิด 
ความรู้ชดัแจง้สาขาใหม่ 

ท่ีมา: I.Nonaka, and H.Takeuchi, The Knowledge-Creating Company: How Japanese 
Companiescreate the dynamics innovation (New York: Oxford University Ptess, 1995). 
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2. แนวคดิด้านการจัดการความรู้ของอลาว ีและไลด์เนอร์ (Alavi & Leidner) 
ผลจากการศึกษาวิจยัของ อลาวี และไลด์เนอร์ ซ่ึงเก็บขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงจาก

ผูบ้ริหารในองคก์รต่างๆ จ านวน 109 ราย ใน 12 ประเทศ พบว่าแนวคิดดา้นการจดัการความรู้มี3 
แนวทาง คือ แนวทางใชส้ารสนเทศเป็นหลกั (Information-based) แนวทางการใชเ้ทคโนโลยเีป็น
หลกั (Technology-based) และแนวทางดา้นวฒันธรรม (Culture-based) สามารถแสดงไดด้งัตาราง
ต่อไปน้ี (Alavi and Leidner 2002) 

 
ตารางท่ี 3 แนวคิดดา้นการจดัการความรู้ของอลาวี และไลดเ์นอร์ 

 
เนน้การใชส้ารสนเทศเป็นหลกั 
(Information-based) 

เนน้การใชเ้ทคโนโลยเีป็นหลกั 
(Technology-based) 

เนน้วฒันธรรมเป็นหลกั 
(Culture-based) 

- สารสนเทศท่ีน าไปปฏิบติัได ้
- การจ าแนกประเภทของขอ้มูล 
- ไดเร็คทอรีขององคก์ร 
- สารสนเทศท่ีมีการกลั่นกรอง
แลว้ 

- แนวคิดหรือข้อความ ท่ี เ ป็น
อิสระ 

- เอกสารหลกัฐานการบนัทึก 

- เหมืองขอ้มูล (Data mining) 
- คลงัขอ้มูล (Data warehouse) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร 
  (Executive Information Systems) 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
   Systems) 

- การเรียนรู้ร่วมกนั 
- การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
- การบ่มเพาะทรัพยสิ์นทางปัญญา 
- องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

เนน้การใชส้ารสนเทศเป็นหลกั 
(Information-based) 

เนน้การใชเ้ทคโนโลยเีป็นหลกั 
(Technology-based) 

เนน้วฒันธรรมเป็นหลกั 
(Culture-based) 

สารสนเทศ 
- สารสนเทศท่ีพร้อมจะเขา้ถึงได ้

 

- ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial 
    Intelligence) 
- อินทราเน็ต (Intranet) 
- มลัติมีเดีย (Multimedia) 
- เสิร์ซเอนจิน (Search engine) 

 

 

 
ท่ีมา: Alavi and Leidner, management and knowledge management system (New York : 
McGraw-Hill,  2002). 
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แนวทางท่ีอลาวีและไลด์เนอร์ไดจ้ากการศึกษาวิจยั ท าให้ทราบความแตกต่างของ
แนวคิดดา้นการจดัการความรู้ท่ีมีจุดเน้นต่างกนั ซ่ึงแนวคิดท่ีเน้นการใชส้ารสนเทศเป็นหลกัจะ
เนน้สารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั การจ าแนกขอ้มูล การกลัน่กรองสารสนเทศ ความสามารถใน
การเขา้ถึงสารสนเทศ ในขณะท่ีแนวคิดท่ีเน้นเทคโนโลยีจะเน้นเทคนิคต่างๆ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น เหมืองขอ้มูล (Data Mining) คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผูบ้ริหาร(Executive Information Systems) หรือเครือข่ายแบบต่างๆ มาใชใ้นการจดัการ
ความรู้ ในขณะท่ีแนวคิดท่ีเนน้วฒันธรรมจะสนใจการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้เกิดเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

 
3. แนวคดิด้านการจัดการความรู้ของเอร์ิล (Earl) 
เป็นแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ การสัมมนา และ

วารสารวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์รท่ีจดัการความรู้ ซ่ึงจดักลุ่มแนวคิดการ
จดัการความรู้ 3 แนวคิด ดงัน้ี 

3.1 แนวคิดดา้นเทคโนเครติค (Technocratic)แบ่งไดเ้ป็น 3 แนวคิด ดงัน้ี 
3.1.1 แนวคิดระบบ เน้นการรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน สร้างเป็น

ฐานความรู้(Knowledge-base) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนสามารถเขา้ถึงได ้ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ 
ความรู้ไม่เพียงจะน ามาจากความรู้ท่ีมีลกัษณะวตัถุวิสัยเท่านั้น แต่ยงัมาจากประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การปฏิบติั และจากบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อใหผู้ค้นไดใ้ช ้จึงจ าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจหรือรางวลัส าหรับ
การสร้างความรู้และการแข่งขนัดว้ย 

3.1.2 แนวคิดการจดักลุ่มความรู้ขององคก์ร เป็นการจดักลุ่มความรู้โดย
การบนัทึกและเปิดเผยว่า “ใคร”ในองคก์รรู้ “เร่ืองอะไร” เพื่อจะสร้างไดเร็กทอร่ี (Directories) 
หลกัการ คือ เพื่อใหค้นในองคก์รสามารถเขา้ถึงบุคคลท่ีมีความรู้ในองคก์ร เพื่อขอรับฟังค าแนะน า 
ค  าปรึกษา หรือแลกเปล่ียนความรู้ไดด้ว้ย 

3.1.3 แนวคิดดา้นวิศวกรรม เนน้กระบวนการใชก้ารเพิ่มการใชค้วามรู้ 
หลกัการคือการด าเนินงานของกระบวนการจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจดัหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไปใหแ้ละกระบวนการบริหารเอง จะตอ้งใชค้วามรู้มากกวา่กระบวนการท างาน 

3.2 แนวคิดดา้นเศรษฐกิจเนน้เฉพาะส่ิงท่ีเปิดเผยเห็นชดัแจง้ในการแบ่งปัน และ
ใชค้วามรู้ขององคก์รหรือทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อเพิ่มรายได ้

3.3 แนวคิดดา้นพฤติกรรมแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวคิด ดงัน้ี 
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3.3.1 แนวคิดดา้นองคก์ร เนน้การอธิบายถึงการใชโ้ครงสร้างขององคก์ร
หรือเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงเรียกวา่ “ชุมชนความรู้” โดยมีการออกแบบเพื่อแลกเปล่ียน
และแบ่งปันความรู้แบบโตต้อบกนัได ้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

3.3.2 แนวคิดดา้นพื้นท่ีเพื่อการจดัการความรู้ เนน้เร่ืองสถานท่ีเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการแลกเปล่ียนความรู้ บางคร้ังเรียกว่า แนวคิดสังคม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
สนบัสนุนและการใชต้น้ทุนทางสังคม ซ่ึงพฒันามาจากปฏิสัมพนัธ์ของคน ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้กนั 

3.3.3 แนวคิดดา้นกลยทุธ์ เนน้การจดัการความรู้ท่ีเป็นมิติของกลยทุธ์การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั องค์กรจึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั การสร้าง 
สนบัสนุนและใชท้รัพยสิ์นความรู้ผา่นระบบ กระบวนการและคน เพื่อเปล่ียนความรู้ใหเ้ป็นมูลค่า
ในสินคา้หรือบริการ 

สรุปไดว้่าแนวคิดของเอิร์ล แบ่งเป็น 3 แนวคิด ไดแ้ก่ 1) แนวคิดเทคโนเครติค
(Technocratic) ซ่ึงเนน้การน าสารสนเทศหรือการจดัการเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อช่วยผูป้ฏิบติังานใน
การท างานประจ า 2) แนวคิดเศรษฐศาสตร์ (Economic) ซ่ึงเนน้เชิงพาณิชยใ์นการสร้างรายไดใ้น
การใชค้วามรู้และทุนทางปัญญา และ 3) แนวคิดพฤติกรรม เน้นการกระท าและประสานให้
ผูบ้ริหารมีการกระท าในเชิงรุก เพื่อสร้างและแบ่งปันการใชท้รัพยากรความรู้ 

 
4. แนวคดิด้านการจัดการความรู้ของสวอน (Swan) 
เป็นแนวคิดการจดัการความรู้ในปัจจุบนัท่ีไดรั้บความสนใจ ทั้งจากนกัวิชาการและนกั

ปฏิบติั แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวคิดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
4.1 แนวคิดท่ีมองการจัดการความรู้เป็นเสมือนเทคโนโลยี (Knowledge 

Managements Technology)มีช่ือเรียกต่างๆ เช่น แนวคิดวิศวกรรม (Engineering Perspective) 
แนวคิดแบบการะบวนการเรียนรู้และความเขา้ใจ (Cognitive Perspective) แนวทางน้ีมองว่า
ความรู้เป็นบางอย่างท่ีอยู่ในหัวสมองของมนุษย ์ซ่ึงสามารถดึง ก าหนดรหัส เก็บรักษา และถ่าย
โอนเพื่อปรับปรุงความสามารถในกระบวนการประมวลสารสนเทศขององค์กร แนวทางน้ีจึง
ใกล้เคียงกับแนวทางท่ีใช้สารสนเทศเป็นหลัก และมีแนวทางท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ตาม
ผลการวิจยัของอลาวีและไลดเ์นอร์ (2002) ซ่ึงมีแนวคิดหลกัดา้นการจดัการความรู้ดงัน้ี 

4.1.1 ความรู้สามารถก าหนดรหสั เกบ็รักษา และเผยแพร่ได ้
4.1.2 การจดัการความรู้เป็นเร่ืองการจดัการหรือน าทุนทางปัญญาท่ีอยู่

กระจดักระจายมาเช่ือมโยงกนั 
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4.1.3 ความรู้มีลกัษณะเป็นวตัถุวิสัยท่ีเก็บไวไ้ด ้และมีคุณลกัษณะของ
ตวัเอง 

4.1.4 จุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้เป็นการขยายความรู้ การเปล่ียน
ความรู้ไม่ชดัแจง้เป็นความรู้แบบชดัแจง้ และจากความรู้แบบชดัแจง้เป็นความรู้แบบชดัแจง้ 

4.1.5ความรู้ความสามารถรวบรวมและถ่ายโอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

4.1.6 ผลลพัธ์จากการจดัการความรู้สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้
4.2 แนวคิดท่ีมองการจัดการความรู้เป็นเสมือนมนุษย์ (Knowledge 

Managements People Camp) หรือแบบชุมชน (Community or Cultivation Perspectives)แนวคิดน้ี
มองว่าเร่ืองการจดัการความรู้เป็นมากกว่าเร่ืองเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีมีขอ้จ ากดัในการ
ก าหนดรหสักบัความรู้ขององคก์ร ดงัค  ากล่าวของซาวารี (Sarvary 1999 ,อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์ 2548 : 46-55) ดงัน้ี 

 “การจดัการความรู้เป็นมากกวา่เทคโนโลย ีการจดัการความรู้เป็นเร่ืองกระบวนการ 
ทางธุรกิจ...การจดัการความรู้ไม่ใช่การสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่แต่
เป็นการเช่ือมคนเขา้ดว้ยกนั เพื่อจะไดช่้วยใหค้นกลุ่มนั้นคิดร่วมกนัได”้ 
แนวทางน้ีจึงเนน้ท่ีกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งลกัษณะทางสงัคม และความสมัพนัธ์ 

ของความรู้ดว้ย โดยมองว่าความรู้จะตอ้งพฒันาผา่นความสัมพนัธ์ทางสังคมของ “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้” หรือ “ชุมชนในการปฏิบติั” (Community of Practice : CoP) การพฒันาตน้ทุนทางปัญญา
ผ่านทุนทางสังคมและเครือข่ายเทคโนโลยีจึงถูกมองว่าเป็นตวัเสริมในการพฒันา แต่ไม่ใช่
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของการจดัการความรู้ แนวทางน้ีใกลเ้คียงกบัแนวทางดา้นวฒันธรรมของ  
อลาวีและไลดเ์นอร์ ซ่ึงมีแนวคิดหลกัดา้นการจดัการความรู้ดงัน้ี 

4.2.1การพัฒนาความรู้มีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม เครือข่ายและชุมชนในการปฏิบติั 

4.2.2การแบ่งปันความรู้เป็นเร่ืองจ าเป็น แต่ความรู้ท่ีมีคุณค่ายงัเป็นแบบไม่
ชดัแจง้ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการก าหนดรหสั 

4.2.3ความรู้อยู่ในสมองของคน อยู่ในชุมชน จุดมุ่งหมายของการจดัการ
ความรู้ คือ การแบ่งปันความรู้แบบไม่ชดัแจง้ 

4.2.4ความ รู้จะไหลผ่ าน เค รือ ข่ ายและชุมชน ซ่ึง เ ช่ือมโยงผู ้คน 
ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นจะเป็นส่ิงส าคญัในการแลกเปล่ียนความรู้แบบไม่ชดัแจง้ 

4.2.5ผลลพัธ์ของการจดัการความรู้ คือ การใชแ้ละสร้างความรู้ใหม่ 
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ความรู้มีลกัษณะเป็นสังคมโดยธรรมชาติไม่สามารถแยกจากชุมชนท่ีความรู้เกิดข้ึนมา
ได้ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นส่วนเสริมการจดัการความรู้ในการเช่ือมโยงผูค้นเขา้
ด้วยกัน แต่ก็มีความส าคญัรองลงมา อย่างไรก็ตามสองแนวทางน้ีไม่สามารถแยกกันได้โดย
เด็ดขาด ในขณะท่ีแนวทางท่ีสองให้ความส าคญักบักระบวนการทางสังคม และกระบวนการ
ภายใน (Socialization and Internalization) แต่แนวทางแรกจะให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
ผสมผสานและกระบวนการภายนอก (Combination and Externalization) ซ่ึงสามารถสรุปการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการความรู้ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการความรู้ 

 
ประเดน็ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการจดัการความรู้ 

ประเภทความรู้ เนน้ความรู้แบบชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) 
 

มีทั้งความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) และแบบไม่ชดัแจง้ 
(Tacit Knowledge) 

วธีิการเผยแพร่ - เนน้วิธีการท่ีเป็นทางการ 
- เฉพาะเน้ือหาขอ้มูลและ 
สารสนเทศ 
 

- ผสมผสานวิธีการไม่เป็นทางการและ
เป็นทางการในกระบวนการจดัการความรู้ 
- เ น้น ก า รส ร้ า งมู ล ค่ า เ พิ่ ม โ ด ยก า ร
กลั่น ก รอ ง ตี ค ว าม  และสั ง เ ค ร า ะ ห์
สารสนเทศ 
 

ประโยชน ์ สนบัสนุนการปฏิบติังาน สนับสนุนการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การสร้าง การประมวล การใช้ และการ
เผยแพร่ความรู้ 

บทบาทของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เนน้การลงทุนดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาก และเนน้เทคนิคใน 
การรวบรวมและประมวลผล 
(Technical Approach) 
 

การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปาน
กลาง สร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยี
ส า ร สน เ ท ศ แ ล ะบ ริ บ ทท า ง สั ง ค ม 
(Sociotechnical System) 
เนน้เร่ือการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
ท่ีมา:ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ องคก์ารแห่งความรู้:จากแนวคิดสู่การปฏิบติั( กรุงเทพฯ :                
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.lib.tsu.ac.th:8080/ipac20/ipac.jsp?session=S2988757E38X6.221387&profile=tsu&uri=search=TL@!%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20:%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.40.1.32@!db73_tsu
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โดยสรุปแนวคิดการจดัการความรู้เป็นการออกแบบการจดัการความรู้ตามลกัษณะ
ความแตกต่างของแต่ละองคก์ร ขั้นตอนแต่ละกระบวนการเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาบุคคลและ
องคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกนั หรือเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั โดยเนน้การน าคุณประโยชน์ของ
ความรู้ภายในบุคคล เช่น นกัพิมพดี์ด นกักีฬา นกัดนตรี นกัพูด นกัออกแบบ นกัวิจยั นกัวางแผน
ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีสัญชาตญาณในการท างานของเขาได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆ ขององคก์ร ตวัอยา่งการน าความรู้ความเช่ียวชาญมาใชใ้นระดบัองคก์รหรือ
สถาบนั เช่น องคก์รจะเสียค่าใชจ่้ายและเวลาไม่มากในการประกนัคุณภาพ หากพนกังานตระหนกั
รู้โดยสญัชาตญาณวา่ การประกนัคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นและทุกคนมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ใจ 
 

2.2 ทฤษฎกีารจัดการความรู้ 
ทฤษฎีความรู้ในเชิงปรัชญาเป็นเร่ืองของญาณวิทยา (Epistemology) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

การก าเนิดของความรู้ โครงสร้างความรู้ วิธีการของความรู้และความเท่ียงตรงของความรู้ ความรู้
ในเชิงญาณวิทยาจึงไม่มีโครงร่างเชิงวตัถุ ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะน าตวัความรู้ไปจดัการ ต่างกับ
ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีท่ีมองความรู้เป็นขอ้เท็จจริง ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปประมวลทาง
คณิตศาสตร์ได ้เช่น ความรู้ท่ีอยูใ่นรูปของสูตร สมการ กฎ ทฤษฎี กระบวนการ และค าอธิบายให้
เกิดความเขา้ใจ ดงันั้นตามแนวทางน้ีความรู้จึงสามารถน าไปจดัการได ้จากการศึกษาเก่ียวกบั
เป็นมาของสงัคมแห่งความรู้มีดงัน้ี 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ (Perter F. Drucker 1995) ปรมาจารยด์า้นการจดัการสมยัใหม่
มกักล่าวเสมอว่าความรู้เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลส าคญัอย่างมาก และเป็นปัจจยัช้ี
ขาดของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ในปี 1995 ดรักเกอร์ไดไ้ปบรรยายท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเก่ียวกบัสังคมแห่งความรู้
(Knowledge Society) โดยกล่าวว่าในยคุศตวรรษท่ี 20 น้ีถือเป็นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม
อย่างรุนแรงมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาก เพราะสังคมเปล่ียนเป็นสังคมแห่งความรู้ และเกิดกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ (Knowledge Worker) ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ทุกประเทศ 

ความรู้ท่ีดรักเกอร์กล่าวถึงต่างจากความรู้ท่ีเคยเขา้ใจในสมยัก่อน โดยหมายถึงความรู้
ท่ีจะน าไปใชป้ระยกุตใ์นการท างาน (Knowledge in Application) และดรักเกอร์ใหค้วามหมายของ
สงัคมแห่งความรู้วา่เป็นสงัคมท่ีประกอบดว้ยองคก์ร ซ่ึงมีแก่นสาระส าคญัอยูท่ี่การจดัการ 

องคก์รแห่งความรู้ (Knowledge Organization) จึงเป็นองคก์รในสังคมแห่งความรู้ท่ีมี
การก าหนดกลยทุธ์ในการน าองคก์รไปสู่เป้าหมาย โดยผูบ้ริหารตอ้งมีการจดัการความรู้ในองคก์ร 
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และมีความเขา้ใจองคก์รเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย ค่านิยม ส่ิงแวดลอ้ม ตลาดและสมรรถนะหลกัของ
องคก์รดว้ย และการจดัการถือเป็นหนา้ท่ีทางสงัคม เพื่อมุ่งท าใหค้วามรู้บงัเกิดผลข้ึนมา 

ปัจจุบนัหลายประเทศไดป้ระกาศว่าประเทศของตนก าลงัมุ่งพฒันาไปสู่ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ซ่ึงมีการน าความรู้มาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการท างาน
และแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ประเทศสวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค ญ่ีปุ่น ไตห้วนั แคนาดา
รวมทั้งประเทศไทยท่ีถือว่าความรู้เป็นหัวใจส าคญัท่ีจะสร้างมูลค่าให้เกิดข้ึนในองคก์รองคก์รจะ
อยู่รอดได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน หากมีการใช้ความรู้ในการ
พฒันาการท างานและแกปั้ญหาให้กบัองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้จึงเป็นทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัยิ่งขององค์กรท่ีช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีองค์กรอ่ืนไม่
สามารถลอกเลียนแบบได ้

ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์เดิมไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองความสามารถขององคก์รและ
การแข่งขนั โดยเน้นเร่ืองโครงสร้างองคก์รและผลการด าเนินงาน ต่อมาจุดเน้นไดเ้ปล่ียนเป็น
ทรัพยากรภายในองคก์รท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีช้ีขาดของความสามารถในการแข่งขนั แนวทางใหม่น้ี
บางทีเรียกกนัว่า แนวคิดทรัพยากรเป็นหลกั ซ่ึงไดต้ระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์กร ซ่ึงจะเป็นแหล่งส าคญัในการบรรลุและรักษาความสามารถในการ
แข่งขนัได ้ดงันั้นความสามารถในการจดัการความรู้อยา่งมีกลยทุธ์จึงเป็นแหล่งส าคญัท่ีสุดในการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ประกอบกบัมุมมองเร่ืองทรัพยากรท าใหมี้ความสนใจในเร่ือง
การจดัการความรู้กนัมากข้ึน แนวคิดน้ีไดเ้ร่ิมแรกประมาณกลางทศวรรษท่ี 1980 และไดพ้ฒันามา
กระทัง่ศตวรรษท่ี 1990 จึงไดมี้การมองเร่ืองน้ีว่าเป็นเร่ืองกลยทุธ์และน าไปใชไ้ดจ้ริง ในปี 1995-
1997 มีการกล่าวเร่ืองน้ีอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน หลกัจากท่ีมีการน าเวบ็เทคโนโลยมีาใช ้

ประมาณร้อยละ 80 ของบริษทัขนาดใหญ่ระดบัโลกไดด้ าเนินเร่ืองการจดัการความรู้
แลว้ เช่น อินเทล เชลล ์ซีเมนส์ ธนาคารโลก ซีร๊อกส์ ไอบีเอม็ หรือกระทัง่ซีไอเอ ส่วนในประเทศ
ไทยกไ็ดมี้การน ามาใชใ้นหลายองคก์ร เช่น คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
เครือข่ายโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง บริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน)เครือซีเมนต์ไทย และ
ธนาคารกสิกรไทย 

แมจ้ะมีการน าเร่ืองการจดัการความรู้มาใชอ้ยา่งแพร่หลายดงักล่าวแลว้ แต่การจดัการ
ความรู้ยงัมีปัญหาในทางปฏิบติัอยูม่าก ปัญหาหน่ึง คือ ลกัษณะความเป็นนามธรรมของตวัความรู้
เอง นับตั้งแต่ความหมายของความรู้ หรือการท าให้ความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้มีลกัษณะชดัแจง้มากข้ึน
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความลม้เหลวของการจดัการความรู้ในองค์กรต่างๆ ไม่ไดม้าจากเร่ือง
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เอกสารหรือระบบงาน แต่หากมากจากปัญหาจากปัจจยัเร่ืององคก์รและคนเป็นเร่ืองหลกั รวมทั้ง
เร่ืองการจดัล าดบัความส าคญัเชิงกลยทุธ์ และวฒันธรรมองคก์ร 

นอกจากน้ีการจดัการความรู้ไดเ้กิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีองคก์รต่างๆ ไดพ้ยายามปรับปรุง
องคก์รของตนโดยใชเ้ทคนิคการจดัการท่ีเป็นท่ีนิยมในแต่ละยุคสมยั ไม่ว่าจะเป็นรีเอ็นจิเนียร่ิง
(Reengineering) ทีคิวเอ็ม (Total Quality Management : TQM) เอ็มบีโอ (Management by 
Objectives : MBO) องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือ Balanced Scorecard 
หลายองคก์รอาจจะลา้กบัการเปล่ียนแปลงไปแลว้ และอาจคิดว่าการจดัการความรู้จะเป็นค าตอบ
ส าหรับองคก์รในยคุศตวรรษท่ี 21 น้ีไดเ้พียงไร 

แมว้่าองค์กรหลายแห่งจะมีการต่ืนตวัในการใช้ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศแลว้ แต่ปรากฏการณ์ดงักล่าวมิไดห้มายความว่าองคก์รเหล่านั้นมีความรู้ท่ีจะน าไปใช้
แกปั้ญหา หรือน าความรู้ไปใชใ้นการท างานไดอ้ย่างแทจ้ริง องคก์รแห่งการเรียนรู้จึงตอ้งมีการ
จดัการความรู้ท่ีดีและเหมาะสม เพื่อจะไดพ้ฒันาสารสนเทศให้เป็นความรู้ในอนัท่ีจะเป็นพลงั
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2548) 

ในบรรดาปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันานั้น ความรู้ทั้งในส่วนท่ีเป็นของปัจเจก
บุคคลและของสถาบนั ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง การมีการบริหารจดัการความรู้ท่ีดี
ย่อมท าให้บุคคล สถาบนั และสังคม ได้รับประโยชน์จากความรู้อย่างเต็มท่ี และในการท่ีจะ
บริหารจดัการความรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจทฤษฎี ปรัชญา 
และหลกัในการ 

2.3 จัดการความรู้เป็นเบือ้งต้น 
กระบวนการจดัการความรู้ 
การศึกษากระบวนการจดัการความรู้เป็นการศึกษาถึงวงจรท่ีเกิดความรู้ โดยเร่ิมตั้งแต่ 

ความตอ้งการรู้ การรวบรวมหรือสร้างความรู้ แลว้น าความรู้มาจดัแบ่งประเภทเพื่อใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดการใชค้วามรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพของบุคคลในองคก์ร รวม
ไปถึงการจดัเกบ็และเผยแพร่ความรู้ใหเ้กิดการยอมรับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง ซ่ึงผูเ้ขียนแบ่ง
กระบวนการหรือวงจรของการการจดัการความรู้ออกเป็น 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.3.1 การก าหนดเป้าหมายความรู้ (Knowledge Desired) 
การก าหนดเป้าหมายความรู้เป็นการก าหนดความชัดเจนของความรู้ว่าควรมี

ความรู้ใดบา้งองคก์รอาจจดัประชุมเพื่อก าหนดกลุ่มความรู้ในแต่ละภารกิจงาน โดยอาจตั้งเป็น
ชุมชนนกัปฏิบติัการความรู้ (Community of Practice : CoP) ของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจมีการ
ท างานขา้มสายงานก็ได้ การก าหนดตัววดัความส าเร็จ เช่น มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตมี
ฐานความรู้ดา้นการเป็นโรงเรียนการเรือน และวิทยาลยัครู ดงันั้นจึงมีความโดดเด่นเร่ืองการจดั
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การศึกษาปฐมวยั เป็นต้น ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการ คือ เป้าหมายท่ีก าหนดต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั นัน่คือ “เป็นองคก์รเพื่อความอยูร่อด” ช่วยสร้างความสามารถหลกัท่ี
มหาวิทยาลยัดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีมีช่ือเสียงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงก็คือ
โรงเรียนประถมสาธิตอนุบาลลอออุทิศในปัจจุบนั 

2.3.2 การสร้างหรือจดัหาความรู้(Knowledge Creation หรือ Knowledge 
Acquisition) 

การสร้างหรือจดัหาความรู้เป็นกระบวนการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่จาก
ทกัษะและความสัมพนัธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็นวิธีการพฒันาความรู้ของแต่ละบุคคลใน
ลกัษณะของกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการระดมความคิด การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างบุคคลในกลุ่ม (Socialization)  การสร้างความรู้ หรือการแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Acquisition) (Holsapple and Joshi 2001 :104) เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสวงหา หรือสร้างความรู้ใหม่ข้ึน บราวน์และดูเกด (Brown and Dugaid 1998) กล่าวว่าความรู้
เกิดข้ึนเม่ือคนท างานดว้ยกนัในกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหนียวแน่น มีการสร้างความร่วมมือ 
และมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล นอกจากน้ีองคก์รต่างๆ ยงัสามารถสร้างความรู้ไดโ้ดยวิธีการ
อ่ืนๆ เช่นการให้เงินสนบัสนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัต่างๆ การตั้งหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้ งองค์กรแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ และสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ได ้เพื่อจดัตั้งเครือข่ายภายในองคก์ร เป็นตน้ 

2.3.3การกลัน่กรองและคดัเลือกความรู้ (Knowledge Classified) 
ความรู้บางประเด็นอาจตอ้งมีการศึกษาในแนวลึกท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เพื่อ

สร้างให้เป็นส่ือท่ีเขา้ใจไดโ้ดยง่ายไม่ซับซ้อน ความรู้ต่างๆ ท่ีผ่านการกลัน่กรองจะสามารถใช้
อา้งอิงไดแ้ละจดัเก็บไวใ้นคลงัความรู้ขององคก์ร ดงันั้นการระบุความรู้ท่ีดีจะตอ้งมัน่ใจว่าความรู้
ท่ีก าลงัจดัการนั้นมีลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีตรงประเด็น คุณภาพความรู้มีความถูกตอ้ง (Best Practice) 
และตอ้งจดัการใหค้วามรู้น้ีถูกสร้างในเวลาท่ีเหมาะสมและทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

2.3.4การจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Saving System) 
ความรู้ท่ีถูกกลัน่กรองและคดัเลือกตอ้งมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ อาจพิจารณา

ถึงล าดบัชั้นในการเขา้ถึง (สิทธิการเขา้ถึงความรู้) ดว้ย เพราะบางประเด็นอาจเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาขององคก์รท่ีตอ้งรักษาเป็นความลบั หากจดัเก็บความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาไม่ดีอาจเป็นอุปสรรค
ในการน าไปใช ้ซ่ึงเทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการช่วยจดัเก็บและคน้หา
ความรู้เหล่าน้ี เช่น การใชห้อ้งสมุดเสมือน (Virtual Library) ในการจดัเก็บหนงัสือ งานวิจยั เทป 
ซีดีฐานขอ้มูลต่างๆ ในรูปส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

2.3.5การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) 
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คุณค่าของความรู้อยูท่ี่การน าไปใช ้โดยเฉพาะเม่ือมีการประยกุตค์วามรู้เพื่อสร้าง
ความสามารถ และน าไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนั้ นองค์กรจึงควรสนับสนุนการใช้ความรู้จาก
ฐานขอ้มูล วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เป็นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
(Combination) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการจดัการความรู้ ทั้งน้ีการใชค้วามรู้จ าเป็นตอ้ง
เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ตอ้งใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมทั้งในส่วน
บุคคลและส่วนรวม โดยค านึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้ในทางท่ีถูกตอ้ง 

2.3.6การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้เป็นขั้นตอนต่อมาในการน าความรู้ท่ีสร้างหรือ

บนัทึกไวอ้อกมาแบ่งปันและแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ระหว่างหน่วยงานให้เป็นท่ีรับรู้และแพร่หลายในองคก์ร ซ่ึงระดบัความรู้ของบุคลากรอาจอยู่ใน
ระดบัเพียงแค่รู้ (Know-What) อาจใชเ้คร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร เช่น อีเมล, กระดานข่าว,
อินทราเน็ต, การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ป้ายประชาสัมพนัธ์ การสอนงานการ
ปฐมนิเทศ เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาพฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์รดว้ย เช่น ประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน ความพร้อมในการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เป็นตน้ 

2.3.7 การประยกุตค์วามรู้ (Knowledge Applied) 
การพิจารณาว่าการประยกุตใ์ชค้วามรู้ของบุคลากรเป็นไปอยา่งทัว่ถึงหรือไม่อาจ

น าเคร่ืองมือทบทวนผลหลงัการปฏิบติัมาใช ้เพื่อประยุกต์ใชค้วามรู้ผูป้ฏิบติังานจะมีการพฒันา
ระดบัทกัษะและความช านาญ (Proficiency Level) ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จนเม่ือการใชค้วามรู้ถึงระดบัท่ี
ทราบว่าความรู้นั้นเกิดข้ึนมาท าไม และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (Know-why, Know-how) ก็จะสามารถ
สร้างสรรคน์วตักรรมหรือประดิษฐกรรมใหม่ๆ หรือน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อลด
ตน้ทุนและเวลาในการท างาน เช่น ซอฟตแ์วร์ใหม่ ระบบการท างานใหม่ การบริหารจดัการใหม่
เป็นตน้ ท าให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รเกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากข้ึน ซ่ึงสามารถสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขนั 

2.3.8 การประมวลผลและวดัผลความรู้ (Knowledge Codification & Knowledge 
Measured) 

การประมวลผลและวดัผลความรู้เป็นตัวประเมินผลในกระบวนการจัดการ
ความรู้วา่ด าเนินการไปดว้ยดีหรือเกิดความผดิพลาดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงนกัวิชาการบางท่านจะ
เรียกขั้นตอนน้ีว่าเป็นการให้รหัส หรือการก าหนดรหัส (Alavi 2000) หลกัการในการประมวล
ความรู้ท่ีส าคญัมี 3 ประการ (Davenport and Prusak 1998) ดงัน้ี 

2.3.8.1 ก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการประมวลผล 
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2.3.8.2 ก าหนดแหล่งท่ีมาของความรู้ดงักล่าว รวมทั้งระบุกลไก และส่ือ
ส าหรับรวบรวมความรู้ เวลา ความถ่ีในการประมวล และการปรับปรุงใหท้นัสมยั 

2.3.8.3 ระบุวิธีการ และเคร่ืองมือในการเขา้ถึง และดึงความรู้ท่ีไดป้ระมวลผล
ตวัอยา่งการวดัผลการจดัการความรู้ว่ามีการด าเนินการไปตามกระบวนการอยา่งถูกตอ้ง เช่น การ
เขา้ร่วมอบรมของนักศึกษา อตัราความพึงพอใจของพนักงานสูงข้ึน จ านวนความรู้ท่ีมีการเปิด
ประเดน็/แลกเปล่ียน มีปริมาณมากข้ึน อตัราการส าเร็จการศึกษามีปริมาณสูงข้ึน เป็นตน้ 

2.3.9 การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั (To praise & Take a gift) 
องค์กรควรมีการจดัหาแรงจูงใจในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและท า

ความดีอนัจะช่วยขยายผล โนม้นา้วให้พนกังานอ่ืนๆ ไดมี้ความรู้สึกในการท่ีจะร่วมสนบัสนุนให้
มีการจดัการความรู้ในองคก์ร เช่น จดัให้มีการเสนอช่ือพนกังานท่ีมีผลงานชดัเจน ก าหนดเกณฑ์
การให้รางวลัในการจดัการความรู้ เชิดชูเกียรติผูคิ้ดคน้/น าเสนอนวตักรรม ให้ความรู้เป็นส่วน
หน่ึงของการประเมินผลงาน เป็นตน้ ซ่ึงหากมีการจดักิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวลัอย่าง
จริงจงัและผา่นกาสนบัสนุนจากทุกฝ่ายจะช่วยให้องคก์รเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการ
ความรู้จากเดิมๆเป็นการสร้างกรอบปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

2.3.10 การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) 
เม่ือไดมี้การสร้างความรู้แลว้ องคก์รจะท าหน้าท่ีในการประสานงานให้มีการ

เผยแพร่หรือแบ่งปันความรู้ทัว่ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร หนา้ท่ีดงักล่าวมีดงัน้ี 
2.3.10.1 จดัการและประสานงานระหว่างผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการจดัการ

ความรู้ 
2.3.10.2 เช่ือมโยงงานของผูป้ฏิบติังานดา้นความรู้กบังานทุกระดบั และทุก

หนา้ท่ีภายในองคก์ร 
2.3.10.3 เช่ือมโยงองคก์รกบัองคก์รภายนอก รวมถึงลูกคา้ซัพพลายเออร์ 

หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 10 ขอ้ สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รต่างๆ เพื่อใหมี้จุดเร่ิมตน้และเห็นตวัอยา่งของการพฒันากลไกในการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงแต่ละองค์กรอาจก าหนดกรอบและกระบวนการจัดการความรู้ท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ี
เน่ืองจากเง่ือนไขของธุรกิจ วฒันธรรมการท างาน และพื้นฐานต่างๆ ของแต่ละองค์กรไม่
เหมือนกนั 

ตารางต่อไปน้ีเป็นการรวบรวมกระบวนการจดัการความรู้หรือวงจรจดัการความรู้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งน่าสนใจ 
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ตารางท่ี 5 การรวบรวมกระบวนการจดัการความรู้ของนกัวิชาการ 
นกัวชิาการ กระบวนการจดัการความรู้ 

Alavi, 1997 1. การแสวงความรู้ (การสร้างความรู้และการพฒันาเน้ือหา) 
2. การสร้างดชันี (Indexing) 
3. การกลัน่กรอง (Filtering) 
4. การเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระบบ จดัประเภท การรวม การเช่ือมโยงแหล่งความรู้  
    ภายในและภายนอก 
5. การเผยแพร่ โดยการรวบรวมและจดัส่งความรู้ผา่นเวบ็เพจ 
6. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

Arthur Anderson & 
APOC, 1996 

1. แบ่งปัน 2 การสร้าง 3. การก าหนด 4. การรวบรวม 5. การเปล่ียนแปลง 
6. การจดัระบบ 7. การประยกุต ์

Choo, 1996 1. การท าความเขา้ใจกบัความรู้ (Sensemaking) (รวมการตีความหมายความรู้) 
2. การสร้างความรู้ (รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความรู้) 
3. การตดัสินใจ (รวมถึงการประมวลสารสนเทศ) 

Holsapple & 
Whinston, 1987 

1. การจดัหา 2. การจดัระบบ 3. การเกบ็ 4. การรักษา 5. การวเิคราะห์ 
6. การจดัระบบ 7. การประยกุต\์ 

Laudon& Laudon, 
2002 

1. การสร้างความรู้ 2. การประมวลและใชร้หสัความรู้ (Capture Codify Knowledge) 
3. การแบ่งปันความรู้ (Share Knowledge) 4. การเผยแพร่ความรู้ (Distribute Knowledge) 

Nonaka, 1996 1. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชดัแจง้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้) 
2. การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (เปล่ียนความรู้แบบชดัแจง้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้) 
3. การผสมผสาน (เปล่ียนความรู้แบบชดัแจง้เป็นความรู้แบบชดัแจง้) 
4. การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (เปล่ียนความรู้แบบไม่ชดัแจง้เป็นความรู้แบบชดัแจง้) 

Szulanski, 1996 1. การริเร่ิม (ตระหนกัถึงความตอ้งการในความรู้และตอบสนองต่อความตอ้งการนั้น) 
2. การน าไปปฏิบติั (การถ่ายโอนความรู้) 
3. การใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายโอน 
4. การบูรณาการความรู้ (การน าความรู้มาสู่ภายในองคก์ร) 

Turban et al., 2004 1. การสร้างความรู้ (Create) 2. การก าหนดและรวบรวมความรู้ (Capture) 
3. การน าไปสู่การปฏิบติั (Refine) 4. การจดัเกบ็ความรู้ (Store) 
5. การจดัการความรู้ (Manage) 6. การเผยแพร่ (Disseminate) 

Van der Sped & 
Spijdervet, 1997 

1.การพฒันา (Develop) 2.การเผยแพร่(Disseminate)3.การผสมผสาน 
(Combine) 4.การเกบ็ไว ้(Hold) 

Wiig, 1993 1. การสร้าง (Creation) 2. การแสดงอยา่งเปิดเผย (Manifestation) 
3. การใช ้(Use) 4. การถ่ายโอน (Transfer) 

ท่ีมา:ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์องคก์ารแห่งความรู้:จากแนวคิดสู่การปฏิบติั(กรุงเทพฯ:                   
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.lib.tsu.ac.th:8080/ipac20/ipac.jsp?session=S2988757E38X6.221387&profile=tsu&uri=search=TL@!%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20:%20%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.40.1.32@!db73_tsu
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จากตารางขา้งตน้พบว่าผูเ้ช่ียวชาญไดอ้อกแบบกระบวนการจดัการความรู้ไวอ้ย่าง
หลากหลาย เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่าสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดโ้ดยผา่น
การบูรณาการความรู้โดยภาพรวมพบว่าสามารถล าดบัขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ได้
ว่าประกอบดว้ยกระบวนการในการรวบรวมความรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือการน าความรู้
เดิมมาประยุกต์หรือใช้ความรู้ เพื่อแลกเปล่ียน แบ่งปัน ถ่ายโอน และเผยแพร่ความรู้ เกิดการ
ผสมผสานความรู้เพื่อจดัเกบ็ไวใ้ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานในองคก์รอยา่งสูงสุด 
 

2.4 รูปแบบของการจัดการความรู้ 
รูปแบบของการจดัการความรู้มีหลายรูปแบบในท่ีน้ีขอยกตวัอย่างเพื่อใชป้ระกอบ

การศึกษา และน าไปใชใ้นการจดัการความรู้ของแต่ละองคก์ร จ านวน 7 รูปแบบ ดงัน้ี 
2.4.1 รูปแบบการจดัการความรู้ของบริษทัซีรอกซ์ (Xerox Corporation) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการน า มาใชจ้นประสบความส าเร็จ ซ่ึง ศรีไพรศกัด์ิรุ่ง

พงศากุล และเจษฎาพร ยทุธนวิบูลยช์ยั (2549) ระบุว่าเป็นไปตามแนวคิดของโรเบิร์ต ออสเทอร์
ฮอฟ (Robert Osterhoff) และมีหลายองคก์รในประเทศไทยท่ีมีการน ารูปแบบน้ีมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 กระบวนการ ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 8 รูปแบบการจดัการความรู้ของบริษทัซีรอกซ์ 
 จากภาพรูปแบบการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 
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2.4.1.1 เป็นการจดัการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and 
Behavior Management) สร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียน และแบ่งปันความรู้ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและความร่วมมือของบุคลากรทุก
ระดบั 

2.4.1.2 การส่ือสาร (Communication) องคก์รตอ้งมีการวางแผนการส่ือสาร
อยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางในการ
ส่ือสาร 

2.4.1.3 กระบวนการและเคร่ืองมือ (Process and Tools) มีกระบวนการและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และเอ้ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์ร 

2.4.1.4 เรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ เพื่อให้
บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการความรู้ รวมถึงจดัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมให้กบั
บุคลากร 

2.4.1.5 การวดัผล (Measurements) เลือกการวดัผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ 
ความคืบหน้า และผลท่ีไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รสามารถ
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการความรู้ 

2.4.1.6 การยกยอ่งชมเชย และใหร้างวลั (Recognition and Rewards) มีการยก
ยอ่งชมเชย และมีระบบใหร้างวลัเพื่อจูงใจใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรม 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ขา้งตน้ถูกก าหนดให้สอดคลอ้งกบัทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจและเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ในประเทศไทยมีองค์กรท่ีน ามาใช้ เช่น 
โรงพยาบาลศิริราช และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จ ากดั อย่างไรก็ตามองคก์รอาจ
ปรับใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะองคก์รท่ีแตกต่างกนั โดยอาจเพิ่มหรือลดขั้นตอนของกระบวนการ 

2.4.2 รูปแบบการจดัการความรู้ในองคก์รธุรกิจของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สัน แอนด์
เดอะอเมริกนัโพรดกัติวิต้ี แอนด์ควอลิตีเซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American 
Productivity and Quality Center) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 41 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 รูปแบบการจดัการความรู้ขององคก์รธุรกิจของ อาร์เทอร์ เอนเดอร์สนั แอนดเดอะ  
                     อเมริกนั โพรดกัติวิต้ี แอนด ์ควอลิตี เซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American  
                    Productivity and Quality Center) 
 

จากภาพขา้งตน้สรุปไดว้่ารูปแบบการบริหารจดัการความรู้ประกอบดว้ยความรู้เป็น
แกนกลาง เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับกระบวนการจดัการ ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าของ
องค์กร การวดั การประเมินผล และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการ
ความรู้ขององคก์ร 

2.4.3 รูปแบบการบริหารจดัการความรู้แบบสถาปัตยกรรมโครงสร้าง 
ตามโครงสร้างน้ี องค์ประกอบหลกัของการจดัการความรู้ คือ ภาวะผูน้ า การ

บริหารองคก์ร เทคโนโลยี การบริหารระบบ และพฤติกรรมองคก์ร ส่วนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจดัการความรู้ประกอบดว้ยการเมือง การปกครอง การเรียนรู้ ซ่ึงมีศาสตร์วิชาท่ีรองรับเป็น
รากฐาน คือวิศวกรรมศาสตร์ระบบ การพฒันาองคก์ร และพฤติกรรมองคก์รจะตอ้งมี (Knowledge 
Creation)การเขา้ถึงและใชค้วามรู้ (Access and Use) และการเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์ร (Organization 
Learning)แหล่งของข้อมูลบนฐานเทคโนโลยีนั้ นได้มาจากทั้ งภายใน และภายนอกสถาบัน 
(Stankosky 1999) ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 10 รูปแบบการจดัการความรู้แบบสถาปัตยกรรมโครงสร้าง 
 

2.4.4 รูปแบบวงจรชีวิตการจดัการความรู้ 
รูปแบบแนวคิด วงจรชีวิตการจดัการความรู้ ซ่ึงนอลลิดจเ์วอร์เคอร์เป็นตวักระตุน้

ให้บุคคล (ผูใ้ช)้ สร้างความรู้ใหม่ ปรับปรุงความรู้เก่า และน าความรู้ไปท าให้เกิดคุณค่า ความรู้
ไดม้าจากแหล่งความรู้ภายนอก แหล่งความรู้ภายใน และไดม้าจากการสร้างข้ึนโดยผูใ้ช ้มีการน า
ความรู้ท่ีได้มาไปจัดระเบียบแล้วไปเก็บรักษาไว ้หรือน าตรวจสอบกลั่นกรอง น าความรู้ท่ี
กลัน่กรองไปสงัเคราะห์กลายเป็นความรู้เชิงบูรณาการ มีการน าเอาความรู้เชิงบูรณาการไปแบ่งปัน
แลกเปล่ียนกนัระหว่างผูใ้ช้ ท าให้ความรู้ยอ้นกลบัมาสู่ผูใ้ช้ใหม่ ความรู้ยอ้นกลบัส่วนหน่ึงถูก
น าไปปรับปรุงแกไ้ขส่วนหน่ึงถูกน าไปเป็นฐานสร้างความรู้ใหม่ และอีกส่วนหน่ึงถูกน าไปสร้าง
คุณค่า หมุนเวียนเช่นน้ีตลอดไปอยา่งต่อเน่ือง (Vail  2000) ดงัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 11 รูปแบบวงจรชีวิตการจดัการความรู้ 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้เป้าหมายของการจดัการความรู้ส่วนมากมกัถูกก าหนดให้สอดคลอ้งกบั

ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ และเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์ร และบางคร้ังอาจมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการความรู้ใหเ้ขา้กบัลกัษณะขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมากยิง่ข้ึน 

 
2.4.5 รูปแบบการบริหารจดัการความรู้ “กา้นกลว้ยโมเดล” 
กา้นกลว้ยโมเดลเป็นโมเดลท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และพฒันารูปแบบ

กระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงพรรณี สวนเพลง (2550) ไดอ้อกแบบรูปแบบและน าไปใชจ้ดัการ
ความรู้ในหน่วยงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยมีการมองการท าการจดัการความรู้ท่ี
เปรียบไดเ้สมือนกบัตวัชา้ง หรืออาจจะช่ือว่า “กา้นกลว้ยโมเดล” เพื่อท าให้เราเขา้ใจไดง่้ายข้ึน     
ซ่ึงในแต่ละส่วนของชา้งนั้นมีหน้าท่ี และมีความส าคญัเท่าๆ กนัจะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได้
เพราะจะเป็นชา้งพิการ แสดงไดด้งัภาพต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 12 รูปแบบการจดัการความรู้แบบกา้นกลว้ยโมเดล 
 

จากภาพสามารถอธิบายรายละเอียดของกา้นกลว้ยโมเดลไดด้งัน้ี 
2.4.5.1 ส่วนล าตวัของชา้ง ซ่ึงมีขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมมากมายท่ีจะตอ้งท า 

จึงเปรียบเสมือนกระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 
2.4.5.2 ส่วนหัวของชา้ง นบัว่ามีความส าคญัมาก เช่น มีไวบ้รรจุสมองเพื่อ

ควบคุมการท างานของร่างกาย เปรียบเสมือนฐานขอ้มูลความรู้ (Data Warehouse) และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้(Knowledge Sharing and Transferring) ขององคก์ร 

2.4.5.3 ส่วนงวงชา้ง เป็นอวยัวะท่ีดูดน ้ า เปรียบเสมือนการเสาะแสวงหา และ
การถอดความรู้จากคน และจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

2.4.5.4 งาชา้ง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณลกัษณะของชา้ง เปรียบเสมือนภาวะ
ผูน้ าในองคก์รท่ีจะตอ้งเห็นดว้ย และสนบัสนุนการจดัการความรู้ 

2.4.5.5 ตาของชา้ง เปรียบเสมือนวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีจะตอ้งมีส่วนเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ 

2.4.5.6 ขาทั้งส่ีขา้งของชา้ง เป็นองคก์รประกอบท่ีส าคญั เพื่อจะพาชา้งเดินไป
ขา้งหนา้เปรียบเสมือนวฒันธรรมองคก์ร การส่ือสาร การพฒันา ผู ้ท  าหนา้ท่ีในการจดัการความรู้ 
และการวดัประเมินการจดัการความรู้ 

2.4.5.7 หางของชา้ง เป็นส่วนท่ีมีความส าคญั เปรียบเสมือนเทคโนโลยท่ีีคอย
ขบัเคล่ือนใหก้ารจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ 
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6. แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจัดการความรู้ 
ควินน์(Quinn quoted in Marquardt 1996) ไดก้ล่าวว่าเทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัส าหรับการจดัการความรู้ขององคก์รการใชแ้ละความเขา้ใจเทคโนโลยีนั้นเป็นศาสตร์และ
ศิลปะของการเรียนรู้การคน้พบการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

บทบาทของเทคโนโลยกีารจัดการความรู้ 
เทคโนโลยีส าหรับการจดัการความรู้ถูกน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางซ่ึงถือเป็นการน าเอา

ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยห์รือในเอกสารรายงานต่างๆท่ีอยูใ่นหลายท่ีและอยูอ่ยา่ง
กระจดักระจายนั้นมาเปล่ียนแปลงเป็นความรู้ท่ีถูกจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบครบถว้นตามตอ้งการง่าย
ต่อการคน้หาและท่ีส าคญัคือสามารถเก็บรักษาความรู้นั้นๆให้อยู่ควบคู่กบัองค์กรไดต้ลอดไป
กล่าวคือหากพนกังานคนเก่าลาออกไปแลว้มีพนกังานคนใหม่มาแทนพนักงานคนใหม่สามารถ
คน้หาขอ้มูลศึกษาจากงานของพนกังานคนเก่าไดเ้ลยถา้พนกังานคนเก่านั้นไดมี้การป้อนขอ้มูลอยู่
เป็นประจ าและเป็นระเบียบอีกทั้งเทคโนโลยียงัสามารถช่วยเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้พนกังานทุก
คนในองคก์รไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วอีกดว้ยซ่ึงจากเหตุผลดงักล่าวสามารถสรุปได้
ว่าการท่ีความรู้จะมีประโยชน์ได้จ  าเป็นตอ้งมีเทคโนโลยีส าหรับคอยช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกไม่เช่นนั้นแลว้การจดัการความรู้กจ็ะไม่สามารถประสบผลส าเร็จอยา่งเยีย่มได ้

ดาร์เวนพอร์ตและพรูแสค(Davenport and Prusak 1998) อธิบายว่าแนวความคิดเร่ือง
เทคโนโลยสี าหรับจดัการความรู้นั้นไม่เพียงแต่เป็นเร่ืองกวา้งๆเท่านั้นแต่ยงัมีลกัษณะท่ีไหลล่ืนไม่
หยดุน่ิงยากท่ีจะให้ค  าจ ากดัความไดง่้ายๆส าหรับเทคโนโลยีพื้นฐานบางอยา่งท่ีเรามกัจะมองขา้ม
ไปอาจมีประโยชน์ต่อการเอ้ืออ านวยใหก้ารจดัการความรู้สะดวกรวดเร็วไดเ้ช่นกนัยกตวัอยา่งเช่น
โทรศพัทห์รือการประชุมทางไกลผา่นจอวีดีโอเป็นตน้เทคโนโลยทีั้งสองอยา่งน้ีอาจจะไม่สามารถ
สืบคน้หาความรู้หรือเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นระบบไดแ้ต่จะมีประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยให้
มนุษยถ่์ายทอดความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นสมองของตนเองออกมาใหค้นอ่ืนรับรู้ไดเ้พราะฉะนั้นผูบ้ริหาร
ท่ีมีหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกดา้นความรู้ไม่ควรมองขา้มเคร่ืองมือธรรมดาๆเหล่าน้ีไป 

แหล่งเกบ็ความรู้ 
ส าหรับตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของเทคโนโลยท่ีีใชเ้ป็นคลงัเกบ็รวบรวมความรู้ท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดคือระบบอินเตอร์เน็ต(Davenport and Prusak 1998) ซ่ึงถือเป็นศูนยร์วมแหล่งความรู้ภายนอก
องค์กรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีต้องการได้อย่างไม่จ ากัดโดยไม่
ค านึงถึงความใกลชิ้ดหรือความไม่สมดุลกนัของความรู้ไม่ว่าแหล่งความรู้จะอยูท่ี่ไหนก็ตามเราก็
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตคน้หาได้หมดยิ่งในอนาคตมีวิวฒันาการใหม่ทางเทคโนโลยีเกิดข้ึน
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มากมายเช่นการเพิ่มความเร็วและการเพิ่มศกัยภาพของอุปกรณ์ส าหรับคน้หาใหท้นัสมยัมากข้ึนจะ
ช่วยท าใหร้ะบบอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

แต่ขอ้เสียของระบบอินเตอร์เน็ตก็คือเราไม่สามารถตดัสินไดว้่าความรู้ท่ีหามาไดน้ั้น
เป็นส่ิงท่ีเราต้องการรู้จริงหรือไม่เพราะระดับความน่าเช่ือถือของตลาดค้าความรู้ในระบบ
อินเตอร์เน็ตค่อนขา้งต ่ามากอนัเน่ืองมาจากมีคนบางกลุ่มคอยแสวงหาผลประโยชน์จากระบบ
อินเตอร์เน็ตในทางมิชอบอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆอีกมากมายท่ีถูกน ามาใชใ้นการจดัการความรู้
ภายในองคก์รซ่ึงคือระบบอินทราเน็ตเพื่อให้ผูใ้ชร้ะบบการจดัการความรู้ไดรั้บความสะดวกและ
รวดเร็วในการคน้หาความรู้ในลกัษณะเขา้ตรงมาท่ีเดียวสามารถหาขอ้มูลไดทุ้กอยา่งตามประสงค์
การจดัการความรู้จะไม่ถือเป็นการจดัการความรู้หากไม่มีทางเขา้สู่ระบบจุดเดียวท่ีเช่ือมต่อไปยงั
ขอ้มูลต่างๆทัว่องคก์รโดยจะตอ้งมีทางเขา้หลกัซ่ึงเรียกว่าPortal โดยPortal จะรวบรวมเช่ือมโยง
ขอ้มูลความรู้ทั้งหมดมาไวท่ี้จุดเดียวแยกแยะหมวดหมู่ของขอ้มูลถา้เป็นในรูปWeb Base ก็คือตอ้ง
มีหนา้หลกัหรือหนา้แรก (Main Page) ท่ีอ  านวยความสะดวกในการเขา้ถึงทุกส่ิงทุกอยา่งควรใช้
เคร่ืองมือท่ีมีการจดักลุ่มขอ้มูลและสร้างจุดเช่ือมต่อไปยงัขอ้มูลอ่ืนอย่างอตัโนมติัการจดัการ
ความรู้จะประสบความส าเร็จหรือไม่อยูท่ี่ Portal ท่ีออกแบบไดดี้มีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้ง
แสดงอยูห่นา้หลกัรวมทั้งจะตอ้งมีความสวยงามดว้ย 

ส าหรับโปรแกรมท่ีองคก์รต่างๆเลือกน ามาใชเ้ป็นระบบอินทราเน็ตท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดในขณะน้ีคือโปรแกรมโลตสัโนต้ส์(Davenport and Prusak 1998) ท่ีมีความเป็นเลิศใน
การจดัการความรู้การสร้างและการจดักลุ่มเพื่อสนทนาและใช้ส าหรับคดัลอกฐานความรู้เพื่อ
น าไปใชใ้นสถานท่ีท่ีอยู่ห่างไกลออกไปซ่ึงไม่อาจติดต่อกนัไดอี้กทั้งยงัมีระบบอ่ืนๆอีกมากมาย
เช่นระบบซีบีอาร์คือการดึงความรู้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาทั้งหลายออกมาจากกรณีศึกษาต่างๆเพื่อ
น ามาแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือระบบนิวรัลเน็ตเวิร์กซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเน้นเร่ืองสถิติมี
สมรรถนะสูงในการใชข้อ้มูลส าหรับแยกแยะตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาต่างๆออกเป็นพวกๆถือเป็น
ระบบเพื่อการวิเคราะห์และแกปั้ญหาในระยะยาวเป็นตน้ 

ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัคือผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รควรมองกลยทุธ์ในการ
บริหารเทคโนโลยีอยู่แล้วในปัจจุบันเป็นอย่างแรกเป้าหมายหลักของผูบ้ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ใช่สนใจท่ีจะไขว่ควา้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆตามกระแสแต่สนใจท่ีจะน าเทคโนโลยี
ปัจจุบนัท่ีมีอยูส่นบัสนุนการท างานในองคก์รใหดี้ยิง่ข้ึนมากกวา่ 

จากการศึกษาของมาร์คอร์ท(Marquardt 1996) ไดเ้สนอว่าระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย3ี 
มิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ไดแ้ก่เทคโนโลยสีารสนเทศเทคโนโลยพีื้นฐานของการเรียนรู้
และระบบปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานแผนภูมิท่ี 13 
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แผนภูมิท่ี 13 ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี
ท่ีมา: M.J. Marquardt, Building the learnning organization(New York: McGraw-Hill, 1996). 

 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศ(Information Technology) 
มาร์คอร์ทเสนอวา่เทคโนโลยเีป็นการกระจายอ านาจหนา้ท่ีและการควบคุมในการผลิต

สินคา้การประสานงานและการบริการจดัการเพื่อสามารถประสบความส าเร็จไดดี้กว่าง่ายกว่าและ
รวดเร็วข้ึนเทคโนโลยที าใหเ้กิดกฎใหม่ๆในการบริหารการเปล่ียนแปลงการพฒันาและการเรียนรู้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการไหลเวียนของความรู้ 
กลไกหลกัในการถ่ายโอนความรู้ทัว่ทั้งองคก์รประการแรกคือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถปรับปรุงความสามารถของสมาชิกในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดม้ากข้ึนเน่ืองจากความ
ไม่ชัดเจนของพรมแดนและความสัมพันธ์แบบล าดับชั้ นลดลงประการท่ีสองเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การติดต่อส่ือสารของสมาชิกกบัผูอ่ื้นง่ายข้ึนและทนัเวลาดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์และการประชุมทางไกลประการท่ีสามลดระดบัการบริหารแบบล าดบัข้ึน
ในเวลาเดียวกนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหก้บัขนาดของการควบคุมการเพิ่มอ านาจใหก้บัสารสนเทศ
เพื่อคนท่ีท างานแนวหนา้จะไดมี้อิสระในการตดัสินใจมากข้ึนสุดทา้ยเป็นการสร้างความยืดหยุ่น
โดยใชส้ถานีงานฐานขอ้มูลท่ีสมัพนัธ์กนัและคลงัความรู้ 

 
 

เทคโนโลย ี
 

ระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีสนบัสนุน 
การปฏิบติังาน 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

เทคโนโลยี

พื้นฐานการเรียนรู้ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเคร่ืองมือส าหรับปรับปรุงการติดต่อส่ือสารและการ
ไหลเวียนของความรู้และการเรียนรู้ระบบการส่ือสารท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางใชป้ระโยชน์
ดา้นการจดัเก็บการประมวลผลและสามารถสืบคน้ความรู้ไดจ้ากระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
ส่ือสารกบัทั้งภายในภายนอกองคก์รมีฐานขอ้มูลรายงานเอกสารคู่มือการท างานท่ีสามารถจดัการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ถึงระบบโดยพนกังานทั้งหมด 

 
2. เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ 
องค์กรต่างๆในปี2000 จะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีซ่ึงรวมถึงคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดียระบบวีดีโอท่ีมีการโตต้อบและการเรียนรู้ทางไกลจดัหาอุปกรณ์ส่ือสารท่ีติดต่อไดท้ั้ง
ทางเดียวและสองทางระหวา่งผูใ้หก้ารศึกษาและผูเ้รียนเช่น 

2.1 Modular ดว้ยโปรแกรมต่างๆส าหรับทกัษะเพียงอยา่งเดียวมากกว่าหลกัสูตร
ท่ีมีทกัษะหลายๆทกัษะ 

2.2 Multisensory กระตุน้การมองเห็นเสียงและสัมผสัในหลายวิถีทางของ
นวตักรรม 

2.3 Portable เคล่ือนยา้ยจากบา้นสู่ท่ีท างานไดง่้าย 
2.4 Transferable เคล่ือนยา้ยขา้มภาษาและวฒันธรรม 
2.5 Interuptable มีความสามารถเปิด-ปิดไดง่้าย 

พื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ดงักล่าวนั้นจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพนักงาน
ดว้ยปฏิบติัการและควบคุมโดยขบวนการอตัโนมติัท่ีใชร้ะบบเอกสารแบบออนไลน์พนกังานจะ
เรียนรู้โดยเทคโนโลยีหรือหนังสือคู่มือการท างานโดยช้ีน าตนเองในการเรียนรู้มากข้ึนกว่าจาก
ศูนยก์ลางท่ีท าการพฒันาทรัพยากรมนุษยพ์นักงานมีอิสระท่ีจะริเร่ิมประเภทของการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปรับปรุงความส าเร็จในงาน 

การใชก้ารส่ือสารโทรคมนาคมและการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรมจะมีมากข้ึนอยา่ง
แน่นอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกในการส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็วรอบโลกและ
องคก์รต่างๆในระดบัโลกใชเ้ครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เมลอ์ย่างกวา้งขวางการฝึกอบรมรวดเร็วข้ึน
น่าสนใจมากข้ึนสามารถประยกุตใ์ชไ้ดม้ากข้ึนและจูงใจมากข้ึนเน่ืองจากเป็นค าแนะน าตามความ
ตอ้งการสารสนเทศท่ีมาจากผูใ้ชเ้อง 

ฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะมุ่งสู่ขอบเขตท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าเช่น
ทกัษะระหว่างบุคคลทกัษะการคิดเชิงวิจารณ์และการเรียนรู้แบบมุ่งสร้าง(Generative Learning)ท่ี
ซ่ึงสมาชิกตอ้งการมาเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
การเลือกใช้ส่ือซ่ึงมีความส าคญัขณะท่ีเทคโนโลยีท่ีมีการโตต้อบอาจจะมีประสิทธิผลในการ
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ฝึกอบรมดา้นพฤติกรรมและสุดทา้ยความกา้วหนา้ของฐานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ซ่ึงประหยดั
ตน้ทุนอีกดว้ย 

3. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการขนานนามว่าเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี21 ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานเป็นไดท้ั้งอิเลก็ทรอนิกส์
และไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทั้ง2 ระบบสนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับปรุงการ
ปฏิบติังานในพื้นท่ีระบบท่ีไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ไดร้วมการสอนแนะต่างๆและการใชก้ระดาษ
ตวัอกัษรและเคร่ืองมือต่างๆระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ใชค้อมพิวเตอร์ใน
การไดม้าซ่ึงความรู้การเก็บรักษาและการกระจายความรู้ไปทัว่ทั้งองคก์รช่วยเหลือพนกังานเขา้ถึง
การปฏิบติังานในระดบัสูงในเวลาท่ีรวดเร็วมากดว้ยการสนับสนุนดา้นบุคลากรเป็นอย่างน้อย
เป้าหมายของระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีผูรู้้ดา้นระบบสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ช่ือว่า Gery, G. กล่าวว่าเป็น “การจดัหาส่ิงใดก็ตามท่ีจ าเป็นต่อการ
สร้างการผสานและการเรียนรู้ณจุดท่ีตอ้งการ” 

ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์และกระบวนการเรียนรู้เชิงองคก์ร
สามารถช่วยสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของการจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์สนบัสนุนการเรียนรู้ไดโ้ดยตรงต่อดา้นต่างๆดงัน้ี 

1.  การออกแบบศูนย์กลางการปฏิบัติงานระบบต้องแน่นไปด้วยความรู้
ความสามารถจดัโครงสร้างใหมี้การไหลเวียนของงานและปรับใชก้บัการปฏิบติัของแต่ละคน 

2. การปฏิบติังานระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อ
สติปัญญาตามธรรมชาติและทกัษะทางดา้นสังคมโดยน าเสนอสารสนเทศความรู้ค าแนะน าและ
สนบัสนุนในเวลาท่ีตอ้งการ 

3.  การเรียนรู้ของแต่ละคนพนักงานแต่ละคนจะใช้ระบบสนับสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ใน3 ทางดว้ยกนั(1) พนกังานอาจเปล่ียนพฤติกรรมภายหลงัไดรั้บ
ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นเชิงลบร่วมกนัจากระบบ(2) อาจมีการทบทวนโมดูลระบบสนับสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ในงานก่อนการใชแ้ละ(3) อาจมีการทบทวนโมดูลระบบสนบัสนุน
การปฏิบติังานดว้ยอิเล็กทรอนิกส์หลงัเลิกงานเม่ือเกิดความผิดพลาดท่ีไม่เป็นอนัตรายและเสีย
ค่าใชจ่้าย 

4. การก่อให้เกิดความรู้ใหม่พนกังานจะพฒันาเทคนิควิธีการและขั้นตอนใหม่ๆ  
ในงานโดยไม่เก่ียวกบัความรู้ท่ีเป็นตน้แบบ 
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5. บุคคลและทีมจะได้รับความรู้ใหม่ด้วยการจัดเก็บในระบบสนับสนุนการ
ปฏิบติังานดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการท่ีเป็นทางการเช่นตูจ้ดหมายใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนั   
เป็นตน้ 

จากนั้นมาร์คอร์ทได้สรุปกลยุทธ์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออกเป็น10ประการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมและผลกัดนัพนักงานเขา้สู่การคน้พบขอ้มูลสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
สารสนเทศจ านวนมากและหาง่ายบนทางด่วนขอ้มูลนั้นจะไม่มีค่าหากพนกังานใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตวัดงันั้นพนกังานควรจะใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์และกระดานข่าวจากภายนอกในการเขา้ไปท่ี
มหาวิทยาลยัต่างๆคู่คา้หุ้นส่วนและความรู้อ่ืนๆและการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
กลุ่มต่างๆมีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตหลายองคก์รเสนอการฝึกอบรมเอ้ือส าหรับการพฒันาของ
บุคคลนอกเวลา 

2. พฒันาส่ือมลัติมีเดียและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้หลายองค์กรมีความ
พยายามสูงสุดต่อการเ รียนรู้ ท่ี เ ป็นทางการโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมี เ ดีย( เค ร่ืองเสียง
ภาพเคล่ือนไหวและกราฟฟิก) วีดีโอและการเรียนรู้ทางไกลเทคโนโลยีเหล่าน้ีใชใ้นการสร้างและ
สนบัสนุนสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีใชก้ารผสมผสานของศิลปะสีเพลงและภาพดงันั้นมีการ
ผสานทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเขา้กบัเทคโนโลยกีารสร้างงานศิลปะ 

ศูนยก์ารเรียนรู้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer-Assisted Learning 
Programs) และส่ือสารบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะเพิ่มความยืดหยุ่นส าหรับการเรียนรู้ของ
บุคคลเทคโนโลยีของการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มต่างๆควรอยู่ในขอบเขตท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าในดา้น
ทกัษะระหว่างบุคคลทกัษะทางความคิดและการเรียนรู้แบบมุ่งสร้างซ่ึงสมาชิกจ าเป็นตอ้งมาร่วม
แกไ้ขปัญหาเม่ือมีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหม่ตอ้งน าเขา้สู่วิถีของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยธรรมชาติ
โดยเลือกฐานเทคโนโลยกีารเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

3. สร้างเพิ่มวีดีโอเพื่อการสอน(Interactive Video Instruction : IVI) หมายถึงการ
สอนดว้ยวีดีโอท่ีสามารถ่ายขอ้มูลไดส้องทางระหวา่งอุปกรณ์กบัผูใ้ชป้ระโยชน์และความกา้วหนา้
ของวีดีโอเพื่อการสอนสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 

3.1. เวลาของการฝึกอบรมถูกท าใหล้ดลงจากการสอนแบบเดิม 
3.2. พนกังานจ านวนมากสามารถถูกฝึกอบรมดว้ยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 
3.3.สารสนเทศมีความเป็นมาตรฐาน 
3.4. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางลดลง 
3.5. มีการจดัหาแบบจ าลองและสถานการณ์จ าลอง 
3.6. พนกังานเขา้ถึงการฝึกอบรมในเวลาท่ีเหมาะสม 
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3.7. การสอนเฉพาะรายท าไดเ้หมาะสม 
3.8. ขีดความสามารถถูกวดัดว้ยคะแนน90% ในการประเมินการสอนดว้ย IVI 
3.9. การฝึกอบรมเช่ือมโยงโดยตรงกบัระบบการทดสอบเช่นองค์กรพบว่า

พนกังานมีอตัราของความพึงพอใจการทดสอบความรู้ในงานโดยหัวขอ้เฉพาะของการทดสอบท่ี
พนกังานท าไดดี้ 

3.10. ถา้มีเกรดท่ีต ่าลงพนักงานก็จะไดรั้บการฝึกอบรมซ ้ าและจดัหารายช่ือ
ของวีดีโอดิสกแ์ละคู่มือในหวัขอ้นั้นๆ 

3.11. การส ารวจแสดงว่าพนกังานชอบการฝึกอบรมแบบวีดีโอเพื่อการสอน
มากกว่าการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมเน่ืองจากเป็นความสนใจสนุกใชเ้วลานอ้ยและเป็นทิศทางของ
ผูเ้รียนแต่ละคน 

4. ใช้เทคโนโลยีในการจดัเก็บความรู้และความคิดจากสมาชิกทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเป็นส่ิงท่ีควรจะอยู่ในล าดับสูงขององค์กรเช่นการถ่ายวีดีโอการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อใหพ้นกังานจากทุกส่วนขององคก์รไดรั้บประโยชน์จาก
ความรู้ความคิดและแรงบนัดาลใจของผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ 

5. แสวงหาและพฒันาสมรรถนะของคนและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพและลดเวลาในการตดัสินใจของกลุ่มดว้ยคุณค่าท่ีเต็มเป่ียม
ส าหรับองคก์รดว้ยการใชป้ระโยชน์จากโปรแกรมส าเร็จรูปกรุ๊ปแวร์ท่ีช่วยใหพ้นกังานจดัการการ
บริหารการท างานและการเรียนรู้เป็นทีมในด้านการวางแผนโครงการการพฒันาทีมและการ
จัดการประชุมมีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านท่ีออกแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เช่นเดียวกบัช่วยในดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

6. ติดตั้ งระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องได้รับการ
พฒันาอย่างเหมาะสมดว้ยการมีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีพนักงานจ าเป็นตอ้งมี
ทักษะท่ีจะใช้การพฒันาและการด าเนินการต้องการสนับสนุนด้านการจัดการโดยท่ีระบบ
สนบัสนุนการปฏิบติัการดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งแขง็ขนั 

7. วางแผนและพฒันาระบบการเรียนรู้แบบทันเวลาเบ้ืองหลงัการเรียนรู้ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบทนัเวลาก็คือเพื่อลดตน้ทุนและการสูญเสียผลิตภาพโดยใหมี้การเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียง
กบัเวลาจริงท่ีพนักงานตอ้งการความรู้ใหม่ในการสร้างระบบการเรียนรู้แบบทนัเวลาจ าเป็นตอ้ง
ผสานระบบการเรียนดว้ยเทคโนโลยีชั้นสูงการสอนแนะและการท างานจริงในงานเขา้ไปในเร่ือง
เดียวกนักระบวนการไร้รอยต่อและรับผลประโยชน์การเรียนรู้ของการรวมและการกระจายอ านาจ
ในเวลาเดียวกนัโดยอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยในงานต่างๆและซอฟต์แวร์กรุ๊ปแวร์ท่ีเพิ่มระบบการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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8. สร้างสมรรถนะและเทคโนโลยีท่ีใชภ้ายในองคก์รควรไดรั้บสมรรถนะและ
เทคโนโลยท่ีีออกแบบระบบซอฟตแ์วร์ท่ีจะสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกนั
ซ่ึงรวมดว้ยระบบพฒันาตนเองแคตตาล็อกการเรียนรู้แบบเปิดและทรัพยากรมีชีวิตระบบการ
พฒันาตนเองเคร่ืองมือในการวินิจฉยัช่วยการตดัสินใจส ารวจความคิดเห็นและมีวิธีการของขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีสม ่าเสมอและต่อเน่ืองเก่ียวกับการเรียนรู้ของทีมฝ่ายหรือองค์กรระบบต่างๆของ
ซอฟตแ์วร์ท่ีผสานกบัเคร่ืองมือซอฟตแ์วร์อ่ืนๆเช่นผูจ้ดัการโปรเจ๊คเวิร์ดโปรเซสเซอร์ไดก้ลายมา
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมวนัต่อวนัเป็นภาษาและทกัษะขององคก์ร 

9. พฒันาความตระหนักและการรู้คุณค่าของเทคโนโลยีในการเป็นเคร่ืองมือท่ี
เต็มไปด้วยพลังส าหรับการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางในองค์กรคนสูงอายุในองค์กรอาจจะกลัว
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จของบุคคลและองคก์รองคก์รควรอุทิศ
พลงังานให้กบัการศึกษาของสมาชิกตั้งแต่ต าแหน่งอาวุโสท่ีพวกเขามีขอ้จ ากดัหรือความเช่ืองชา้
ในการใชเ้ทคโนโลยโีดยไม่ไดต้ั้งใจรวมทั้งอุทิศใหก้บัความสามารถขององคก์รในการจดัเก็บและ
ถ่ายทอดความรู้อยา่งมีคุณค่า 

10. เพิ่มความรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยขีองฝ่ายบริหารและฝ่ายพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพลังของเทคโนโลยีของการเรียนรู้ขององค์กรอย่างสูงสุดนั้ น
ผูบ้ริหารและพนักงานฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรตั้งสมมติฐานบทบาทหลกัของภาวะผูน้ า
และผูมี้ความรู้เก่ียวกบั 

10.1ระบบปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์ร 
10.2 กระบวนการเปล่ียนแปลงขององคก์รท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
10.3เป็นผูเ้ช่ียวชาญขององคก์รดา้นเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
10.4เอ้ือต่อกระบวนการจา้งงานจากภายนอกในดา้นเทคโนโลย ี
10.5เอ้ือต่อการจดัโครงสร้างระบบการเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 

7. รูปแบบการบ ริหาร จัดการความ รู้ โดยใ ช้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามโครงสร้างน้ีองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึง
ความรู้(Knowledge Acquisition) การสรรสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การเขา้ถึงและใช้
ความรู้(Access and Use) และการเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์ร (Organization Learning) แหล่งของขอ้มูล
บนฐานเทคโนโลยนีั้น ไดม้าจากทั้งภายในและภายนอกสถาบนั (Goh  2000) ดงัแสดงไดจ้ากภาพ
ต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 14 รูปแบบการจดัการความรู้โดยใชฐ้านเทคโนโลยสีารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
8. รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ส าหรับบัณฑิต IT 
รูปแบบการบริหารจดัการความรู้ส าหรับบณัฑิต IT (นายบุญส่ง หาญพานิช 2546)    

ในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต มี
รูปแบบดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 15รูปแบบการจดัการความรู้ส าหรับบณัฑิต IT 
 

กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process : KM Process) นั้นไม่มี
รูปแบบ หรือโมเดลท่ีถูกหรือผดิ แต่ข้ึนอยูก่บัมุมมอง และกระบวนการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร ส่งผลท าให้แต่ละองค์กรอาจจะมี
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั 
               รูปแบบการจดัการความรู้ทั้งหมดท่ีรวบรวมเป็นตวัอยา่งการจดัระบบความคิดเพื่อสร้าง
เป็นรูปแบบ (Model) ในการจัดการความรู้ ซ่ึงผูเ้ร่ิมน ากระบวนการจัดการความรู้มือใหม่ท่ี
ตอ้งการน ากระบวนการจดัการความเขา้ไปใชจ้ดัการความรู้ขององคก์รแต่ละประเภท เช่น องคก์ร
ภาครัฐภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา ควรศึกษาและประยุกต์ใช้กับลกัษณะของ
องคก์รของตนเอง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์รของตน 
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9.เทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายกบัการจัดการความรู้ 
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือหลกัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหก้ระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้
ในหน่วยงานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความส าคญัต่อการจดัเก็บและคน้
คืนความรู้ การเคล่ือนยา้ย การกระจาย หรือการแบ่งปันความรู้ของหน่วยงานให้ด าเนินไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (พรธิดา วิเชียรปัญญา,2547 )แนวคิดและหลักการของ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

สมชาย น าประเสริฐชยั(2546) เสนอแนะวา่เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการ
จดัการความรู้ประกอบดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสาร ( Communication Technology) เทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนั ( Collaboration Technology)และเทคโนโลยกีารจดัเกบ็ ( Storage Technology)  
       1.เทคโนโลยีการส่ือสาร ( Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถ
เขา้ถึงความรู้ต่างๆไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึนรวมทัง่สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ
คน้หาขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ท่ีตอ้งการไดผ้า่นทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอก็ซ์ทราเน็ต หรือ 
อินเทอร์เนต  
       2.เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกนั( Collaboration Technology) ช่วยให้
สามารถประสานการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ตวัอยา่งเช่น 
โปรแกรมกลุ่ม Groupwareต่างๆหรือระบบScreen Sharing เป็นตน้ 
       3.เทคโนโลยกีารจดัเก็บ ( Storage Technology)ช่วยในการจดัเก็บและจดัการความรู้ท่ี
ช่วยในการสืบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ขององคก์รท่ีจดัเกบ็รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
จิราภรณ์ สุธัมมสภา(2005)เสนอแนะว่า การจดัการความรู้ท่ีดีนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีท่ี
ส าคญั 5 ประการไดแ้ก่ 
       1.Business Intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์กบั
องคก์ร เช่นเดียวกบัการท า e-Business เช่นน าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดจากรูปแบบต่างๆมาท า
การMining เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเทคโนโลยลีกัษณะน้ีไดแ้ก่ OLAP หรือ  Data mining เป็นตน้ 
        2. Collaboration เป็นการผสมผสานการใชเ้คร่ืองมือ (Tool)หลายๆชนิดเขา้ดว้ยกนั
ในการเก็บขอ้มูล เช่น Excel,Word,และText File เน่ืองจากขอ้มูลจ านวนมากถูกจดัเก็บในรูปแบบ
ท่ีต่างกนัตามความเหมาะสม เช่น ขอ้มูลน่ิง หรือขอ้มูลท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ย่อมใช้
เคร่ืองมือในการจดัการต่างกนั 
        3.Knowledge Transfer เป็นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในรูปแบบ e-Learningว่าท า
อย่างไรถึงจะท าให้ผูใ้ช้ระบบมีความเขา้ใจในขอ้มูลเหล่าน้ีหรือท าอย่างไรให้บุคลากรใหม่
สามารถเรียนรู้งานของบุคลากรท่ีเกษียณหรือลาออกไปแลว้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งรวดเร็ว เช่น เรียนรู้
ระเบียบหนา้ท่ีต่างๆหรือเรียนรู้งานและวิธีการแกปั้ญหาในงานนั้นท่ีบุคลากรคนเก่าไดบ้นัทึกเกบ็ไว ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56 

     4. Knowledge Discovery เป็นการหาวิธีท่ีจะเขา้ถึงส่วนต่างๆท่ีไม่เคยเขา้ไดม้าก่อน ซ่ึง
ขอ้มูลส าคญับางอย่างอยู่ในส่วนท่ีเขา้ถึงยากส าหรับทุกคน หรือถูกสกดัดว้ย Password ดงันั้นจึง
ตอ้งหาวิธีสกดัขอ้มูลเหล่าน้ีออกมาในรูปแบบท่ีเขา้ถึงไดทุ้กคน 
     5. Expertise Location ช่วยในการหาว่าใครในองค์กรมีความเช่ียวชาญในเร่ืองใด 
เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลบุคคลในองคก์รและผลงานของคนนั้นๆยอ่มสามารถวิเคราะห์ออกมาได้
วา่ ใครถนดัเร่ืองอะไร  

    Bollinger and Smith (2001)เสนอแนะว่า เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ของ
องคก์รควรประกอบดว้ย  
                    1.Hardware Technologies ประกอบดว้ยระบบเครือข่าย (Networks)และอินทราเน็ต 
(Intranet)  
                    2.Software  and Database Tools ประกอบดว้ย ระบบฐานความรู้,เทคโนโลยีการ
ท างานและการตดัสินใจร่วมกนั,ฐานขอ้มูลการเรียนรู้,คลงัขอ้มูล,ระบบการจดัเก็บขอ้มูลแบบแยก
ประเภท,ระบบการจดัเก็บขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น,ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และโฮมเพจของ
บุคลากรบนระบบอินทราเน็ตภายในองคก์ร 
                     3.Collaboration tools ไดแ้ก่ ระบบการประชุมทางไกล,Video-Conferencing และ
ป้ายประกาศอิเลด็ทรอนิกส์ 
                     4.Intelligent Tools ไดแ้ก่ เคร่ืองมือสนับสนุนการตดัสินใจ บนเครือข่าย,พื้นท่ี
เสมือน,ระบบการแกปั้ญหาและ Intelligent Agents แมว้่าการจดัการความรู้จะเป็นกระบวนการ
ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีกับถูกคาดหมายว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้การ
จัดการความรู้ประสบความส าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีการจัดสรรงบประมาณในการน า
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีผลต่อความส าเร็จในระบบการจดัการความรู้เขา้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การจดัการความรู้ทัง่ในส่วนของบุคลากรและองคก์ร การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
กระบวนการเรียนรู้ การเก็บและถ่ายทอดขอ้มูล จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เร่ืองสถานท่ีและเวลา 

จากแนวคิดดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการจดัการความรู้ของสมชาย 
น าประเสริฐชยั, จิราภรณ์ สุธมัมสภา และBollinger and Smith ผูว้ิจยัไดก้ารวิเคราะห์เทคโนโลยี
ในการจดัการความรู้เพื่อคน้หาเทคโนโลยีบนเครือข่ายท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
 

Bollinger and Smith 
(2001) 

จิราภรณ์  สุธมัมสภา 
(2544) 

สมชาย  น าประเสริฐชยั 
(2549) 

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1.ฮาร์ดแวร์เทคโนโลย ี
- ระบบเครือข่าย 
- อินเทอร์เน็ต 

1. กลุ่มอจัฉริยะ 
- คลงัขอ้มูล 
- เหมืองความรู้ 

1. เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
(Communication 
Technology ) 
-เอก็ซ์ทราเน็ต 
- อินเทอร์เน็ต 

1. เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
- ระบบเคร่ือข่าย 
- อินเทอร์เน็ต 

2. ซอร์ฟแวร์และฐานขอ้มูล 
-ระบบความรู้พื้นฐาน 
- การเช่ือมโยงเอกสารและ
การตดัสินใจร่วมกนั 
- ฐานขอ้มูลผลจาการ
ปฏิบติั 
- คลงัขอ้มูล 
- ฐานขอ้มูลส าหรับการจดั
หมวดหมู่, การรวบรวม
และแบ่งประเภทขอ้มูล 

2. กลุ่มร่วมมือ 
- ไปรษณีย ์
  อิเลก็ทรอนิกส์ 
-กรุ๊ปแวร์ 
- ขอ้ความเสมือน,การ
พดูคุยเสมือน(Chat) 

2. เทคโนโลย ี
สนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนั 
( Collaboration 
Technology) 
-กรุ๊ปแวร์ 

2. เทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนั 
- ระบบฐานความรู้ 
- การเช่ือมโยงเอกสาร
และการตดัสินใจร่วมกนั 
- ป้านประกาศ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
- ขอ้ความเสมือน,การ
พดูคุยเสมือน 

3.เคร่ืองมือในการท างาน
ร่วมกนั 
- ระบบการประชุม  
อิเลก็ทรอนิกส์ 
-ป้ายประกาศ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
- กรุ๊ปแวร์ 

3. กลุ่มถ่ายโอนความรู้ 
- E-Learning 
- Computer-based 
Training 

3. เทคโนโลยใีนการ
จดัเกบ็ 
( Storage Technology) 

3.เทคโนโลยคีน้หา
ความรู้ 
- การสืบคน้ขอ้มูล 
- การจดัหมวดหมู่ท่ีอยู่
และการน าทาง 

4. เคร่ืองมือสนบัสนุนการ
วิเคราะห์ 
-เคร่ืองมือสนบัสนุนการ
ตดัสินวจในระบบเครือข่าย 

4.กลุ่มคน้หาความรู้
และท าแผนท่ีความรู้ 
- การสืบคน้ขอ้มูล 
- การจดัการเอกสาร 
-การจดัหมวดหมู่ท่ีอยู่
และการน าทาง 
5. กลุ่มเช่ียวชาญ 
- เครือข่ายความรู้ 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางพบว่า เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เหมาะสมส าหรับน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย สามารถแบ่งเป็น      
2 ประเภท ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงประเภทของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่าย 

ประเภทของเทคโนโลย ี รายละเอียด ลกัษณะการใชง้าน 
1.เทคโนโลยท่ีีเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการส่ือสารและการท างาน
ร่วมกนั (Communication and 
Collaboration tools) 

1.1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ใช้งานทรัพยากรและบริการต่าง
ร่วมกนั 

1.2ระบบฐานความรู้ (Knowledge 
Based Systems) 

รวบรวมขอ้มูลความรู้ สารสนเทศ
รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือ
เป็นขอ้มูลความรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัภารกิจขององคก์ร 

1 . 3  โปรแกรมสนับส นุนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีใช้ในการท า
กิจกรรมร่วมกนับนเครือข่าย 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
- กระดานสนทนา (Web board) 
- การสนทนาบนเครือข่ายด้วย
ขอ้ความเสียง (Chat) 
- เวบ็บลอ็ก (Weblog) 

ส าห รับการสนทนา  อ ภิปราย
น า เสนอความคิดเ ห็นและการ
ประชุมร่วมกนัของกลุ่มหรือทีมทั้ง
แบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลา 

2. เทดโนโลยท่ีีเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการส ารวจหรือสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ ( Discovery tools) 

2.1 การเช่ือมโนงผูเ้ช่ียวชาญบน
เครือข่าย 
- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
- กระดานสนทนา (Web board) 
- เวบ็บลอ็ก (Weblog) 

ช่องทางส าหรับผูเ้รียนในการศึกษา
ข้อมูลแนวคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
รวมทั้ งการให้ค  าแนะน าปรึกษา
จากผูเ้ช่ียวชาญผา่นทางเคร่ืองมือท่ี
เช่ือมโยงไวบ้นอินเทอร์เน็ต 

2.2 โปรแกรมส าหรับการสืบค้น 
(Search engine)บนเครือข่าย 

ช่วยในการคน้หาขอ้มูลและความรู้
ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วโดยการ
คน้หาจากฐานขอ้มูลความรู้ต่างๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59 

จากการพฒันาของเทคโนโลยีสนับสนุนต่างๆท่ีช่วยในการส่ือสาร การส ารวจหรือ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกนั ท่ีสามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วเช่น
ในปัจจุบนั 

2.5 ฐานข้อมูลความรู้ 
ฐานขอ้มูลความรู้ (Knowledge base) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้

การมีฐานขอ้มูลความรู้ท่ีดี ใชง้านง่าย มีความเป็นพลวตัตามกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสกดั-
บนัทึกความรู้อยูต่ลอดเวลา อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกต่อกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เป็นส่ิงส่งเสริมคุณภาพของการจดัการความรู้ และเป็นเคร่ืองวดัความส าเร็จอยา่งหน่ึงของ
การจดัการความรู้ (วิจารณ์ พานิช 2549) ฐานขอ้มูลความรู้ขององคก์รสมยัใหม่ควรใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการ จดัเก็บ ประมวลผลความรู้ และคน้หาไดอ้ยา่งสะดวก 
เขา้ถึงไดง่้ายทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงควรออกแบบตามความตอ้งการใชแ้ละขีดความสามารถในการใช้
งานระบบสารสนเทศของผูใ้ช ้ฐานขอ้มูลความรู้ควรประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ต่อไปน้ี 

1. บญัชีรายช่ือ 
บญัชีรายช่ือเป็นบญัชีรายช่ือของบุคคลท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญพิเศษดา้นการ

ปฏิบติัและดา้นทฤษฎีในองคก์ร พร้อมทั้งหมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน ท่ีบา้น โทรศพัทมื์อถือและ
อีเมลส าหรับใหติ้ดต่อไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษน้ีควรเนน้เป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 

2. บญัชีรายช่ือชุมชนแนวปฏิบติั (CoP – Community of Practice) 
บญัชีรายช่ือชุมชนแนวปฏิบติัประกอบไปดว้ยช่ือสมาชิกพร้อมกบัรายช่ือแกนน าของ

ชุมชน และรายละเอียดส าหรับติดต่อในท านองเดียวกนักบัขอ้ 1 รวมทั้งเวบ็ไซตห์รือบลอ็กของ
ชุมชน เพื่อใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกิจกรรมในการจดัการความรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

3. บญัชีเร่ืองเล่า (Storytelling) 
บญัชีเร่ืองเล่าเกิดจากการบนัทึกขอ้มูลท่ีเล่าเร่ืองการปฏิบติังานซ่ึงถูกคดัสรรแลว้และ

จดัเป็นหมวดหมู่ตามสาระของงาน พร้อมค าหลกัหลายๆ ค า ส าหรับง่ายต่อการคน้ พร้อมช่ือผูเ้ล่า
และรายละเอียดส าหรับติดต่อในท านองเดียวกนักบัขอ้ 1 

4. ขมุความรู้ (Knowledge Assets) 
ขมุความรู้เป็นการจดัหมวดหมู่เคลด็ลบัในการท า งานหลากหลายมุมมองซ่ึงประกอบ 

ดว้ยงานย่อยๆ แต่ละช้ิน โดยแยกไวใ้ห้แต่ละหน่วยงานย่อย หรือทีมงานเป็นเจา้ของให้ผูป้ฏิบติั
ภารกิจในการจดัการความรู้และผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้สามารถเขา้มาปรับปรุง
แกไ้ขไดโ้ดยสะดวก ขมุความรู้น้ีหากจดัใหเ้ช่ือมไปสู่เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ะเป็นประโยชน์มาก 

5. แก่นความรู้ (Core Competence) 
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แก่นความรู้เป็นขีดความสามารถหลกัเพื่อการปฏิบติังานช้ินใดช้ินหน่ึงให้บรรลุผล
ส าเร็จในการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมายงานแต่ละช้ิน ซ่ึงไดม้าจากการน าขมุความรู้มาจดักลุ่ม
และตีความยกระดบัขีดความสามารถนั้นๆ ซ่ึงมีความคลา้ยกบัขุมความรู้ แต่แก่นความรู้เนน้การ
จดัหมวดหมู่ยกระดบัการตีความหรือการใหค้วามหมาย 

6. ตารางแห่งอิสรภาพ (Self-Assessment Table) 
ตารางแห่งอิสรภาพเป็นตารางของแก่ความรู้ 5 ระดบั เพื่อการประเมินขีด

ความสามารถของกลุ่มในการท างานช้ินใดช้ินหน่ึง มีลกัษณะการท างานและการปรับปรุงการ
ท างานอย่างอิสระของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในหน่วยงาน เป็นเคร่ืองมือของการร่วมกนัคิดเชิง
ระบบและยึดเหน่ียวสมาชิกในทีมงานให้ร่วมกันคิดตรวจสอบและพฒันาวิธีท างานให้มีการ
ยกระดบัอยูต่ลอดเวลา 

7. บลอ็ก (Blog หรือ Weblog) 
บล็อกเป็นฐานขอ้มูลของความรู้ฝังลึกท่ีไดจ้ากการท างานหรือการปฏิบติัท่ีผูป้ฏิบติั

น ามาเล่าเป็นบนัทึกลงในบล็อก เม่ือมีบนัทึกจ านวนมากก็จะสามารถท าเหมืองความรู้เพื่อหา
ความหมายหรือสารสนเทศจากขอ้มูลในบล็อกได ้อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือรวบรวมความรู้ของ
บุคคลของกลุ่ม และขององคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารอาจน าเสนอวิสัยทศัน์ความรู้ของตนลงในบลอ็กและ
มีขอ้ตกลงให้สมาชิกของหน่วยงานทุกคนเขา้ไปอ่านและตีความไปสู่การปฏิบติัเอง แลว้ก็ให้แต่
ละคนเขียนบนัทึกลงในบลอ็กของแต่ละคน 

จากขอ้มูลขา้งตน้เป็นวิธีการได้มาซ่ึงฐานขอ้มูลความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน ท าใหห้น่วยงานสามารถรวบรวมความรู้ปฏิบติัไวไ้ดด้ว้ยวิธีการต่างๆ และ
ไดม้าซ่ึงขอ้เสนอแนะ เป็นการดูดซบัความรู้ฝังลึกจากภายในองคก์รมาสร้างเป็นฐานขอ้มูลความรู้
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยการน าความรู้จากภายในองคก์รสามารถท าไดโ้ดยการชกัชวน
ให้ผูมี้ความส าเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจในเร่ืองนั้นมาแลกเปล่ียนวิธีท างานท่ีน าไปสู่ผลงานเลิศ โดยใช้
เทคนิคการเล่าเร่ือง และขุมความรู้ ท าการตกลงให้ทุกคนเขียนบล็อกเล่าเร่ืองการท างานของตน 
ส่วนการน าความรู้ฝังลึกจากภายนอกองคก์รท าไดโ้ดยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน และบนัทึก
เร่ืองเล่าและสร้างเป็นขุมความรู้ หรือจากการเขา้ไปเป็นสมาชิกแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแนว
ปฏิบติัท่ีมีสมาชิกจากหลากหลายองคก์ร หรือจากการเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายจดัการความรู้ท่ีมี
สมาชิกจากหลายองคก์รมาจดัการความรู้ร่วมกนั 
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จากการศึกษาแนวคิดการจดัการความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ สามารถน ามาวางแผน
จดัท ากระบวนการจดัการความรู้ของหน่วยงานหรือองคก์รได ้ซ่ึงท าให้เกิดรูปแบบการจดัการ
ความรู้ของแต่ละองคก์รท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากความรู้เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และ
ตอ้งร่วมกันสร้างสรรค์พฒันาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้สามารถก าหนด
เป้าหมายความรู้แลว้จึงวางแผนการสร้างหรือจดัหาความรู้ร่วมกนั หลงัจากนั้นจึงแบ่งฝ่ายกนัเพื่อ
กลัน่กรองและคดัเลือกความรู้ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจดัการ เพื่อจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ แลว้
จึงใชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนหรือการปฏิบติังานในองคก์ร ซ่ึงในขณะท่ีใชค้วามรู้
ร่วมกนันั้นจะมีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อพร้อมท่ีจะประยุกตค์วามรู้
เดิมใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ หรือสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา เม่ือใชค้วามรู้ไประยะเวลาหน่ึง
จึงท าการประมวลผลและวดัผลความรู้นั้นว่ามีขอ้ควรแกไ้ขปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน
ไดอ้ยา่งไร พร้อมทั้งไม่ลืมยกยอ่งชมเชย/ใหร้างวลัเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้นั้น แลว้เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อให้
เกิดการยอมรับและใชค้วามรู้อยา่งมีคุณค่า ทั้งน้ีไม่มีแนวคิดและรูปแบบการจดัการความรู้ใดท่ีดี
ท่ีสุด เพียงแต่ต้องพิจารณาให้สามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรมาใช้ประโยชน์ให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายมากท่ีสุด      โดยอยูบ่นพื้นฐานของการใชค้วามรู้ในทางท่ีถูกตอ้ง ดงัค  ากล่าวท่ีว่า 
“คุณธรรมน าความรู้” 

 
3. ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติซ่ึงมีการ
ผนวกกนัของชุมชนนักปฏิบติัและการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีเน้ือหาสาระ
ของความรู้ ผูส้อน และผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง จะตอ้งด าเนินการท่ีแตกต่างไปจาก
บริบทในหอ้งเรียน ดงัน้ี (ใจทิพย ์ณ สงขลา,2548) 

3.1 การเขา้ถึงและการสร้างแรงจูงใจ 
3.2 สร้างสัมพนัธ์ทางชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
3.3 แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ 
3.4 สรรคส์ร้างความรู้ใหม่ 
3.5 พฒันาความรู้ 
3.1 การเข้าถึงและการสร้างแรงจูงใจ 
ในขั้นแรกน้ี ถือเป็นขั้นเบ้ืองตน้ของการเรียนรู้ออนไลน์ ผูเ้รียนจะตองมีความเขา้ใจ

และมีทกัษะ ในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ออนไลน์นั้นๆทั้งในการการจดัเตรียม
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ฮาร์ดแวร์  ซอฟทแ์วร์ และความคุน้เคยในการใชร้ะบบท่ีเผยแพร่สาระนั้นๆ ส่ิงท่ีผูส้อนควรจดัการ
เตรียมผูเ้รียนมีดงัน้ี 

3.1.1 ก าหนดทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และการพิมพ ์
3.1.2 จดัการนิเทศให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบัฮาร์ดแวร์ และเขา้ใจคุณสมบติัของระบบ

บริหารการเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบไดเ้ตม็ท่ี 
3.1.3 จดัใหผู้เ้รียนสามารถจดัตั้ง ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมท่ีเป็นระบบของตนเอง 
3.1.4 จดัและบริการให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ถึงดว้ยการหมุนสายโทรศพัท์

หรือต่อโดยตรงกบัเน็ตเวิร์ค และเขา้ถึงระบบการเรียนรู้ดว้นรหสัผา่นส่วนตวั 
3.1.5 ผูส้อนตอ้งวางโครงสร้างของรายวิชาอย่างดี จึงจะช่วยท าให้การเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจดัระบบช้ีน าผูเ้รียนให้สามารถเขา้ถึงล าดบัของเน้ือหาได้
อยา่งเหมาะสมตรงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน 

3.1.6 สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน เม่ือสามารถเขา้ถึงระบบการเรียนไดแ้ลว้ดว้ย
การติดต่อ หรือแสดงใหเ้ห็นความมีตวัตนของผูส้อน 

 
3.2  สร้างสัมพนัธ์ทางชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ลกัษณะส าคญัของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์  คือ การท่ีผูเ้รียนผูส้อนไม่จ าเป็นตอ้งได้

พบกนัจริงแต่สามารถส่ือสารถึงกนัผ่านเน็ตเวิร์ค ไม่วาดว้ยขอ้ความ เสียง หรือ ภาพ เทคโนโลยี
การส่ือสารผา่นเน็ตเวิร์คไม่สามารถสร้างให้เกิดความสัมพนัธ์หรือสังคมไดด้ว้ยตวัเอง แต่จะตอ้ง
อาศยัการออกแบบและจดัการให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึน เม่ือผูเ้รียนดว้ยกนัหรือผูส้อน
ท าการติดต่อซ่ึงกันและกันบริบทของการสร้างความสัมพนัธ์อนัเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้จึงจะเกิดข้ึน 

การจดักลุ่มเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกระตุน้ให้เกิดการสร้างสังคมข้ึนได ้ผูเ้รียนมี
จุดหมายร่วมกนัคือภารกิจของกิจกรรมการเรียนท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัหรือเช่นเดียวกนั จึงมี
ความรู้สึกอยูร่่วมในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั ท าใหเ้กิดภาวะของความช่วยเหลือเก้ือกลู เปรียบเทียบซ่ึง
กนัและกนัท าให้น าไปสู่ความส าเร็จในกิจกรรมการเรียนนั้นๆ ผูส้อนหรือผูด้  าเนินการเรียนรู้
ออนไลน์ควรปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1.1.1 สร้างความรูสึกทางสังคมให้เกิดข้ึนในเชิงสัมพนัธภาพ ความสัมพนัธ์
ระหว่างศิษยก์บัครูเช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนแต่ในมิติท่ีแตกต่าง กล่าวคือการส่ือสารผา่น
เครือข่ายนั้นผูส่ื้อสารมกัจะคงสถานะภาพของตนเอง เช่น ความเกรงใจในสถานภาพศิษย ์แมว้่า
เม่ือส่ือสารผ่านเครือข่ายจะมีบริบทท่ีแตกต่างกลา้แสดงออกกลา้ซกัถามมากข้ึน ผูส้อนควรสร้าง
ความรู้สึกทางสังคมให้เกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัและผูส้อน ให้ความรู้สึกว่าผูเ้รียนมีผูส้อน
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และผูเ้รียนอ่ืนๆ อยูร่่วมในกระบวนการเรียนรู้เสมอมิใช่ศึกษาบทเรียนผา่นเครือข่ายอยูต่ามล าพงั 
การใชข้อ้ความตอ้นรับ การอา้งถึงผูเ้รียนรายบุคคล/กลุ่มจะช่วยสร้างบรรยากาศความสัมพนัธ์ไดดี้ 

1.1.2 ผูส้อนตอ้งระมดัระวงัในการส่ือสารกบัผูเ้รียน ในการใหค้  าตอบหรือส่ือสาร
ตอ้งคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและตอบอยา่งรอบคอบถ่ีถว้น เน่ืองจากการส่ือสารท่ีไม่เห็นหนา้กนันั้น
อาจท าให้เกิดความไขวเ้ขวเขา้ใจผิด ภาษาท่ีใชอ้าจบิดเบือนจากความหมายท่ีตอ้งการโดยผูส้อน
ไม่ไดมี้เจตนา ทั้งน้ีการโตต้อบผา่นเครือข่ายน้ีมีหลกัฐาน ( Archive) ท่ีชดัเจน ต่างกบัการใชค้  าพดู
ซ่ึงผูส้อนสามารถใชห้ลกัฐานดงักล่าวเพื่อโอกาสในการแกไ้ขได ้

1.1.3 ผูส้อนควรจัดตารางเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ผูส้อนควรแจ้งให้ผูเ้รียนทราบ
ก าหนดเวลาในการส่ือสารกบัทั้งแบบต่างเวลาและประสานเวลา ท าใหผู้เ้รียนสามารถคาดหวงัการ
โตต้อบได ้เช่น การก าหนดเวลาท่ีจะไดรั้บการโตต้อบทางอีเมล ์กระดาข่าว ในแต่ละสัปดาห์ หรือ
การก าหนดเวลาท าการ ( E-Office Hours) ท่ีผูส้อนจะอยู่ออนไลน์ ในกรณีท่ีผูเ้รียน ตอ้งการ
โตต้อบกบัผูส้อนแบทนัทีทนัใด การจดัตารางเวลาน้ีเป็นการบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผูส้อน เน่ืองด้วยการเรียนรู้ออนไลน์เกิดข้ึนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานท่ีใดก็ได้ท่ีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไปถึง ผูส้อนตอ้งรับภาระงานท่ีสูงกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติทั้งการปรับปรุง
เน้ือหาสาระ การจดักิจกรรม การติดตามผล และการใหค้  าปรึกษาผา่นออนไลน์ แต่ผูส้อนก็ยงัตอ้ง
ให้ความส าคญัในการโตต้อบกบัผูเ้รียนโดยสามารถก าหนดเวลาท่ีผูเ้รียนคาดจะไดรั้บการตอยก
ลบัได ้ไม่ควรปล่อยใหผู้เ้รียนกงัวลจากการรอรับการตอบจากผูส้อน ( Communication Anxiety)  

 
3.3 การแลกเปลีย่นข้อมูลและความรู้ 
การปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียนออนไลน์นั้น มีอยูใ่น 2 ลกัษณะ คือ ผูเ้รียนปฏิสมัพนัธ์กบั

เน้ือหาสาระท่ีจดัเตรียมไวก้บัออนไลน์ และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนักบั
ผูส้อน ผูส้อน/ผูด้  าเนินการสอนควรตอ้งจดัใหเ้ป็นการเรียนรู้อยา่งมส่วนร่วม ผูเ้รียนตอ้งสร้างและ
สานต่อความรู้ของตนเอง 

ในล าดับขั้นน้ี เม่ือผูเ้รียนได้รับ/แลกเปล่ียนสาระความรู้ ผูเ้รียนอาจมีปฏิกิริยาท่ี
แตกต่างกนัไปบางคนมีความกระตือรือร้น อ่าน คน้ควา้เพิ่มเติมและโตต้อบต่อประเด็นต่างๆ  ท่ี
หยิบยกข้ึนมา บางคนอาจเลือกอ่านโตต้อบท่ีตนเองสนใน หรือเฉพาะท่ีเป็นขอ้บงัคบัให้ท างาน 
ผูเ้รียนบางคนอาจถดถอยจากการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งอาศยัการช้ีน า และควบคุมตนเอง ผูส้อนมีแนว
ปฏิบติัในการด าเนินการ ดงัน้ี 

3.3.1 ผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รียน ลกัษณะการเรียนรู้ ภาวะทาง
สังคม และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เม่ือผูเ้รียนขาดหายจากการเรียนไปอาจตอ้งมี
การติดตามหรือการใหค้  าแนะน าแหล่งความช่วยเหลืออ่ืนๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  
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3.3.2ผูส้อนควรสอดส่องดูแลช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม ไม่
ปล่อยให้เป็นผูเ้งียบเฉย รับรู้แต่ไม่โตต้อบ (Lurkers) อาจใช้เทคนิควิธีต่างๆ เขา้ช่วย เช่น ให้
ก าลงัใจผูเ้รียนท่ีจะรังสรรคก์ารเรียนรู้ของตนเอง จดัใหมี้การเสวนาสนบัสนุนอยา่งไม่เป็นทางการ
จดัใหผู้เ้รียนประเมินตนเองอยูต่ลอดเวลา จดัเก็บส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอ่ืน โดยรวมไวใ้น
เวบ็ในส่วนของค าถามท่ีถามบ่อย (FAQ–Frequently Asked Questions) หรือคลงัขอ้มูล 

 
3.4 การสรรค์สร้างความรู้ 
การสร้างความรู้นั้น ตอ้งมีความหมายและตรงกบัประสบการณ์ผูเ้รียน  ควรใชว้ิธีการ

แก้ปัญหาเป็นหลกัเพื่อสนองตอบกับความรู้ท่ีได้สะสมมาในล าดับขั้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล/
ความรู้ 

ในล าดับขั้นน้ียงัคาบเก่ียวกับการล าดับขั้นของการแลกเปล่ียน ผูเ้รียนอาจมีความ
ขดัแยง้และต่อรองสาระความรู้กบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ผูส้อน/ผูด้  าเนินการสอนจะตอ้งให้
ความรู้สึกมัน่ใจกับผูเ้รียนในการแสวงหาความลงตวัต่อขอ้ความรู้ใหม่ท่ีได้รับ ดังมีแนวทาง
ส าหรับผูส้อนดงัน้ี 

3.4.1 ผูส้อนตอ้งควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ใหอ้ยูใ่นทิศทางของวตัถุประสงคก์าร
เรียน เม่ือมีการเบ่ียงเบนหรือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนเก่ียวกบับทเรียน หรือมีความขดัแยง้ระหว่าง
ผูเ้รียนดว้ยกนั ผูส้อนตอ้งมีวิธีการหรือปฏิบติัการใดเพื่อปรับแกไ้ขสถานการณ์อยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงั เช่น ผูเ้รียนวิจารณ์เน้ือหา หรือผูเ้รียนวิจารณ์ผูอ่ื้น ผูส้อนอาจใชเ้ทคนิคการแยกผูเ้รียน
นั้นออกมา และติดตามสอบถามปรับความเขา้ใจเป็นรายบุคคล 

3.4.2 ผูส้อนควรตอ้งค านึงถึงการมอบหมายงานในปริมาณท่ีเหมาะสม เม่ือผูส้อน
มอบหมายงานท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้
จากกนัและกนั การมอบหมายงานในลกัษณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมส าคญัในกระบวนการและตอ้งใช้
เวลามากเช่นน้ีผูส้อนจะตอ้งระมดัระวงัใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม ความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้
ผูเ้รียนปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูเ้รียนอ่ืนดว้ยการจดัการอภิปราย เสวนาบนเครือข่ายมากเกินไป ท าให้
ผูเ้รียนรู้สึกมีภาระกบัการปฏิสัมพนัธ์นั้น จนไม่สามารถมีเวลาเตรียมการไดดี้ นอกจากน้ีงานท่ี
มอบหมายออนไลน์มกัจะตอ้งพึ่งพิงกบัเทคโนโลยมีากบางคร้ังท าใหผู้เ้รียนเกิดความตึงเครียดเม่ือ
เทคโนโลยีเกิดความขดัขอ้ง ระดบัการปฏิสัมพนัธ์กลุ่มอย่างเป็นทางการ เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
หรือการน าเสนอผลงานในหน่ึงรายวิชาควรอยู่ประมาณ 1 ใน 5 ของเวลาทั้งหมด เช่น เวลาการ
เรียน 16 สปัดาห์ การส่ือสารปฏิสมัพนัธ์กลุ่มบงัคบัอยา่งเป็นทางการ 3-4 คร้ัง 

3.4.3 ผูส้อนตอ้งสามารถประยกุตป์รับเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่เพื่อใช่ในการแกปั้ญหา
การเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีมีให้ใชใ้นการเรียนรู้อาจมีขอ้จ ากดั แต่ข้ึนอยู่กบัผูส้อนจะประยุกตใ์ชใ้ห้
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ง่ายข้ึนไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่ง เช่น การให้ผูเ้รียนเขียนรายงานดว้ยโปรแกรมประมวลค า และผูเ้รียน
ใชว้ิธีการแกไ้ขให้ผูเ้รียนตามรอยการแกไ้ข และศึกษาส่งกลบัทางอี-เมล ์ซ่ึงเป็นการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใกลต้วั แทนท่ีจะตอ้งรอการพฒันาโปรแกรมแบบฝึกหัดช่วยในการเขียน หรือ
ในกรณีท่ีก าหนดส่งงานเขา้โปรแกรมแต่เกิดเหตุขดัขอ้งฐานขอ้มูลและโปรแกรมไม่ท างาน อาจ
แกปั้ญหาดว้ยการจดัส่งดว้ยวิธีอ่ืนๆทดแทน 

 
3.5 การพฒันาการเรียนรู้ 
การเรียนออนไลน์ตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรับผดิชอบตนเอง รับ/ต่อรอง

สาระความรู้ และต่อยอดความรู้ใหม่เขา้กบัส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะเมตาคอ้กนิชัน่ ท่ี
สามารถวางแผนด าเนินการและตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยระบบการเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์และผูด้  าเนินการสอนใหก้ารสนบัสนุน ในขั้นตอนล าดบัสุดทา้ยน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียน
ได้สรรค์สร้างความรู้ในล าดับขั้นก่อนหน้าน้ี ผูเ้รียนควรตอ้งอยู่ในภาวะท่ีมีความคล่องตวัใน
ส่ิงแวดลอ้มของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผูท่ี้มีความคิดไตร่ตรองและสามารถรังสรรค์
ความรู้ใหม่ๆ ในขั้นตอนน้ีผูส้อนจึงควรปฏิบติั ดงัน้ี 

3.5.1 ผูด้  าเนินการสอนสนบัสนุนให้ผูเ้รียนใชก้ารประเมินการเรียนรู้ท่ีไดจ้าก
ระบบเพื่อการพฒันาตนเองทั้งท่ีเป็นการประเมินความกา้วหนา้และการประเมินผลรวม 

3.5.2 การประเมินผลการเรียนในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยากท่ีจะควบคุมให้
เท่ียงตรง ผูด้  าเนินการสอนสามารถออกแบบให้มีการวดัประเมินจากผลงานจริงโดยใชเ้คร่ืองมือ
ในระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูเ้รียนสามารถตรวจสอบและประเมินตนเอง การประเมินผล
จากผลงานจริงเป็นการศึกษาความกา้วหนา้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเอง โดยติดตามประเมินไดจ้าก
ช้ินงานซ่ึงเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส์สะสมเป็นผลงานส่วนตวัของผูเ้รียน(E-Portfolio)และ
น าเสนอเพื่อการประเมินท่ีเป็นขอ้ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

3.5.3ผูส้อนพยายามสร้างส านึกความรับผิดชอบในการประเมินผลดว้ยตนเอง
ของผูเ้รียนแลว้ ยงัอาจใชว้ิธีการทดสอบท่ีผูเ้รียนตอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงท่ีมีความทา้
ทายผูเ้รียน 

บทบาทผู้สอน  ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีหลากหลายในระหว่างการด าเนินการเรียนรู้
ออนไลน์ ไดแ้ก่ บทบาทผูส้อน บาทบาททางสังคม บทบาทในการจดัการ และบทบาทในทาง
เทคนิค 

1. บทบาทผู้สอน (Instructor) ในฐานะของผูส้อนซ่ึงไดใ้ชเ้ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
ท าหนา้ท่ีส่งผา่นเน้ือหาไปยงัผูเ้รียนแลว้นั้น ผูส้อนยงัตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทางการเรียนรู้     
โดยการจดัส่ิงแวดลอ้มกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยส่ือในรูปแบบต่างๆ เช่น 
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1.1 การก าหนดเน้ือหา การจดัล าดบัและผนวกรวมเน้ือหา 
1.2 การเลือกส่ือประกอบเพื่อสร้างมิติในเน้ือหาดว้ยการน าเสนอส่ือท่ีหลากหลาย 

เช่น ไฟลว์ีดีทศัน์  กราฟิก ภาพชนิดต่างๆ เป็นตน้ 
1.3  การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารประกอบการเรียน เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ 

กระดานข่าว เป็นตน้ 
1.4 การสร้างกิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียน ท่ีกระตุน้การสะทอ้นความคิด 

ช้ีน าจุดสนใจ รวมทั้งคอยควบคุมดูแลการเรียนและการส่ือสารให้อยู่ในกรอบเป้าหมายของการ
เรียนรู้ การแนะน า ใหก้ารประเมินผล และการใหผ้ลป้อนกลบั 

2. บทบาททางสังคม ( Social Role) ในบทบาททางสังคมน้ีผูส้อนท าหนา้ท่ีเสมือน
แกนน าประสาความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มการเรียนให้เกิดข้ึนเช่นเดียวกบัการเรียนในห้องเรียน ซ่ึง
ทั้งน้ีจะมีความละเอียดซบัซอ้นต่างมิติจากการเรียนในชั้นเรียน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning 
Network) ผูส้อนควรสร้างบรรยากาศท่ีแสดงให้ผูเ้รียนรู้สึกถึงความเป็นสังคม แสดงความเอาใจ
ใส่และมีผูส้อนอยูร่่วมตลอดกระบวนการเรียนอยูเ่สมอ เช่น การใชข้อ้ความการตอ้นรับ การเช้ือ
เชิญ การขออภยั หรือแมก้ระทัง่การโตต้อบท่ีเฉพาะลงไปยงัผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่ม 

เทคนิควิธีการของผูส้อนในบทบาททางสังคมน้ี ไดแ้ก่ การสร้างกลุ่มพบปะสังสรรค์
อย่างไม่เป็นทางการ เช่นออนไลน์คาเฟ่ สร้างลิงคไ์ปยงัเว็บส่วนตวัของผูเ้รียน เป็นการแนะน า
ผูเ้รียนให้ผูเ้รียนอ่ืนรู้จกัและท าความคุน้เคย การจดัการสนทนาหรือเวบ็ไซตส่์วนตวัจะเป็นการ
สนบัสนุนให้มีขอ้สนทนาท่ีไม่เป็นทางการเพื่อแนะแนวทางการเรียนออนไลน์ ผูส้อนควรสร้าง
ความสัมพนัธ์ก าลงัใจดว้ยการโตต้อบเป็นรายกลุ่มหรือบุคคลในประเด็นทัว่ไป แสดงความใส่ใจ
เม่ือพบว่าผูเ้รียนขาดการเรียนยา่งต่อเน่ือง หรือการเชิญผูท่ี้มีช่ือเสียงหรือนกัวิชาการท่ีกลุ่มผูเ้รียน
ใหค้วามสนใจเพื่อการพบปะในรูปของการส่ือสารต่างเวลาหรือออนไลน์ 

3. บทบาทในการจัดการ (Management Role) บทบาทการจดัการในท่ีน้ีหมายถึง การ
ท่ีผูส้อนตอ้งก าหนดโครงสร้างของรายวิชานั้น รายละเอียดของกิจกรรม ช่วงเวลาท่ีจะใชใ้นการ
พบปะ เกณฑ์การประเมินและตดัเกรด จดัแกไ้ขปรับปรุงเอกสารายวิชา ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง
รายวิชา 

เทคนิควิ ธีการของผู ้สอนในบทบาทการจัดการน้ี ผู ้สอนต้องท าหน้า ท่ี เป็นผู ้
ประสานงานหรือจดัมอบหมาย เช่น อธิบายรายละเอียดของรายวิชา ให้ความกระจ่างในการ
มอบหมายงานแต่ละช้ินรวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น การจดักลุ่ม การอ านวยความ
สะดวกในการส่งงาน การจดัการกระดานข่าว ใหค้  าปรึกษา หรือหอ้งเสวนาออนไลน์เพื่อช่วยตอบ
ค าถาม 
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4. บทบาททางด้านเทคนิค ( Technological  Role ) ผูส้อนในบทบาททางดา้นเทคนิค 
ไดแ้ก่ การจดัความพร้อมของผูเ้รียน ผูส้อนควรตอ้งศึกษาคดัเลือกคอร์สแวร์และระบบท่ีง่ายต่อ
ผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งใหก้ารปฐมนิเทศผูเ้รียนในดา้นเทคนิคการใชแ้ละสร้างความคุน้เคยใหก้บัผูเ้รียน 
ในขณะเดียวกันก็ตอ้งมีแผนการเรียนท่ียืดหยุ่นรองรับเม่ือมีปัญหาทางเทคโนโลยี เช่น มีการ
บนัทึกบทเรียนไวใ้นซีดีรอมหรือกรณีท่ีมีกิจกรรมการส่ือสารท่ีตอ้งออนไลน์พร้อมกนัอาจจดัแยก
กลุ่ม และจดัการส่ือสารในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์แยกกนัเพื่อป้องกนัการคบัคัง่ กรณีผูเ้รียนจ านวนมาก
ส่ือสารผา่นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เดียวกนั ผูส้อนในบางคร้ังกต็อ้งสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนดา้น
เทคนิค เช่น การตอบค าถามหรือประสานงานแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเทคนิคใหก้บัผูเ้รียน 

คุณลกัษณะของผู้ด าเนินการสอนออนไลน์ (E- Moderator ) 
ในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีคาดหวงับทบาทของผูส้อนเข้ามาเก่ียวขอ้งเพื่อให้การเรียน
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพตามเวลาและคุณภาพของการเรียนรู้นั้น  ผูด้  าเนินการสอนซ่ึง
อาจเป็นผูแ้ต่งเน้ือหาเอง  ผูด้  าเนินการสอน หรือ ผูช่้วยสอน ควรมีคุณสมบติัและหน้าท่ีหลกัๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. เข้าใจกระบวนการของการเรียนออนไลน์ 
1.1 มีประสบการณ์ส่วนตวั ในฐานะผูเ้รียน และมีความยดืหยุน่ในการสอน 
1.2เห็นใจและรู้สึกทา้ทาย ต่อการเป็นผูเ้รียนออนไลน์ สามารถท่ีจะสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้รียน ใหเ้ขา้ใจในศกัยภาพของการเรียนออนไลน ์
1.3สามารถท่ีจะพฒันาผูเ้รียน  เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าการกระตุน้ ดว้ยการชกัน า

การอภิปรายสอดส่องดูแล ทา้ทาย สรุปความ และใหก้ารป้อนกลบั 
1.4รู้จักวิธีการท่ีจะควบคุมกลุ่ม ด้วยการติดตาม ประวิง หรือปล่อยวาง ตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.5สามารถท่ีจะสืบตามความคิดเห็นและตั้งประเด็นโตแ้ยง้ เพื่อท าให้เกิดการ

อภิปรายในกระสวนการเสวนาท่ีมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ พร้อมทั้งปิดประเด็นท่ีไม่อาจท าให้เกิด
ความงอกเงยในเชิงการเรียนรู้ต่อไป 

1.6สามารถออกแบบจดักิจกรรมการเรียนไดต้ั้งแต่รูปแบบท่ีมีโครงสร้างจนถึง
ขั้นยดืหยุน่ ซ่ึงท าใหส้ามารถน าไปประเมินและตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

2. ความสามารถในเชิงเทคนิค 
2.1มีความเขา้ใจในการท างานของระบบ และซอฟท์แวร์ท่ีจะใช้ในการเรียน           

มีทักษะในการพิมพ์ การอ่าน และรู้สึกคุ้นเคย พอใจกับการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์                   
มีความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งดี และสม ่าเสมอ 
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2.2มีความพอใจในการประชุมออนไลน์ และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเคร่ืองมือท่ี
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 

2.3รู้จกัวิธีการท่ีจะใชคุ้ณสมบติัพิเศษต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อท าให้สามารถท า
หนา้ท่ีในการควบคุม สานต่องาน เกบ็งาน 

2.4รู้จักวิธีการท่ีจะใช้คุณสมบติัพิเศษต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อตรวจสอบและ
ช่วยเหลือผูเ้รียน 

2.5 รู้จกัท่ีจะเช่ือมโยงคุณสมบติัของโปรแกรมการเรียนและแหล่งความรู้ โดยไม่
ท าใหผู้เ้รียนหนัเหไปจากเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาอยู ่

2.6สามารถท่ีจะใชซ้อฟทแ์วร์ในการอ านวยความสะดวกในระหว่างการประชุม 
และกิจกรรมการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใชส้มรรถนะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีอยู่ สร้าง
บริบทและส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนใหเ้กิดข้ึน 

3. ทักษะการส่ือสาร 
3.1มีมารยาทและเคารพต่อการส่ือสารออนไลน์ และสามารถท่ีจะเลือกใชเ้วลา

ตามจงัหวะของการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2 สามารถท่ีจะเขียนไดต้รงประเด็น เขียนอย่างเสริมสร้างก าลงัใจ สร้างหรือ

แสดงความรู้สึกมีตวัตน ใหเ้กิดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มออนไลน์ 
3.3 สามารถท่ีจะดึงใหผู้เ้รียนมีความเก่ียวขอ้งและร่วมอยูใ่นบริบทออนไลน์นั้นๆ 
3.4สามารถท่ีจะปฏิสัมพนัธ์ ดว้ยการใช ้อี-เมล์ หรือ ประชุม จนท าให้เกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนไดอ้ย่างสัมฤทธ์ิผล เพื่อแสดงบทบาทท่ีเป็นตวัอย่างให้ผูเ้รียนมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันขยายวงกวา้งออกไป สามารถลดเวลาท่ีผูด้  าเนินการสอนต้องใช้กับ           
การปฏิสัมพนัธ์ 

3.5มองหา และมองเห็นคุณค่าของ ความหลากหลาย และความแตกต่างของ
ผูเ้รียน 

3.6สามารถท่ีจะส่ือสารได้อย่างคล่องตวั แมไ้ม่มีภาพแสดง (Visual Cue) 
สามารถวิเคราะห์ขอ้ความ แกปั้ญหา ใชอ้ารมณ์ขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
4.1มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ และพร้อมท่ีจะใหก้บัผูอ่ื้น 
4.2สามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือ และช่วยเหลือจากผูอ่ื้น รู้จกัท่ีจะใช้

แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์กบัเร่ืองท่ีก าลงัสอน/เรียน 
4.3สามารถสร้างประเด็นการโตแ้ยง้โดยใชค้  าถามท่ีกระตุน้ รู้จงัหวะว่าเม่ือไรท่ี

ควรสืบเน่ือง สานต่อ ถอย หรือ หยดุ 
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4.4ใชสิ้ทธิในการใหร้างวลัดว้ยการใหค้ะแนนอยา่งยติุธรรมส าหรับความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมและผลงานจากการเรียนรู้ ของผูเ้รียน 

4.5รู้จกัแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียน 
4.6สามารถท่ีจะท าให้การประชุมเต็มไปด้วยความต่ืนตา เช่น การใช้ส่ือผสม 

แหล่งการเรียนรู้ และสามารถใหผ้ลป้อนกลบัอยา่งสร้างสรรค ์จากฐานความคิดของผูเ้รียน 
5. ลกัษณะส่วนตัว 

5.1มีความมุ่งมัน่และเช่ือในการเรียนในระบบอี-เลิร์นน่ิง 
5.2สามารถท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองบนออนไลน์ได ้
5.3สามารถท่ีจะปรับตวัเขา้กบับริบท การสอน วิธีการ ผูเ้รียนออนไลน์ท่ีแตกต่าง

กนัไป 
5.4สามารถแสดงความรู้สึกและความสมัพนัธ์ ผา่นการส่ือสารออนไลน์ได ้
5.5แสดงความรู้สึกทางบวก ความมุ่งมัน่ และกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์ 
5.6รู้จกัวิธีท่ีจะสร้างสงัคมการเรียนรู้ออนไลน์ และคงไวใ้หย้ ัง่ยนื 

บทบาทผู้ช่วยสอนออนไลน์ 
การจดัผูช่้วยสอนออนไลน์  ผูช่้วยสอนออนไลน์ท าหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผูช่้วยสอนมี

บทบาทท่ีช่วยด าเนินการในการตรวจสอบ ตอบอี-เมล ์หรือช่วยเหลืองานดา้นเทคนิคหรือสาระ
อ่ืนๆท่ีจะช่วยบรรเทาภาระการสอนโดยตรงของผูส้อน โดยทัว่ไปผูช่้วยสอนมีบทบาท 3 ประการ
หลกั คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาสาระ (Content expert) เป็นผูต้รวจสอบควบคุม (Mentor) และเป็น
ผูป้ระเมิน (Assessor) 

1. ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาสาระ หมายความถึงบทบาทท่ีผูช่้วยสอนตอ้งเตรียมท า
ความเขา้ใจกบับทเรียนเช่นเดียวกบัผูเ้รียนเพื่อการตอบปัญหาในเบ้ืองตน้ใหก้บัผูเ้รียน 

2. ตรวจสอบควบคุม  หมายความถึงบทบาทท่ีผูช่้วยสอนตอ้งท าความรู้จกักลุ่ม
ผูเ้รียน และสามารถควบคุมการปฏิบติัการเรียน และพร้อมทั้งใหค้  าปรึกษาช้ีแนะตามแนวทางของ
ผูส้อน 

3. ผู ้ประเมินผลการเรียน หมายความถึงบทบาทท่ีผู ้ช่วยสอนช่วยในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 

 
ชุมชนนักปฏิบัติสู่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
ใจทิพย ์ณ สงขลา(2548) ไดก้ล่าวถึงชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ว่ามีรากฐานส าคญัมา

จากชุมชนนักปฏิบติั ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มมุ่งท่ีการฝึกปฏิบติั 
ทดสอบความคิดกับสถานการณ์จริง และบุคคลจริง รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนร่วมมือจาก
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สมาชิกในชุมชนจนกระทัง่เป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Community) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
นกัการศึกษาตามแนวคิดคอนสตร๊ัคติวิสม ์เสนอทศันะว่าความรู้ความเขา้ใจผกูอยูก่บั

สถานการณ์ การเรียนรู้ตอ้งรวมอยู่กบับริบทและตั้งอยู่บนฐานของกายภาพและสังคม ภาระงาน
ทางปัญญาจะต้องเป็นภาระงานท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและบริบทของความเป็นจริง (Situated 
Cognition) ภาระงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึง
ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในสถานการณ์จริง เป็นกระบวนทศัน์ทางการเรียนแบบใหม่ท่ีเนน้การ
ฝึกหดังาน การใหค้  าปรึกษา ความร่วมมือ และการฝึกปฏิบติัท่ีมีความหลากหลาย 

ชุมชนนกัปฏิบติั “Community of Practice” เป็นตวัอย่างของแนวทางความรู้ความ
เขา้ใจท่ีเกิดในสถานการณ์จริง เนน้ใหมี้การแลกเปล่ียน กระท า และสร้างความหมายในหน่วยของ
สังคมการเรียนในสถานการณ์จริงย่อมเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้ปฏิบัติในภาระงานจริงและใน
สภาพการณ์ของโลกความเป็นจริง การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกิจกรรมบริบทวฒันธรรม และ
เกิดข้ึนต่างจากส่ิงท่ีเกิดในหอ้งเรียนซ่ึงมีความเป็นนามธรรมและขาดบริบท 

การศึกษาท่ีมุ่งใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงจึงประกอบดว้ยหลกั 
2 ประการ คือ 1) ให้เกิดข้ึนในบริบทท่ีเป็นจริง 2) ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและ
ความร่วมมือ จึงจะเป็นท่ีเช่ือไดว้่าบริบทช่วยสะทอ้นให้ผูเ้รียนแปลความหมายในโลกความเป็น
จริง และสามารถปนรับปรุงความรู้และถ่ายโยงไปในสถานการณ์ท่ีต่างๆ กนั และการร่วมมือกนั
สามารถน าไปสู่การสรรคส์ร้างดว้ยกลยุทธ์วิธีการอภิปราย และส่งเสริมพื้นฐานหลกัของความ
เขา้ใจผูเ้รียนในสถานการณ์จริง 

ชุมชนนักปฏิบติั กลายเป็นรากฐานส าคญัของกลุ่มการเรียน ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มมุ่งท่ีการฝึกปฏิบติั ทดสอบความคิดกบัสถานการณ์จริง และ
บุคคลจริง รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนจนกระทัง่เป็นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ( Online Learning Community)  

2 ลกัษณะของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ นั้นมกัสืบทอด ความสนใจ ความเช่ือร่วมกนัมา

เป็นระยะเวลาหน่ึง การดึงกลุ่มการเรียนรู้โดยประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนออนไลน์ช่วยท าใหส้มาชิก
ไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรลุผลทางการเรียนรู้ร่วมกนั การ
ออกแบบส่ิงแวดลอ้มชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.2จะตอ้งมีการก าหนดผูร่้วมเรียนหรือผูส้อน 
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2.3ก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
2.4มีความพยายามในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มการเรียนรู้ 
2.5ธรรมชาติของการเรียนรู้ในชุมชนนั้นจะตอ้งไม่อยูใ่นบริบทของการเรียนรู้ใน

ห้องเรียนตามปกติการเรียนรู้ในชุมชนจะตอ้งอาศยัการเป็นผูน้ า การสนบัสนุน การอ านวยความ
สะดวก จากผูส้อน 

2.6ชุมชนการเรียนรู้จะกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ช่ือมโยงกบัสังคมจริง ลดความรู้สึกโดด
เด่ียวในการเรียนท่ีไม่พบกบัผูเ้รียนอ่ืนจริง ท าใหมี้แรงจูงใจ เจตคติท่ีดี เกิดการเรียนรู้ในบริบทท่ีมี
ความหมายกบัตนเอง และเป็นเสมือนการฝึกงานจริงใหก้บัผูเ้รียน 
 

3. เงื่อนไขในชุมชนการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนในชุมชนการเรียนรู้ควรตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

3.1 มีเป้าหมายร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้ มีการต่อรองเพื่อใหมี้เป้าหมายร่วมกนั 
3.2ร่วมใชแ้บ่งปันทรัพยากร เคร่ืองมือ ความคิด 
3.3มีความรู้สึกยดึเหน่ียวผกูพนั สร้างความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม ท่ีสามารถพึ่งพา 

เพื่อการบรรลุผลในการเรียนรู้ ให้ความรู้สึกท่ีสนับสนุนและช่วยเหลือ รับผิดชอบ ตดัสินความ
เส่ียงร่วมกนั แลกเปล่ียนและใหผ้ลป้อนกลบัและเคารพซ่ึงกนัและกนั 

3.4 มีลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม มีการแยกแยะลกัษณะเฉพาะของกลุ่มต่างจากกลุ่ม
อ่ืนๆ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้แบบดัง่เดิมนั้น สืบทอด ความสนใจ ความเช่ือ ความสนใจ ร่วมกนัมา
เป็นระยะเวลาหน่ึงและถ่ายทอดสืบมา แต่ส าหรับการเรียนออนไลน์อาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองของการ
ถ่ายทอดธรรมเนียมและการสืบทอด การผกูโยงชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เขา้ดว้ยกนันั้น อาจใช้
เทคนิควิธีการเกบ็ประวติัของการปฏิสมัพนัธ์เพื่อเป็นส่ิงผกูโยงผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนั 

3.5ความร่วมมือ การเรียนรู้ท่ีจะเรียน (Learning to Learn) เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้จากผูอ่ื้นและร่วมกบัผูอ่ื้น การเรียนออนไลน์มกัอยู่ในลกัษณะการเรียนท่ีผูเ้รียนศึกษาตาม
จงัหวะเวลาท่ีตนเองสะดวก จึงค่อนอา้งมีจุดอ่อนในการเรียนแบบร่วมมือและการติดต่อส่ือสาร 
การจดัเนน้ให้มีการร่วมมือกนัในการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล และส่งผลถึง
ความส าเร็จในการเรียนรู้เช่นกนั 

3.6การอยู่ร่วมกนัแบบเคารพซ่ึงกนัและกนั สังคมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่ม
สังคมท่ีสมาชิกอาจมีความแตกต่างกนัมาก เทคโนโลยีสามารถให้โอกาสกลุ่มคนจากต่างชาติต่าง
ภาษาร่วมในบริบทการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เดียวกนั การใหค้วามนบัถือในความคิดซ่ึง
กนัและกนั ใหค้วามรู้สึกมัน่ใจและท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนการ
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เรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีความมัน่คงในความรู้สึก ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกดว้ยกนั ย่อมท าให้
สมาชิกในชุมชนถ่ายทอดแลกเปล่ียนในการสร้างความรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

3.7การสนทนาเพื่ อการสร้างสรรค์  หมายถึง  กระบวนการ ท่ี มีค  าถาม                   
การแลกเปล่ียน การทบทวนความคิด ท่ีน าไปสู่ความเขา้ใจใหม่ๆ ท่ีสมาชิกเก่ียวขอ้งตกลงกนัว่า
ดีกวา่ส่ิงท่ีเขา้ใจกนัอยูก่่อน ซ่ึงการสนทนาเช่นน้ี ข้ึนอยูก่บัการยดึมัน่ 4 ประการของสมาชิก คือ 

1. สนทนาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 
2. เพื่อกรอบค าถาม และตั้งขอ้สงสยั ในวิถีท่ีจะใหมี้หลกัฐานน ามาพิจารณา 
3. เพื่อขยายความขอ้สงสยัท่ีน่าจะเช่ือถือได ้
4. เพื่อความเช่ือใดๆ ท่ีควรค่าแก่การวิพากษแ์ละสืบเน่ืองการสนทนา 

ดงันั้น เป้าหมายการสนทนาในชุมชนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากสังคมการเรียนรู้อ่ืนๆ      
กคื็อการมุ่งเนน้ท่ีความรู้ “ความรู้หรือเป้าหมายการสนทนา” 

ความเห็นเหมาะสมร่วมกนั หมายถึง กระบวนการท่ีสมาชิก/ผูเ้รียนทุกระดบัความรู้ 
ความช านาญและความสนใจ เพาะหว่านความคิดความรู้ท่ีเหมาะสมตามสถานะภาพและความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันลงในชุมขน ความเห็นท่ีเหมาะสมร่วมกันจึงเป็นธรรมชาติของการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มท่ีตอ้งเป็นทั้งผูส้อนและผูเ้รียน ผูใ้ห้/ผูรั้บ สมาชิกใน
ชุมชนไดรั้บแรงจูงใจจากความรู้สึกท่ีไดรั้บการรับรู้ถึงผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมในชุมชนนั้น 

4. บทบาทผู้สอนในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ผูส้อนคือบุคคลส าคญัท่ีผกูโยงให้เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

ไดด้งัน้ี 
4.1 ผูส้อนให้โครงสร้างปฏิสัมพนัธ์ ภาระงาน รวมทั้งการประเมินสารสนเทศ 

เคร่ืองมือส่ือสาร และแหล่งสารสนเทศ 
4.2 ใหรู้ปแบบความร่วมมือและการสร้างความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.3 ใชก้ลยทุธการสอน 
4.4 ดูแลอ านวยการกิจการของผูเ้รียน 
4.5 ตรวจสอบ ประเมิน ใหผ้ลป้อนกลบั แกไ้ขและใหเ้กรด 
4.6 แกปั้ญหาเฉพาะหน้า คล่ีคลายปัญหา รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการ ท่ี

จ าเป็นของผูเ้รียนท่ีเขา้ถึงไดย้าก 
4.7 สร้างความสัมพนัธ์ความไวใ้จ เช่ือมัน่ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั ผูส้อนเป็นผู ้

ส าคญัท่ีเป็นหลกัของการเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นผูท่ี้ผกูสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนั ดว้ย
หลกัการท่ีว่า ผูส้อนคือหลกั (ผูเ้รียนเช่ือว่าผูส้อนมีตวัตน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ) รู้จกัศิษย ์
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(ผูส้อนรับรู้ในความรู้สึก โดดเด่ียวและทดทอ้) ส่ิงท่ีสามารถบ่งช้ีวา่ “ผูส้อนคือหลกั และรู้จกัศิษย”์ 
(ประยกุตจ์ากวิลสนั โดยใชเ้จตคติสมัพนัธ์ ปฏิสมัพนัธ์ และเช่ือมัน่) ไดแ้ก่ 

4.7.1 มีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูเ้รียน แสดงความจริงใจ เปิดเผยตนตามเหมาะสม ต่อ
ผูเ้รียน ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนนอกเหนือจากกิจวตัรท่ีรับมอบหมายให้ความเห็นใจต่อความล าบาก 
ในภาระหนา้ท่ีของผูเ้รียนรับรู้อยา่งไม่ตดัสินความ 

4.7.2 เช่ือมัน่ในตวัผูเ้รียน สนับสนุนให้ผูเ้รียนเป็นอิสระในการเรียนรู้ จดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนคิดอย่างแตกต่างและคิดนอกกรอบ สร้างการตระหนกัในตนเองให้กบัผูเ้รียน
ดว้ยการสนบัสนุนอยา่งสร้างสรรค ์

4.7.3 ท่ีพึ่งหลกั เคียงขา้งผูเ้รียน แสดงความสนใจ/จดัเวลาใหก้บัผูเ้รียน ไม่ทด
ทอ้ท่ีอธิบายหรือท าความกระจ่างให้ผูเ้รียนหลายๆคร้ัง หรือหลายๆ วิธีการ เช่ือตรงเชิงวิชาการ
และบงัคบัเรียกร้องผูเ้รียนใหป้ฏิบติัเช่นกนั รวมทั้งมุ่งตรงต่อตนเองและต่อผูเ้รียนในเชิงวิชาการ 

4.7.4 ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือสารและแสดงความช านาญในเชิง
เน้ือหาตกลงผกูมดัตนเองกบัความพยายามท่ีจะพฒันาวิชาการใหเ้ขม้แขง็เพื่อฐานท่ีมัน่คงในรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน 

4.7.5 น าทางผูเ้รียนสู่ทิศทางท่ีดีท่ีสุด รู้ว่าจะด าเนินการไปในทางทิศใด
กระตือรือร้นท่ีจะน าผู ้เ รียนสู่เป้าหมายการเรียนรู้ ท่ีมีคุณค่าอย่างมีความมั่นใจและเต็ม
ความสามารถ 

 
5. แนวทางกลยุทธ์การผูกโยงผู้เรียนในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
การสร้างชุมขนการเรียนรู้ออนไลน์ อาจพิจารณาได ้3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงการก่อตั้ง ช่วง

การเสริมสร้าง ช่วงการคงไวแ้ละพฒันา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
ช่วงการก่อตั้ง 

5.1ร่วมเป้าหมาย ให้สร้างหลกัสูตรท่ีมีความทา้ทาย และมีความหมายมีความเป็น
จริงต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเป้าหมายเพื่อประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนตกลง
เป้าหมายร่วมท่ีสามารถรองรับความตอ้งการและเป้าหมายของสมาชิกทุกคนก าหนดแผนปฏิบติั
การเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และให้ค  าแนะน าเพื่อเติมเต็มเป้าหมายรายบุคคล ให้ผูเ้รียน
พฒันาการประเมินรูบริคส าหรับชุมชนการเรียนรู้ตามเป้าหมายร่วมท่ีตั้งไว ้

5.2 สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้โอกาสการเปิดกลุ่มยอ่ยและการสนทนาเป็น
ส่วนตัว  โพสต์ประวติัส่วนตัวตามเหมาะสม สร้างทักษะการมีส่วนร่วมในชุมชน และการ
ผลดัเปล่ียนโอกาสกนั คิดใคร่ครวญระมดัระวงัในการโพสตข์อ้ความ จดัลาดบัและอ านวยการงาน
ต่างๆ ของชุมชนหรือแช้ท ตรวจสอบการอภิปรายอย่างถ่ีถว้น ทั้ งค  าถาม ค าตอบ การให้ผล
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ป้อนกลับ แก้ปัญหาการขัดแยง้ และแนะน าการิอภิปรายเม่ือจ าเป็น ฝึกผูเ้รียนให้ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและส่งผา่นความเป็นผูน้ าให้กบัผูเ้รียน วางแผนเตรียมรับความทา้ทายเชิงเทคนิคท่ีอาจ
เกิดข้ึน ให้ผูเ้รียนตั้งกฎของการอยู่ร่วมผูกพนักับชุมชน เช่น โพสต์ค  าถามท่ีไม่ล่อแหลมและ
กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปราย 

ช่วงการเสริมสร้างชุมชน 
5.3 สร้างเอกลกัษณ์ของชุมชน การโฆษณา สร้างโลโก ้ค  าขวญั สร้างประวติับุคคล

และชุมชน สร้างวงจรของเหตุการณ์/งาน ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง ส่งอี-เมล ์เพื่อ
เตือนหรือส่งข่าวผูเ้รียนเก่ียวกับการโพสต์เร่ืองใหม่ๆ ในชุมชน งานกิจกรรม แขกรับเชิญ 
ก าหนดการต่างๆ ใหเ้ติมเน้ือหาใหม่ๆ ลงในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

5.4 ใชค้วามร่วมมือเป็นฐาน มีการจดัเตรียมให้มีเคร่ืองมือการส่ือสารและการ
น าเสนออย่างเหมาะสม และต้องมอบหมายผูเ้รียนให้แบ่งกลุ่มย่อยและมุ่งท่ีภาระงานหรือ
โครงการ ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดรั้บบทบาทท่ีหลากหลายในทีมและในชุมชน ฝึกบทบาทเฉพาะใน
ทีมให้กบัผูเ้รียน ใชป้ระเด็นเปิดท่ีเอ้ือให้สมาชิกระบุทางเลือกในการแกปั้ญหาไดห้ลากหลาย ให้
ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการกบัปัญหาจริงในชุมชนให้ผูเ้รียนพฒันาเกณฑ์รูบริคในการประเมินก าหนด
กิจกรรมในความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพสร้างระบบการใหร้างวลัแก่งานท่ีเป็นความร่วมมือ 

ช่วงการคงไว้และพฒันา 
5.5 รวบรวมอย่างให้เกียรติ ให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเร่ืองราวในประเด็นหน่ึงและ

มองหาความเหมือนร่วมและแตกต่างในเร่ืองราวเหล่านั้น อาจให้ผูเ้รียนน าเสนอสร้างเป็นทศัน
ศึกษาเสมือนตามล่า คน้หา เพื่อให้ผูเ้รียนอ่ืนได้ท าความเขา้ใจการมองคุณค่าผูเ้รียนแต่ละคน 
จากนั้นให้ผูเ้รียนท าการสัมภาษณ์ซ่ึงกนัและกนั บนัทึก/เขียนเป็นบทความแสดงความแตกต่าง
หรือเหมือนในความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ หรือเขียนสะทอ้นว่าผูถู้กสัมภาษณ์มีความเห็น
คลา้ยหรือต่างกบัผูส้มัภาษณ์อยา่งไรเสนอใหชุ้มชนรับรู้ การท่ีผูเ้รียนร่วมมือในโครงการหน่ึงใดท่ี
ตอ้งใช้ความหลากหลายของมุมมองหลายทางเลือกในการแก้ปัญหา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และมุมมองท่ีแตกต่าง ต้องใช้วิธีการเฉพาะอย่างท่ีท าให้เกิดการ
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์จากกลุ่ม แล้วท าการตรวจสอบแลกเปล่ียนเพื่อให้มั่นใจว่าเกิด
ปฏิสัมพนัธ์อย่างสมควรและให้เกียรติกนั ฝึกทกัษะการต่อรองความแตกต่าง แกไ้ขความขดัแยง้ 
และมีส่วนร่วม เช่น การสร้างกฎและติดตามกฎ หรือตรวจตนเองในการมีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม 
กระจายโอกาสการให/้การไดรั้บ และการตอบโตก้บักลุ่ม 

5.6 สนทนาอย่างสร้างสรรคเ์พื่อสร้างความรู้ ผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายจากชุมชน 
แต่ละสัปดาห์ผูเ้รียนผลดัเปล่ียนการสรุปการสนทนาในสัปดาห์ท่ีผา่นมาและน าจุดส าคญั รายการ
ปฏิบติั หรือค าถามท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบข้ึนมา 
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5.7 เขียนหรือผลิตโครงการ ใหผู้เ้รียนเขียนหรือสร้างโครงการท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
สามารถต่อเติมเร่ืองราวหรือขยายผลยงัผูเ้รียนต่อไป เม่ือสมบูรณ์แลว้ผูเ้รียนไดส้ามารถสะทอ้น
ความคิดจากขอ้ความท่ีไดรั้บและอธิบายมุมมอง สมมติฐาน ความช านาญ ภูมิหลงัผูเ้ขียน ให้
ผูเ้รียนโตต้อบและใชส้มมติเม่ือตอ้งโตแ้ยง้ในทางตรงขา้มกบัตนเอง หรืออาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดและอ านวยการอภิปราย 

5.8 หาความเหมาะสมร่วมกนั มอบหมายผูเ้รียนให้ตรวจสอบสมาชิกในบาง
ประเด็นหัวขอ้ผูเ้รียนทุกคนจะได้รับโอกาสเป็นผูต้รวจสอบและถูกตรวจสอบ ให้ผูเ้รียนใช้
กิจกรรมจ๊ิกซอวเ์พื่อพฒันาความช านาญของสมาชิกในเฉพาะดา้น และยา้ยไปยงักลุ่มใหม่ซ่ึงมี
ความช านาญแตกต่างเฉพาะตวั เม่ือความช านาญของสมาชิกมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม กลุ่ม
ใหม่น้ีก็ตอ้งท าการฝึกแก้ปัญหาและรับภาระการแก้ปัญหาและสอนสมาชิกในกลุ่มตามความ
ช านาญของตน ใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนและหมุนเวียนการเป็นผูน้ าภายในกลุ่ม 

6. แนวทางการเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์ 
6.1 เช่ือมัน่ขอ้มูลท่ีสมาชิกป้อนให ้และค่อยๆพิจารณาส่ิงท่ีไดรั้บและท าใหผู้อ่ื้น

ไดรั้บรู้เช่นกนั 
6.2 กระตุน้ความรู้เดิมโดยใชก้ารปรับเหมาะกบัโครงสร้างความคิดหรือหลกัการ

ของตน 
6.3 สร้างความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากสังคม รู้สึกถึงการมีตวัตนและมีช่ือใน

สงัคมท่ีไดจ้ากการไดรั้บการรู้จกัและยกยอ่งจากความคิด/ความรู้ท่ีมอบใหชุ้มชน 
6.4 ไดก้ารตอบรับจากความคิดท่ีเสนอใหก้บัชุมชน 

การเรียนรู้แนวคอนสตร๊ักติวิสม ์ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ในบริบทของสังคมจริง 
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยกีารส่ือสารทั้งในมิติประสานและต่างเวลาสามารถเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี
อยู่นอกกรอบของการเรียนรู้ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือดังกล่าวไม่อาจท าให้เกิด
สถานการณ์จริง ผูส้อนตอ้งเป็นผูน้ าหลกัท่ีจ าผกูโยงใหเ้กิดสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ดว้ยบทบาท
หน้าท่ีการสอน การอ านวยการบทบาททางสังคม และบทบาทการเป็นผูช่้วยเหลือทางเทคนิค 
ผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนนักปฏิบติัก็ยอ่มตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการก่อสร้าง
คงไว ้และพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ใหย้ ัง่ยนื 
 
4.แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม 

ความหมายของนวตักรรม “นวตักรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้ทนัสมยั
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และใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เม่ือน า นวตักรรมมาใชจ้ะช่วยให้การท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงัช่วย ประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย  

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าส่ิง
ใหม่ข้ึนมา ความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ 
”การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเรา
ให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดน้ีไดถู้กพฒันาข้ึนมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นได้
จากแนวคิดของนกัเศรษฐอุตสาหกรรมเช่นผลงานของ Joseph SchumpeterในThe Theory of 
Economic Development 1934 โดยจะเน้นไปท่ีการสร้างสรรค์ การวิจยัและพฒันาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอนัจะน าไปสู่การไดม้าซ่ึง นวตักรรมทางเทคโนโลย ี(Technological 
Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั นวตักรรมยงัหมายถึงความสามารถในการ
เรียนรู้และน าไปปฎิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริงอีกดว้ย (พนัธ์ุอาจ ชยัรัตน์  2548) 

ค าว่า “นวัตกรรม” เป็นค าท่ีค่อนขา้งจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย ค าน้ี เป็นศพัท์
บญัญติัของคณะกรรมการพิจารณาศพัทว์ิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาองักฤษ
ว่า Innovation มาจากค ากริยาว่า Innovate แปลว่า ท าใหม่ เปล่ียนแปลงให้เกิดส่ิงใหม่ ใน
ภาษาไทยเดิมใชค้  าว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าค  าน้ีมีความหมายคลาดเคล่ือน จึงเปล่ียนมาใชค้  าว่า 
นวตักรรม (อ่านว่า นะ-วดั- ตะ-ก า) หมายถึงการน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจาก
วิธีการท่ีท าอยู่เดิม เพื่อให้ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน ดงันั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการ
น าเอาความเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีข้ึนกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็น
นวตักรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษาน าเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวตักรรมการศึกษา” 
(Educational Innovation) ส าหรับผูท่ี้กระท า หรือน าความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ มาใชน้ี้ เรียกว่าเป็น 
“นวตักร” (Innovator)  

ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ไดใ้ห้ความหมายของ “นวตักรรม” ว่า เป็นการน า
วิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้น ๆ แลว้ เร่ิม
ตั้งแต่การคิดคน้ (Invention) การพฒันา (Development) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการ
ทดลองปฏิบติัก่อน (Pilot Project) แลว้จึงน าไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติั
เดิมท่ีเคยปฏิบติัมา อา้งถึงในไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2543) 

มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวตักรรม” ว่าเป็นการท าให้ใหม่ข้ึนอีกคร้ัง
(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเก่าและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน 
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หรือองคก์รนั้น ๆ นวตักรรม ไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งส่ิงเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุง
เสริมแต่งและพฒันา อา้งถึงในไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2543) 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2543)ไดใ้ห้ความหมาย “นวัตกรรม” ไวว้่าหมายถึง วิธีการ
ปฎิบติัใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดม้าจากการคิดคน้พบวิธีการใหม่ๆ ข้ึนมาหรือมีการ
ปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีไดรั้บการทดลอง พฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได้
แลว้วา่ไดผ้ลดีในทางปฎิบติั ท าใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 

จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไวว้่า “แมใ้น
ภาษาองักฤษเอง ความหมายกต่็างกนัเป็น 2 ระดบั โดยทัว่ไป นวตักรรม หมายถึง ความพยายามใด 
ๆ จะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใดก็ตามท่ีเป็นไปเพื่อจะน าส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลง
วิธีการท่ีท าอยูเ่ดิมแลว้ กบัอีกระดบัหน่ึงซ่ึงวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ไดพ้ยายามศึกษาถึง
ท่ีมา ลกัษณะ กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยูต่่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ค  าวา่ นวตักรรม มกัจะหมายถึง 
ส่ิงท่ีได้น าความเปล่ียนแปลงใหม่เขา้มาใช้ได้ผลส าเร็จและแผ่กวา้งออกไป จนกลายเป็นการ
ปฏิบติัอยา่งธรรมดาสามญั (บุญเก้ือ  ควรหาเวช 2543) 
 

 ความหมายของนวตักรรมการศึกษา 
 "นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวตักรรมท่ีจะช่วยให้

การศึกษา และการเรียนรู้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมการศึกษา และประหยดัเวลาใน
การเรียนไดอี้กดว้ย ในปัจจุบนัมีการใชน้วตักรรมการศึกษามากมายหลายอยา่ง ซ่ึงมีทั้งนวตักรรม
ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายแลว้ และประเภทท่ีก าลงัเผยแพร่ เช่น การเรียนรู้ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Aids Instruction) การใชแ้ผน่วิดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video) ส่ือหลายมิติ          
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่าน้ี เป็นตน้  

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาส่ิงใหม่ซ่ึง
อาจจะอยูใ่นรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งส่ิงประดิษฐก์็ตามเขา้มาใชใ้นระบบการศึกษา 
เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ระบบการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยใหป้ระหยดัเวลาใน
การเรียน เช่น การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชว้ีดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive 
Video) ส่ือหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่าน้ีเป็นตน้  
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นวตักรรมการเรียนการสอน (สมเดช สีแสง และคณะ 2543) 
ในการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในบั้น

ปลายนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครู – อาจารย ์จะตอ้งพยายามคน้ควา้วิธีการใหม่ ๆ ท่ีครู –อาจารยคิ์ดคน้
ข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ นั้น คือ นวตักรรมทางการศึกษานั้นเอง 

ความหมาย 
ค าจ ากดัความของค าว่า “นวตักรรมทางการศึกษา” หมายถึงส่ิงประดิษฐห์รือวิธีการ

ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสม โดยมีการทดลองหรือพฒันาจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดว้่าจะ
มีผลดีในทางปฏิบติัสามารถน าไปใชใ้นระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความส าคญั 
ความส าคญัของนวตักรรมทางการศึกษา กคื็อ สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นวง

การศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
1. เพื่อน านวตักรรมมาใชแ้กปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการสอน เช่น 

1.1 ปัญหาเร่ืองวิธีการสอน ปัญหาท่ีมกัพบอยูเ่สมอ คือ ครูส่วนใหญ่ยงัคงยึด
รูปแบบการสอนแบบบรรยาย โดยมีครูเป็นศูนยก์ลางมากกวา่การสอนในรูปแบบอ่ืนการสอนดว้ย
วิธีการแบบน้ีเป็นการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั้นปลายเพราะนอกจากจะท า
ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจแลว้ ยงัเป็นการปิดกั้นความคิด และสติปัญญาของ
ผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นขอบเขตจ ากดัอีกดว้ย 

1.2 ปัญหาดา้นเน้ือหาวิชา บางวิชาเน้ือหามาก และบางวิชามีเน้ือหาเป็น
นามธรรมยากแก่การเขา้ใจ จึงจ าเป็นจะตอ้งน าเทคนิคการสอนและส่ือมาช่วย 

1.3 ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์การสอน บางเน้ือหามีส่ือการสอนเป็นจ านวนนอ้ยไม่
เพียงพอต่อการน าไปใช ้ เพื่อท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาไดง่้ายข้ึนจึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคิดคน้หาเทคนิควิธีการสอน และผลิตส่ือการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชท้ า
ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได ้

2. เพื่อน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยการน าส่ิงประดิษฐห์รือแนวความคิดใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน
นั้นเผยแพร่ไปสู่ครู – อาจารยท่์านอ่ืน ๆ หรือเพื่อเป็นตวัอยา่งอีกรูปแบบหน่ึงใหก้บัครู– อาจารยท่ี์
สอนในวิชาเดียวกนั ไดน้ าแนวความคิดไปปรับปรุงใชห้รือผลิตส่ือการสอนใหม่ๆ เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

ขั้นตอน 
1. ขั้นเตรียมการและวางแผนในการจดัท าผลงาน จะตอ้งมีการ 

1.1 ก าหนดรูปแบบของผลงาน 
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1.2 ก าหนดเป้าหมายและขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 
1.3 ก าหนดเป้าหมายและขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 

2. ขั้นตอนการจดัท าผลงาน 
2.1 น าหลกัสูตร เน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในวิชานั้นเป็นหลกัในการจดั 
2.2 ก าหนดโครงสร้างของผลงาน (ใชใ้นภาคเรียนใดและแต่ละเร่ืองจะจดัท าส่ือ

เป็นจ านวนเท่าใดบา้ง) 
3. ขั้นทดลองน าผลงานไปใช ้เช่น 

3.1 ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 ควรมีการวิจยัส่ือท่ีจะน าไปทดลองใช ้เพื่อวดัประสิทธิภาพของส่ือท่ีผลิต

ข้ึนวา่สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อผูเ้รียน ในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนการสอนเพียงใด 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้น ควรจดัท าใหส้ามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. ขั้นน าผลงานไปใช ้

ควรอธิบายกรรมวิธีในการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งละเอียดและเป็นขั้นตอน 
5. ผลของการน าไปใช ้

อธิบายใหเ้ห็นวา่ส่ิงประดิษฐน์ั้น สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือน าไป
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

6. ขั้นการเผยแพร่และสร้างการยอมรับ 
เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัวา่ส่ือนวตักรรมท่ีประดิษฐข้ึ์นนั้น มีประโยชน์อยา่ง

แทจ้ริงต่อการเรียนการสอน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการเผยแพร่เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในวง
การศึกษาขั้นตอนน้ี ควรอธิบายโดยละเอียดวา่ ไดมี้การเผยแพร่ท่ีใด หรือในลกัษณะใดบา้ง โดย
อาจแบ่งประเภทใหเ้ห็นชดัเจนวา่ 

การเผยแพร่ในโรงเรียน 
การเผยแพร่แก่สาธารณะในวงการศึกษา 

รูปแบบนวตักรรม 
นวตักรรมสามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

 แผนการสอน 
 ชุดการสอน 
 คู่มือครู 
 บทเรียนส าเร็จรูป 
 วีดีทศัน ์
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 ส่ือมลัติมีเดีย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  CMS 
  LMS 
  E-learning 
  เกม 
  ฯลฯ 

เทคนิคในการจัดท า 
1. ในการผลิตส่ือการสอน ควรเนน้ในเร่ืองความประหยดัและใหเ้กิดประโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอน (ท าจริง – ใชจ้ริง – มีประโยชน์ต่อนกัเรียนจริง) 
2. ตอ้งมีคู่มือในการใชส่ื้อและส่ิงประดิษฐท่ี์สามารถใหร้ายละเอียดในเร่ืองต่างๆ 

                จุดประสงคใ์นการสร้างส่ือ 
วสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย 

                          รูปแบบท่ีตน้แบบ 
 วิธีการท า/ ผลิต / ประดิษฐ ์
 การทดลองใช/้ การปรับปรุงแกไ้ข 
 ประโยชน/์ การน าไปใช ้
 คุณภาพ / ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนกัการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ ามาสรุปความหมายของ
ค าวา่ “นวตักรรมการเรียนการสอน” หมายถึงส่ิงประดิษฐห์รือวิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่า
ใหเ้หมาะสม โดยมีการทดลองหรือพฒันาจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดว้่าจะมีผลดีในทางปฏิบติัสามารถ
น าไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แผนการสอน,ชุดการสอน,บทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,ส่ือมลัติมีเดีย ,LMS, E-Learning เป็นตน้ 

 
5.เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องต่างประเทศ 

เอพสเตียน(2000) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ในองคก์ร เพื่อ
ทราบว่า บุคคลใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารเพื่อท่ีจะส่ือสารกนัไดอ้ยา่งไร โดยผูว้ิจยัไดนิ้ยามความรู้ภายใน
และภายนอกบุคคล(Tacit and Explicit Knowledge) ในเทอมของรูปแบบและในเทอมของวิธีการ
ส่ือสาร ผลของการวิจัยพบว่าอุปกรณ์การส่ือสารมีความส าคญัต่อการแพร่กระจายความรู้ท่ี
ซบัซอ้นมากกว่าความรู้ธรรมดาทัว่ไป ในการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ท่ีซ่อน
เร้นในตวับุคคลนั้น การใช้วิธีการติดต่อส่ือสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะให้ผลดีกว่าใช้
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ความความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ดจะมีบทบาทส าคญัมากต่อการ
แพร่กระจายความรู้ การเป็นเพื่อนจะท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความรู้ท่ีซ่อนเร้น
ในบุคคลไดม้ากกว่าการขาดความสัมพนัธ์ของความเป็นเพื่อน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัพบว่า ความ
คลา้ยคลึงกนัทางสงัคมของบุคคล ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่ามีผลต่อการเผยแพร่และการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคคล ส่วนผูท่ี้บุคลิกภาพเปิดเผยจะส่ือสารความรู้ท่ีซบัซอ้นและความรู้
ธรรมดาทัว่ไป ไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่มีบุคลิกภาพเปิดเผย 

เมคเคลอร์(2001) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลท่ีมีต่อการด าเนินการในการส่งผา่นความรู้
ในองคก์ร ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าความรู้คือทรัพยากรและเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีองคก์รหยิบยกข้ึน
มาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนันั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การส่งผ่านความรู้ภายในองคก์รเป็นความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ ในแต่ละองคก์รตอ้งออกแบบ
และก าหนดเป็นระเบียบจึงท าให้การล่ืนไหลของความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ ในทุกหน่วยงานท่ี
ตอ้งการ การล่ืนไหลของทรัพยากรความรู้ข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะตามบริบทของตวัความรู้เองและ
ตวัองคก์ร ผูว้ิจยัจึงส ารวจคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อความล่ืนไหลของความรู้ภายในองคก์รระหว่าง
หน่วยงานกบัประเภทบุคลากร การศึกษาการส่งผา่นความรู้อยูใ่นขอบเขตของการบริหารจดัการ
ความรู้ เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ ทฤษฎี องคก์ร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัน าผลของการส ารวจ
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แลว้น าเสนอรูปแบบท่ีสามารถทดสอบไดซ่ึ้งอธิบายถึงอิทธิพลของ
สมาชิกในหน่วยงาน ทิศทางกลยทุธ์ วิถีทางของความสนใจ อุปกรณ์การส่ือสาร แหล่งความรู้ท่ีมี
ความหมายและยอมรับ พฤติกรรมมองไกลความรู้น ามาพิจารณา และ การด าเนินการของการ
ถ่ายทอดความรู้องคก์ร 

ริแบร์(2001) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จของการน าเอาการ
บริหารจดัการความรู้ไปใชก้บัทิศทางและคุณสมบติัของวฒันธรรมองคก์ร โดยพฒันาเคร่ืองมือ
เคร่ืองท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์ร การบริหารจดัการ
ความรู้ และ ดชันีบ่งช้ีความส าเร็จของการบริหารจดัการความรู้ ประชากร ผูบ้ริหารและพนกังาน
ขององคก์รในอเมริกาและยุโรป จ านวนผูต้อบแบบสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มี
ทั้งส้ิน 88 คน ผลของการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมธรรมดา้นการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์กบัโอกาสการบรรลุผล มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 

แมคโดแนลด์(1999) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพฒันาอาจารย์ในด้านเทคโนโลยี
การศึกษา โดยการสัมภาษณ์อาจารยอ์าจารยว์ิทยาลยัการพยาบาลเป็นรายบุคลและกลุ่มในการ
ด าเนินการนั้น หลงัจากท่ีมีการสมัภาษณ์แบบรายบุคคลเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีว่า
ดว้ยการดูแลและเผยแพร่นวตักรรมของ โรเจอร์ มาจดัอาจารยอ์อกเป็น 5 กลุ่ม แลว้ท าการอภิปราย
แต่ละกลุ่ม น าเอาผลการสัมภาษณ์และผลการท าอภิปรายกลุ่มไปวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่าภาวะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 82 

ผูน้ า การฝึกอบรม การสนบัสนุนทางเทคนิค การระดมทุนและการเขา้ถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
ผลกระทบต่อ การพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยกีารศึกษาในการศึกษาในวิทยาลยั นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัยงัไดเ้สนอแนะว่าการปรับปรุงการเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ การอบรมอย่างต่อเน่ือง และ ระบบ
การใหร้างวลั เป็นวิถีทางน าไปสู่ความกา้วหนา้ของการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยกีารศึกษา 

ชอย(Choi 2000) ไดท้  าการศึกษาโดยจ าแนกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการน าการบริหาร
จดัการความรู้ไปใชอ้ยา่งบรรลุผลไว ้ 11 ประการ คือ การฝึกทกัษะบุคลากร(Employee Training) 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร(Employee Involvement) การท างานเป็นทีม(Teamwork) การเอ้ือ
อ านาจแก่บุคลากร(Employee Empowerment) ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนัธกิจ(Top-Management 
Leadership and Commitment) ขอ้จ ากดัองคก์ร(Organizational Constrains) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศ(Information Systems Infrastructure) การวดัการด าเนินการ(Performance 
Measurement) บรรยากาศเสมอภาค(Egalitarian Climate) การเทียบวัด(Benchmarking) 
โครงสร้างความรู้(Knowledge Structure) 

ดี วอลเดอร์(1999) ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นเอกภาพในความหลากหลายผ่านทางพลงั
ร่วมเพื่อน าไปใชก้ารสมานฉนัทส์ าหรับ Fist Baptist Church, Vernon, British Columbia, Canada 
ไดอ้ธิบายถึงผลิตผลของพลงัร่วมคือเอกภาพและพนัธกิจ และน าเสนอถึงบทบาทของพลงัร่วมจาก
การเสนอแนะของ แมทาซิโอ(Matacio 1996) ดงัน้ี 

1. ควรจะมีการเนน้พลงัร่วมอยา่งจริงจงัทั้งในระดบับุคคลและระดบัรวม 
2. ความขดัแยง้ในบางส่วนเป็นส่ิงไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แมเ้ม่ือมีการจดัการส่งเสริม

อยา่งดีในการสร้างพลงัร่วม 
3. กลุ่มท่ีสร้างพลงัร่วม ไม่มองอะไรท่ีเป็นขาวหรือด าแต่มองในลกัษณะเป็นสีเทา 
4. นกัพลงัร่วมมีความแน่ใจอยา่งสร้างสรรค ์วา่ ส่ิงท่ีดีส าหรับในแต่ละส่วนยอ่ยจะเป็น

ส่ิงท่ีดีของส่วนรวมและส่ิงท่ีดีส าหรับส่วนรวมทั้งหมดยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับส่วนยอ่ยแต่ละส่วน 
5. ผลของพลงัร่วมไม่สามารถถูกท านายจากส่วนยอ่ยโดยล าพงั 
6. ช่องทางการส่ือสารและหวา่งกลุ่มควรจะมีลกัษณะเปิดกวา้งและใชบ่้อยๆ 
7. พลงัร่วมของกลุ่มท่ีหลากหลายจะไดรั้บผลกระทบดีท่ีสุด หากไดมี้การประสาน

ความแตกต่างของกลุ่มอยา่งดี โดยไม่มีการใชว้ิธีการครอบง า 
8. การจ าเพาะเจาะจงมากเกินไปโดยกลุ่ม จะเป็นอุปสรรคต่อพลงัร่วม 
โทมาส-กลัเลท(Thomas-Gallet 1998) ศึกษาถึงการรับรู้และการเขา้ใจในวฒันธรรม

พลงัร่วม ของผูบ้ริหารและอาจารยข์องมหาวิทยาลยัแห่งรัฐไอโอวา จ านวน 175 คน พบว่า 
ผูบ้ริหารและอาจารย ์รับรู้และเขา้ใจในเร่ือง ประเพณีความเช่ือ การอนุรักษ ์ชนกลุ่มนอ้ย วิธีใหม่ๆ 
ในการและอุปสรรคของการศึกษา ในระดับค่อนข้างดี รับรู้และเข้าใจในเร่ือง การดูดซับ
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วฒันธรรม ท าให้ดีท่ีสุดในการศึกษา สถาบนัท่ีดีท่ีสุด การมีวฒันธรรมเดียวของอาจารย ์การท า
เพื่อคนอ่ืน และการศึกษาเชิงคุณภาพ ในระดบัปานกลาง ส่วนการรับรู้และเขา้ใจในระดบันอ้ยของ
ผูบ้ริหารและอาจารย ์คือ การส่งเสริมความหลากหลาย การมีหลายหนทางท่ีจะท า การส่ือสาร
อยา่งกระตือรือร้นผลกัดนัการท างานแบบร่วมมือกนั ความแตกต่างเชิงวฒันธรรม และ การธ ารง
ไวซ่ึ้งประวติัศาสตร์ 

แมคคลัลมั(2000) ศึกษาเพื่อหากระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลขององคก์ร โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์และวิธีวิเคราะห์กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอย่างคือผูจ้ดัการและพนักงานของ
บริษทั Flectcher Challenges Cannada Ltd.(FCCL) ดว้ยเหตุท่ีบริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสาร
ของพนักงานมาโดยตลอด แต่บริษทัมีความเช่ือว่าถา้พนักงานมีทศันะคติ 4 ประการไดแ้ก่ 
พนักงานมีความรู้สึกว่าได้รับโอกาสให้ท าในส่ิงท่ีเขาสามารถท าไดดี้ท่ีสุดในทุกๆ วนัท างาน
พนักงานมีความเช่ือว่าความเห็นของเขาไดรั้บความสนใจ พนักงานมีความมุ่งมัน่ในเร่ืองของ
คุณภาพ และ พนักงานไดมี้การเช่ือมโยงระหว่างงานท่ีท ากบัพนัธะของบริษทั ทศันคติทั้ง 4 
ประการ จะน ามาสู่ความส าเร็จในกิจการของบริษทั ผลของการวิจยั พบว่า พนกังานลงความเห็น
ว่ารูปแบบการส่ือสารท่ีพวกเขาชอบคือการพบปะเห็นหนา้กนัโดยตรง(Face-to-Face) ผูว้ิจยัจึงได้
เสนอแนะ ประเดน็หลกัในการด าเนินการ 4 ประเดน็ คือ 

1. สนับสนุน ส่งเสริม และผลกัดนั ให้มีการน ารูปแบบการส่ือสารแบบพบปะเห็น
หนา้โดยตรงใหม้ากข้ึน บ่อยข้ึน และ ใหมี้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน 

2. ปรับปรุงความระบบความสัมพนัธ์ ให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
งานท่ีเขารับผดิชอบ 

3. ลดข่าวลือและเร่ืองโจษจนั 
4. ก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร เพื่อยกระดบัทศันคติของพนกังาน 
การน าขอ้เสนอแนะ4 ประการขา้งตน้ไปใช ้ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 ประการ คือขอ้มูล

น าเขา้ของพนักงาน ความรับผิดชอบในการส่ือสารของพนักงาน และ กลยุทธ์ซ่ึงประกอบดว้ย
แนวคิด กรอบความคิด ความรวดเร็ว คุณภาพของสาร เคร่ืองมือช่วยให้เกิดการร่วมมือ และการ
ประเมิน 
 
6.เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องในประเทศ 

บุญส่ง หาญพานิช(2546) กล่าวว่า เม่ือมีการน ารูปแบบการบริหารจดัการความรู้ใน
สถาบนัอุดมศึกษาไทย ซ่ึงเนน้ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และการบริการความรู้ไปใช ้ผล
คาดหวงัท่ีควรจะไดรั้บคือ การเกิดวฒันธรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และวฒันธรรมการ
บริการความรู้ท่ีสร้างสรรค์ ข้ึนภายในสถาบนัในระดับท่ีสูงกว่าท่ีเป็นอยู่เดิม บุคลากรภายใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84 

สถาบนัอุดมศึกษาจะค่อยๆ ทยอยไดรั้บการพฒันาให้มีคุณลกัษณะของความเป็นนอลลิดจ์เวอร์
เคอร์มากข้ึนตามล าดบั รูปแบบท่ีไดจ้ะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดแนวทางในพฒันาเทคโนโลยี
ส่ือสารความรู้ท่ีส าคญัของสถาบนั คือ แผนท่ีความรู้ เวบ็พอร์ทอล และ ฐานความรู้ นอกจากน้ียงั
ช่วยในการพฒันาปฏิสัมพนัธ์ความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างมีดุลภาพท่ีเหมาะสมแก่สภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงยากของสถาบนั ส าหรับผลอ่ืนๆ ท่ีจะได้รับตามมา คือ ความเป็นภูมิปัญญาไทย
ประสานภูมิปัญญาสากล การเกิดนวตักรรมการเรียนการสอนนวตักรรมผลิตภณัฑ ์และนวตักรรม
การบริการ ในอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน รวมทั้งการลดปัญหาการขาดแคลนความรู้และผูเ้ช่ียวชาญ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

นิษฐา พฒิุมานรดีกลุ(2550) กล่าววา่ การน ารูปแบบการอบรมบนเวบ็เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้เป็นทีมส่งผลให้ทักษะการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมมีความ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสร้างการเรียนรู้เป็นทีมท่ีส าคญั 2 วิธี ตามแนวคิดของPeter M. Senge(1994) 
คือการสนทนา การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงทั้ง 2 วิธีช่วยส่งเสริมการพฒันาทกัษะตลอด
กิจกรรมการฝึกอบรม กล่าวคือ สนทนาในหอ้งสนทนา (Chat room) ท่ีใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้
มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อรับฟังทศันคติหรือมุมมองต่างๆ ใหก้วา้งขวา้งยิง่ข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้
ทีมสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดง่้ายข้ึน โดยวิธีการแกปั้ญหาก็มาจากความคิดเห็นท่ีหลากหลายใน
การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในหอ้งสนทนา 

โอภาส เกาไศยาภรณ์(2548) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนการแสวงรู้บนเวบ็ เร่ืองการจดัพิพิธภณัฑใ์นสถานศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนการแสวงรู้
บนเวบ็ เร่ือง การจดัพิพิธภณัฑใ์นสถานศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 แสดงถึงบทเรียนน้ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน 
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ไปใชใ้นกิจกรรมระหวา่งบทเรียน  

การออกแบบบทเรียนก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีส่งผลทางด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โครงสร้างของบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ เร่ือง การจดัพิพิธภณัฑ์ในสถานศึกษา เป็นลกัษณะ
โครงสร้างแบบผสมผสาน คือ ผสมดว้ยคุณลกัษณะของเชิงเส้นตรงและลกัษณะเปิดเขา้ไวด้ว้ยกนั 
โครงสร้างลักษณะผสมผสานน้ีจะเหมาะส าหรับกลุ่มผูเ้รียนซ่ึงมีความแตกต่างของระดับ
ประสบการณ์ในการใชเ้วบ็และประสบการณ์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการเรียนดว้ยโครงสร้างในลกัษณะน้ีไปประยกุตไ์ดก้วา้งขวางท่ีสุด  

บุญพิทกัษ ์ตั้งธนอ ารุง (2546) ท าการศึกษาเร่ืองพฒันาการความต่อเน่ืองในการจดัการ
ความรู้กรณีศึกษาบริษทัทศทคอร์ปอเรชัน่จ  ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด
และกระบวนการจดัการความรู้เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขนัรวมไปถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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ความส าเร็จในการจดัการความรู้และน าเสนอแนวทางในการน าแนวคิดดา้นการจดัการความรู้ไปสู่
การปฏิบติัท่ีเหมาะสมเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึนมีความต่อเน่ืองจากการสอบถามขอ้มูลทั้งจากพนกังาน
ระดบัปฏิบติัและระดบับริหารท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีจะท าให้องคก์รแข่งขนัไดใ้นอนาคตนั้นมา
จากปัจจยัหลกั 3 ประการคือการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการความรู้องคก์รตอ้งมีความเขม้แขง็และเครือข่ายหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ
เป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลยดงันั้นความสามารถในการน าเอาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) หรือ
ทรัพยากรความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รไปใชส้ร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บั
องคก์รไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมจากบริษทัตวัอยา่งปัญหาท่ี
พบในการจดัการองคค์วามรู้จากงานวิจยัฉบบัน้ีคือองคค์วามรู้กิจกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีมีในองคก์ร
ในการจดัการความรู้ยงัไม่ไดน้ าไปพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีมากข้ึนผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวทาง
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 3 แนวทางหลกัคือ
การพฒันาขีดความสามารถบุคลากรการสร้างชุมชนผูเ้ช่ียวชาญความรู้และการเช่ือมโยงเครือข่าย
ฐานความรู้โดยมี 2 ปัจจยัสนบัสนุนคือการสร้างแรงจูงใจและการเสริมสร้างแรงสนบัสนุนรวมไป
ถึงขอ้เสนอแนะต่างๆทั้งน้ีการริเร่ิมการปรับเปล่ียนหรือน าเสนอรูปแบบวิธีการหรือโครงการน า
ร่องเก่ียวกบัการจดัการความรู้การแบ่งปันความรู้เพื่อพฒันาให้องคก์รและธุรกิจมีความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขันแล้วจะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีความชัดเจนในการด าเนินการการส่ือสาร 
(Communication) และการประสานงาน (Coordination) ให้เกิดความตระหนกัและเขา้ใจร่วมกนั
ถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีจะไดรั้บในระยะยาวองคก์รอาจขยายผลของการจดัการความรู้ในลกัษณะของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเขา้มาสนับสนุนในรูปแบบของ e-
Learning ซ่ึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และกระจายองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
โดยอาศยักระบวนการหรือแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) มา
จดัการองคค์วามรู้ขององคก์รใหมี้มากยิง่ข้ึนต่อไป 

สุนทรี รัถยาบณัฑิต (2546) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาองคก์รแห่ง
การเรียนรู้เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบและหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning 
Organization) ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้กบับริษทักรณีศึกษาโดยเร่ิมตน้จากการประเมินสภาพ
ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ณปัจจุบนัให้กบับริษทักรณีศึกษาและน าเสนอแนวทางในการ
พฒันาบริษัทกรณีศึกษาให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้พร้อมทั้ งเป็นการศึกษาถึง
ประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บหลงัจากไดพ้ฒันาองคก์รของตนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์งานวิจยัน้ีช่วยใหท้ราบและเขา้ใจถึงถึงหลกัการขององคก์รแห่งการเรียนรู้6 แนวทางหลกั
คือการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูพ่ฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์งเสริม
ให้เกิดการท างานเป็นทีมมีการอบรมเพื่อให้ความรู้เสริมสร้างทศันคติและค่านิยมท่ีดีขององคก์ร
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ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารโอกาสและความเปล่ียนแปลงรวมถึงหลกัการบริหารองคก์ร
เชิงกลยทุธ์ประเมินผลและน าแนวทางการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุพร เจตจินดาวฒันะ (2545) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการศึกษาการน าระบบการบริหาร
ความรู้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจโทรคมนาคมโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือในการพฒันาระบบบริหาร
ความรู้แนวทางในการประยุกตใ์ชร้ะบบบริหารความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในดา้นการ
บริการลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายหน่ึงของไทยผูว้ิจยั
พบว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงท่ีช่วยให้ธุรกิจสามารถพฒันาระบบบริหารความรู้
ทั้งน้ีธุรกิจยงัตอ้งอาศยัองค์ประกอบอย่างอ่ืนในการสร้างการได้มาและการใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารการปรับวฒันธรรมองคก์รการ
ก าหนดกลยทุธ์และกระบวนการในการบริหารความรู้รวมถึงความร่วมมือจากบุคลากรของบริษทั
ดงันั้นบริษทัควรใหเ้วลากบัผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัในการถ่ายทอดความรู้ไปใหพ้นกังานเพื่อน ามา
ซ่ึงความส าเร็จในการบริหารความรู้ 

จากสาระส าคญัของแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ตามกรอบแนวคิด ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยได้วิเคราะห์ขอ้มูลและ
ก าหนดองคป์ระกอบ ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบด้วย 

1.1 ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการรวบรวม จดัเก็บ สืบคน้ 
ประมวลผล และแสดงผล ในรูปแบบเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีช่องทางให้สมาชิก
สามารถเขา้ถึง คน้หา ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยมีขอ้มูลท่ี
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว รูปภาพ วีดีทัศน์ และท่ีเป็น
บทความ คู่มือการใชฯ้ลฯ ท่ีสามารถคน้หาและน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลาท่ีสมาชิกออนไลน์ 
  1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์เป็นการก าหนดวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีพฤติกรรมในการสร้างความรู้ผา่นกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อใหส้มาชิกทุก
คนมีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง มีการก าหนดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้
ใหส้มาชิกในกลุ่มไดส้นทนาและอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
  1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็น
กระบวนการท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมหรือกระตุน้จูงใจให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิด ความรู้
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และประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยูอ่ย่างเปิดเผยจริงใจ ดว้ยความมัน่ใจว่าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ถ่ายทอดออกไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมของชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ ความเตม็ใจ 
และความรู้สึกร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นตน้ นอกจากน้ีการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือในชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์สามารถพฒันาข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถ
ใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และมีความพร้อมส าหรับการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้การ
กระจายความรู้ การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.ขั้นตอนการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  
ผูว้ิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีต่างท่ีเก่ียวกับการสร้างความรู้              

มาวิเคราะห์ ดงัในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้  
 

ข้อมูลการวเิคราะห์ ขั้นตอนของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

กระบวนการสร้างความรู้ 
Nonaka (1996) 
ไดก้ าหนดขั้นตอนการสร้างความรู้ ดงัน้ี 
1)ปฏิสัมพนัธ์ทาง 2)การปรับเปล่ียนสู่ภายใน  
3) การผสมผสาน 4)การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก  
Arthur Anderson & APOC (1996)  
ไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
1) แบ่งปัน 2) การสร้าง 3)การก าหนด  
4) การรวบรวม 5)การเปล่ียนแปลง 
6)การจดัระบบ 7)การประยกุต ์
การเรียนรู้เป็นทีม 
ณฏัฐสิ์ตา ศิริรัตน์ (2551)  
ไดเ้สนอขั้นตอนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนรู้7 ขั้นไวด้งัน้ี  
1)ขั้นตอนการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
เรียนรู้ 2)ขั้นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
3)ขั้นการสนบัสนุนแหล่งขอ้มูลและแหล่งวทิยากร 
4)ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลและน าผลจาก
ขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้ 5)ขั้นการฝึกทกัษะในการ
สืบสวนสอบสอนและการลองผิดลองถกู 
 6)ขั้นการทบทวนผลการเรียนรู้และการปรับปรุง
แกไ้ข 7)ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
นิษฐา พฒิุมานรดีกลุ(2550)  
ไดเ้สนอขั้นตอนการอบรมบนเวบ็เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้เป็นทีมไว ้6 ขั้นตอน   
1)คน้หาปัญหาหรือก าหนดภารกิจงาน 2)รวบรวม
และวเิคราะห์ขอ้มูล 3)วางแผนด าเนินงาน  
 4)ด าเนินงาน  5)สรุปผลการด าเนินงาน 6)ขั้นตอน
ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 
2.ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ 

3.ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 
4.ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล
และน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

5.วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอน 

6.ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน 
   การสอน 
7.ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 
8.ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ เป็นการ
ก าหนดกลยทุธ์และเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมสนบัสนุน การกระตุน้และแรงจูงใจ
ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามท่ีรูปแบบก าหนดไว ้ตามพื้นฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดของชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์และการจัสร้างความรู้ท่ีไดส้ังเคราะห์จากตารางท่ี 8 ประกอบดว้ยขั้นตอน 8 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ เป็นการแนะน ารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ โดยบอกเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงานและแนวทางการ
ปฏิบติั เช่นกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างความรู้ การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

2.2ขั้นน าเขา้สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการน าเสนอ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยเนน้การสนทนาและอภิปราย
ของสมาชิก 

2.3ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน เป็นการส ารวจปัญหาการท างาน
หรือ ก าหนดภาระงานกลัน่กรองน าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จเสนอ
บนเว็บไซต์ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์บน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์วิเคราะห์นวตักรรมการเรียนการสอนของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้
ออนไลน ์
  2.4ขั้นการจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ี
คน้พบไปใช ้การเลือกวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางห้องสนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์สมาชิกศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไวแ้ละร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรและการแลกเปล่ียนเรียนรู้จดัเก็บและบนัทึกไวบ้นบลอ็ก
ของเวบ็ไซต ์

2.5ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน สมาชิกทุกคน
เสนอจุดมุ่งหมาย และวางแผนการเขียนผงัการด าเนินงานแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อ
ปรับแผนการด าเนินงานสมาชิกทุกคนเขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางของตนเอง 
  2.6ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน เป็นการปฏิบติังานตาม
แผนการด าเนินงานสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีก าหนดไว้สมาชิกทุกคน
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอนเพื่อน าเสนอนวตักรรมตามความ
คิดเห็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระยะสุดทา้ย 
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2.7ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน เป็นการน าเสนอผลงานและ
การด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็นและวิพากษผ์ลงานนวตักรรมการเรียนการสอนบนเวบ็ไซต ์

2.8ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
เป็นรายบุคคลประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของสมาชิกทุกคน 

การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนของ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึน จากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างความรู้และชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้่า การน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มาใชใ้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ จะท าให้ครูครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ท่ีสูงข้ึนและสามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ
ดงัน้ีคือ 1)ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2)กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3)เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 4)เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ และขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 8 ขั้นตอนดงัน้ี 1)ขั้นการวางแผน
และก าหนดทิศทางการเรียนรู้ 2)ขั้นน าเขา้สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3)ขั้น
คน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 4)ขั้นการจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ี
คน้พบไปใช ้5)ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 6)ขั้นด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 7)ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 8)ขั้น
ประเมินผล 
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บทที่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงค ์เพื่อ
พฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์และสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน การด าเนินการวิจยัมีขั้นตอนหลกั 5 ขั้นตอน คือ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 16 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษำควำม
คดิเห็นของครูผู้สอนวชิำ
คอมพวิเตอร์ 
1. ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ท่ี
เก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ 
และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2. สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการสร้างความรู้ และ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 

ขั้นตอนที ่2 สร้ำงรูปแบบชุมชนกำร
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำร
สร้ำงควำมรู้เพือ่กำรสร้ำงนวตักรรม
กำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำ
คอมพวิเตอร์ 

        ขั้นท่ี 1 ก าหนดรูปแบบ 
ขั้นท่ี 2 พฒันารูปแบบ 

ขั้นท่ี 3 สร้างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 

ขั้นท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั 

 

 

ขั้นตอนที ่3  
กำรศึกษำควำมคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชำญเกีย่วกบัร่ำงรูปแบบชุมชน
กำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เพือ่กำร
สร้ำงนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของ
ครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์ 

1.ตรวจสอบร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
2. ปรับปรุงร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

ขั้นตอนที ่4   กำรทดลองใช้รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เพือ่กำรสร้ำง
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์ 

ขั้นท่ี 1ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ขั้นท่ี 2เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ขั้นท่ี 3 ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ขั้นท่ี 4 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที ่5   กำรน ำเสนอรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เพือ่กำรสร้ำง
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์ 

1 รับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2 น าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ปรับปรุงแกไ้ข 
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ขั้นตอนที่ 1   ศึกษำควำมคิดเห็นของครูผู้สอนวิชำคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำรูปแบบชุมชนกำร 
เรียนรู้ออนไลน์ 

      วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในการพฒันารูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์, และการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ 
สอบถามครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 30 คน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

ประชำกร คือ ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ  
1.ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 30 คน เลือกการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง 
2.ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกระบวนการสร้างความรู้จ านวน 3 ท่าน 

  2.2 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จ านวน 3 ท่าน 

  2.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนวตักรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน 

เคร่ืองมือและวธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ 

กระบวนการสร้างความรู้และนวตักรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยกันวิเคราะห์แนวทางสร้าง

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  1.1 ศึกษา แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยั เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
ขอบเขตการวิจยั และขั้นตอนการพฒันารูปแบบฯ 
  1.2 ก าหนดขอบข่าย และออกแบบขอ้ค าถาม ใหค้รอบคลุมสภาพปัจจุบนั ปัญหา 
ความตอ้งการของครู โดยน าผลสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นแนวทาง 

2. แบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกดา้น โดยมีประเด็น

ค าถาม 2  ประเด็นคือ กรอบแนวคิด และ รูปแบบ/ องคป์ระกอบเก่ียวกบัดา้นนั้นๆ ผูว้ิจยัสร้างแบบ

สมัภาษณ์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
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1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการความรู้
ทางดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  และการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

1.2 ร่างแบบสมัภาษณ์ตามประเดน็ท่ีก าหนดไว ้
1.3 น าประเดน็การสมัภาษณ์ ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพือ่ขอค าแนะน าไปแกไ้ข 
1.4 แกไ้ขแบบสมัภาษณ์ ก่อนน าไปใชจ้ริง 

กำรด ำเนินกำรวิจยั 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดของการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสร้างความรู้ ทางด้าน

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  และการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
                       วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสร้างตารางการวิเคราะห์เน้ือหา น ามาสังเคราะห์ โดยจ าแนกตาม
ประเดน็ เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

2. ศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในการพฒันารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์, และการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสอบถามครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 30 คน 

3.  ศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

จากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ีคือผูเ้ช่ียวชาญทางด้านกระบวนการสร้างความรู้ 

จ านวน 3 ท่านผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จ านวน 3 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านนวตักรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน เพื่อการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน

วิชาคอมพิวเตอร์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานความตอ้งการในการใชรู้ปแบบชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์ มีดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 สอบถามด้านสภาพและข้อมูลทั่วไป ของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์เก่ียวกบั เพศ อายปุระสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยใชแ้บบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ   (Check List) จ านวน5ขอ้ 
                                       ขั้นตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นในการเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยมี
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เน้ือหาดงัน้ี (1) ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีความคิดเห็นและความตอ้งการให้รูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง (2) ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีความคิดเห็นและความ
ตอ้งการให้กระบวนการสร้างความรู้มีลกัษณะอย่างไรบา้ง (3)ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีความ
คิดเห็นและความตอ้งการให้นวตักรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบ/ลกัษณะเป็นอย่างไรและเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open ended from) จ านวน 2 ขอ้ 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นการวดั
และประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น า
ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่ ปรับปรุงขอ้ค าถาม น าแบบสอบถามมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน
พิจารณาลงความคิดเห็นและใหค้ะแนนความคิดเห็นของแบบประเมินตามเกณฑด์งัน้ี 
                    ใหค้ะแนนเท่ากบั + 1 หมายถึง แน่ใจวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
                    ใหค้ะแนนเท่ากบั    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
                    ใหค้ะแนนเท่ากบั - 1 หมายถึง แน่ใจวา่ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 

     สูตร การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาหรือค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 

IOC =  

 
                     เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งของความคิดเห็น 
             ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                     N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

และพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งจากคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึง
ถือว่าแบบสอบถามนั้ นมีความเท่ียงตรงในเน้ือหาได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.97 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 39ภาคผนวก ข หนา้ 223) 
                                        ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้
น าไปใชส้อบถามกบัครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 30คน 

3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
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ค่าร้อยละ (%) และวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอ
แบบพรรณนาความ 

3.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) สัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐาน
และรูปแบบของการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกระบวนการจดัการความรู้
จ านวน   3 ท่านผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จ านวน 3 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นนวตักรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งหมด 9 คน 

3.3.1 ลกัษณะของแบบสมัภาษณ์มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบสมัภาษณ์

เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ ในการพฒันารูปแบบของการจดั
กิจกรรมส าหรับพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ขอ้ คือ (1) ท่านคิดว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ควรมีลกัษณะอย่างไร(2) ท่านคิดว่าชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ควรมีลกัษณะอย่างไร 
(3) ท่านคิดว่ากระบวนการสร้างความรู้ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง (4) ท่านคิดว่ากิจกรรมของ
กระบวนการสร้างความรู้ควรจะด าเนินการอยา่งไร (5) ท่านคิดว่าช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ควรมีลกัษณะอยา่งไร(6) ท่านคิดวา่การจดัเกบ็ขอ้มูลควรท าในลกัษณะใด (7) ท่านคิดว่ารูปแบบการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นอย่างไร (8)ท่านคิดว่าประโยชน์ของกระบวนการสร้างความรู้  
เป็นอย่างไร (9)ท่านคิดว่าลกัษณะหรือรูปแบบของนวตักรรมควรเป็นอย่างไร (10)ท่านคิดว่า
ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมควรเป็นอยา่งไร 

ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ขอ้ 
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3.3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบชุมชน

การเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสมัภาษณ์ตามขั้นตอนท่ี 1 โดยน ามาก าหนดเป็นประเด็น
สัมภาษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
แกไ้ขและขอเสนอแนะแลว้น าแบบสมัภาษณ์ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข  

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดต้รวจสอบไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
กระบวนการสร้างความรู้ จ านวน 3 ท่านผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
จ านวน 3 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนวตักรรมการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งหมด 9 
ท่าน 

3.3.3 การสมัภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.3.3.1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.3.3.2 ผูว้ิจยัก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์ และจดัส่งประเด็น

ในการสมัภาษณ์ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3.3.3.3. ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์โดยการแนะน าตวั และขออนุญาตผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท าการบนัทึกเสียง และบนัทึกภาพ พร้อมทั้งบอกถึงวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและสมัภาษณ์ตามแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน 

3.3.3.4. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีได้จาการสัมภาษณ์ เพื่อใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดโดยใชต้ารางวิเคราะห์เน้ือหา  
2. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์จากแบบบนัทึกการสัมภาษณ์และเทปบันทึกเสียงโดย

สร้างเป็นตารางวิเคราะห์เน้ือหา  โดยน าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์พร้อมเทปบนัทึกเสียงมาวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยการสร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้นผลการวิเคราะห์เน้ือหามาสรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ความคิดเห็นโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น ามาเสนอแบบ
พรรณนาความ 
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3. สังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและผลการสัมภาษณ์ เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
เก่ียวกบัรูปแบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

  
ตารางท่ี 9 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 

 
วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย / 

กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 

ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.เพ่ือศึกษาแนวคิดดา้น
กระบวนการสร้างความรู้, 

การพฒันารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์, และ
การสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้ 

วิเคราะห์กระบวนการ
สร้างความรู้, การพฒันา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์, และการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอน 

 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์, และการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)แลว้
น าเสนอแบบพรรณนา
ความ 

2.ศึกษาความตอ้งการของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์
ในการพฒันารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใชก้ระบวนการสร้าง
การความรู้ เพ่ือการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอน 

สอบถามความตอ้งการ ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์
จ านวน 30 คน 

1. แบบสอบถาม 

2. ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็น 

    ร้อยละ  
3. การวเิคราะห์เน้ือหา 

    (Content Analysis) 

3.เพื่อก าหนดขอบเขตและ
ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อสร้าง 

สัมภาษณ์ความคิดเห็น ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
กระบวนการส้างความรู้ 
จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ 

1. แบบสัมภาษณ์ 

2. การวเิคราะห์เน้ือหา 

   (Content Analysis) 
   แลว้น าเสนอแบบ 

    พรรณนาความ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย / 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 

ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

นวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้ของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 

 ออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
นวตักรรมการเรียนการ
สอน จ านวน 3 ท่าน 

รวมทั้งหมด 9 คน 

 

ขั้นตอนที ่2  สร้ำงรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เพือ่กำรสร้ำง
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์  

วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ

สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือและวธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย  
ก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ  
5 ขั้นตอนยอ่ยๆ ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ก าหนดรูปแบบโดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์
โดยน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด สร้างองคป์ระกอบและขั้นตอน และกิจกรรม
ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

ขั้นท่ี 2 พฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2.1 น ากรอบแนวคิดจากขั้นท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2.2 เขียนร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามกรอบแนวคิดและ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขั้นตอน และการจดักิจกรรม 
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 ขั้นท่ี 3 สร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยน าระบบการจดัการเรียนรู้ มาเป็นเคร่ืองมือสร้างเวบ็ไซต ์
  3.1 ศึกษาขอ้มูลการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยศึกษาโปรแกรมประยกุตต่์างๆ ท่ีนิยมใชใ้นการสร้างเวบ็ไซตแ์ละมีเคร่ืองมือท่ี
สนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และมีระบบบริหารจดัการท่ีดี เช่น โปรแกรม Moodle, โปรแกรม 
Joomla และ โปรแกรมประยกุต ์Social Online ของ Ning 
            3.2 วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของโปรแกรมประยกุตท่ี์กล่าวถึงในขอ้ 3.1โดยปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ และผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมประยกุต ์Social Online ของ Ning 
เน่ืองจากมีการใหบ้ริการฐานขอ้มูลของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีไดม้าตรฐานสากลและมีเคร่ืองมือใหเ้ลือกใช้
เป็นไปตามท่ีตอ้งการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
            3.3 น าเนินการสร้างเวบ็ไซตแ์ละเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ขั้นท่ี 4 เขียนคู่มือแนวทางปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่แผนผงัรูปแบบ 3 รูปแบบและค าอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติักิจกรรม ส าหรับครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

 ขั้นท่ี 5 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 2 ชุด คือ 
1.1 แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตามเน้ือหา(Content Validity) 
                        แบบประเมินตนเองเ ก่ียวกับพฤติกรรมการสร้างความรู้ของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ท่ีเขา้มาร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นแบบพฤติกรรมการสร้างความรู้ของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้มาร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 
ระดบั จ านวนทั้งส้ิน 58 ขอ้ (รายละเอียดแสดงในภาคผวก ค หนา้ 294) และก าหนดน ้ าหนกัของ
แบบประเมินดงัน้ี 
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  5 หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุตรงกับความเป็นจริง
มากกวา่ร้อยละ 75 

     4 หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุตรงกับความเป็นจริงใน
ระดบัร้อยละ 51-75 

                 3 หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุตรงกับความเป็นจริงใน
ระดบัร้อยละ 26-50 

                 2 หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุตรงกับความเป็นจริงใน
ระดบัร้อยละ 1-25 

                 1 หมายถึง  ไม่มีการแสดงพฤติกรรมตามท่ีระบุเลย 
และไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี (ประครอง กรรณสูตร 2538) 
 4.50-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัจริงมากท่ีสุด 
               3.50-4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัจริงมาก 
               2.50-3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัจริงปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัจริงนอ้ย 
                                      1.00-1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัจริงนอ้ยท่ีสุด 
                        ผูว้ิจยัจะน าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์น้ีให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลพิจารณาเพื่อตรวจสอบความครบถว้น 
สมบูรณ์ และความครอบคลุมของวิธีใหค้ะแนนของแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้และน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข จนมีคุณภาพและสามารถน าไปใชเ้พื่อประเมินพฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ของผูร่้วมกิจกรรมในการวิจยัต่อไป 

1.2 แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชาคอมพิวเตอร์             
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตามเน้ือหา(Content Validity) 

การสร้างแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ออนไลน์ ผูว้ิจยัจะด าเนินการสร้างแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีได้
จากกระบวนการสร้างความรู้ ส าหรับใชใ้นการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ออนไลน ์ดงัน้ี 

นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นองคค์วามรู้รายบุคคล ไดแ้ก่ เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือมลัติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
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โดยผูว้ิจัยจะก าหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างเป็นปรนัย โดยใช้มาตราวัดระดับ
ความส าเร็จของงานท่ีเรียกว่ารูบริคส์ โดยใชเ้กณฑ์ 3 ระดบัในการให้คะแนนนวตักรรมการเรียน
การสอน มีค่าน ้ าหนกัดงัน้ี  
 3    คะแนน   หมายถึง    มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑร์ะดบัสูง 
 2    คะแนน   หมายถึง    มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑใ์นระดบัปาน
กลาง 
 1    คะแนน   หมายถึง   มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑใ์นระดบัควร
ปรับปรุงและไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี ( ประคอง กรรณสูต 2538 ) 
 2.34-3.00   คะแนน  หมายถึง   มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์
ระดบัสูง 
 1.67-2.33     คะแนน   มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑใ์นระดบัปาน
กลาง 
 1.00-1.66    คะแนน    มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑใ์นระดบัควร
ปรับปรุง 
 
                  ผูว้ิจยัจะน าแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนน้ีให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผลพิจารณาเพื่อตรวจสองความครบถว้น สมบูรณ์ และความครอบคลุมของวิธีให้คะแนน
ของแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอน และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข จนมีคุณภาพ
และสามารถน าไปใชเ้พื่อประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของผูร่้วมกิจกรรมในการวิจยัต่อไป 
                กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
                  1.ผูว้ิจัยได้เลือกใช้แบบประเมินของส านักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ท่ี เป็นแบบประเมินท่ีใช้กับบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   2.วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์โดยการสร้างตารางวิเคราะห์ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์เน้ือหามาสรุปประเด็นโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) และวิเคราะห์ความตอ้งการโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น ามา
เสนอแบบพรรณนาความ 
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ตารางท่ี 10 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี2สร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวน                 
                   การสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย / 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.เพ่ือพฒันารูปแบบ

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

โดยใชก้ระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้าง

นวตักรรมการเรียนการ

สอน ของครูผูส้อนวชิา

คอมพิวเตอร์ 

1.สร้างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
2.สร้างกระบวนการสร้าง
ความรู้ของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
3.การสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

1.รูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์
ฉบบัร่าง 
2.ครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์
ฉบบัร่าง 
 

2.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบประเมิน
พฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ 

1.สร้างแบบประเมิน
พฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
 

1. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
   3 ท่าน 
 

1. แบบประเมินแบบ
ประเมินพฤติกรรมการ
สร้างความรู้ของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 
2. หาค่าดชันีความ 
  สอดคลอ้งของแบบ
ประเมินพฤติกรรมการ
สร้างความรู้ของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 
 (IOC) 

3.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบประเมิน
นวตักรรมการเรียนการ
สอนของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 

2.สร้างแบบประเมิน
พฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ 

1. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
   3 ท่าน 
 

1. แบบประเมิน
นวตักรรมการเรียนการ
สอนของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
2. หาค่าดชันีความ 
  สอดคลอ้งของแบบ
ประเมินนวตักรรมการ
เรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ 
 (IOC) 
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ขั้นตอนที ่3 กำรศึกษำควำมคดิเห็นของผู้เช่ียวชำญเกีย่วกบัรูปร่ำงรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวิชำ
คอมพวิเตอร์ 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้

เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ประชำกร คือ ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญ มี

ประสบการณ์เก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์และนวตักรรมการเรียนการสอน ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่านไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือและวธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

1. ตน้แบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ

สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. แบบสัมภาษณ์รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้

เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 
1.ตรวจสอบร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ

การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
(ดา้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ดา้นกระบวนการสร้างความรู้ ดา้นการสร้างนวตักรรม 
การสอน) ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาองคป์ระกอบ ขั้นตอน  และร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ภายหลงัปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยั
น าผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มาพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาพิจารณาจัด

องคป์ระกอบ และขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

 
ตารางท่ี 11 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี3การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 
                     รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง 
                     นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย / 

กลุ่มเป้ำหมำย 
เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เพื่อประเมินคุณภาพ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ 

สัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
(ดา้นการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ ดา้น
กระบวนการสร้างความรู้ 
ดา้นการสร้างนวตักรรม
การสอน) 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)แลว้
น าเสนอแบบพรรณนา
ความ 

 
ขั้นตอนที่ 4   กำรทดลองใช้รูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำรสร้ำง

ควำมรู้เพือ่กำรสร้ำงนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์  
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ

การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบชุมชน

การเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
ประชำกร  
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
คือครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 30 คนดว้ยการสุ่มแบบเฉพาะ 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 
การทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ

การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
                      ขั้นที่ 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์ คือครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 

                       ขั้นที่ 2 เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์  

                        เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

พร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ 

และผูด้  าเนินการฝึกอบรม 

                         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบประเมินชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ แบบ

ประเมินผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน แบบประเมินพฤตกรรมการสร้างความรู้ 

                         ขั้นที่ 3 ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์   

ท่ีพฒันาข้ึน 8 ขั้นตอน แบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่  

       ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) 
                                     ขั้นท่ี 1 การวางแผนและการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน ์

                        ขั้นท่ี 2 น าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
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                        ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 

                                       ขั้นท่ี 3 คน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 

                                       ขั้นท่ี 4 การจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจาก
ขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

                                 ระยะท่ี 3 การผสมผสาน (Combination)  

                                      ขั้นท่ี 5 วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

                                      ขั้นท่ี 6 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

                         ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
                                      ขั้นท่ี 7 น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 

  ขั้นท่ี 8 ประเมินผล 
(โดยมีรายละเอียดในบทท่ี 5 หนา้ 159-187) 

                     ขั้นที่ 4 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เก็บคะแนนการประเมินการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์และแบบประเมินผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนแบบประเมินความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนดว้ยการทดสอบค่า t-test dependent 

                      ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล เกบ็คะแนนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และแบบประเมินผล

งานนวตักรรมการเรียนการสอนแบบประเมินความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มา
วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ตารางท่ี 12  สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี4 การทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย 
                     ใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
                      วิชาคอมพิวเตอร์  

วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เพ่ือทดลองใชรู้ปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนโดยใช ้ 

1. ด าเนินการทดลองใช้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยใช ้
  

ครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
 จ านวน30คน  
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

1.รูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการ  

กระบวนการสร้างความรู้
ของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 

 กระบวนการสร้างความรู้
ของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
 2.1 ช้ีแจงใหค้รูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 
ทราบถึงจุดประสงค ์และ
ขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ การ 
ประเมินผล 
   2.2 ปฏิบติักิจกรรม ตาม
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ 
   2.3ประเมินผลพฤติกรรม
การสร้างความรู้ 
  2.4ประเมินผลนวตักรรม
การเรียนการสอน 

 จดัการความรู้ของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์
2. ค่าเฉล่ียร้อยละ ( ) 
3. วเิคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis) 
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ขั้นตอนที่ 5   กำรน ำเสนอรูปแบบชุมชนกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนกำรสร้ำง
ควำมรู้เพือ่กำรสร้ำงนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวชิำคอมพวิเตอร์  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาและรับรองร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. เพื่อน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ

การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มตัวอย่ำง 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ กระบวนการสร้างความรู้และการ

สร้างนวตักรรม จ านวน 5 ท่าน 
1.ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกระบวนการสร้างความรู้จ านวน 2 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้และความ

เช่ียวชาญในเร่ืองชุมชนการเรียนรู้และกระบวนการสร้างความรู้ มีประสบการณ์ดา้นกระบวนการ
สร้างความรู้ และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ประเมินรับรองรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2.ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเรียนรู้ออนไลน์ จ  านวน 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้และเช่ียวชาญใน
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีประสบการณ์ดา้นการน าเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ประเมินรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
แบบรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ

สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการสร้างแบบรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบฯ ทั้งหมดภายหลงัส้ินสุดการทดลองมีขั้นตอนการสร้างโดย
สรุปดงัน้ี 

1.ก าหนดประเดน็หลกัในการรับรองรูปแบบฯ ใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ ขั้นตอน และ
แผนก ากบัชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

2.ร่างขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมประเดน็หลกัท่ีก าหนดไว ้
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3.น าเสนอแบบร่างรับรองให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขจากนั้นให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของขอ้ค าถามในแบบรับรองพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ครบถว้นและตรงตามประเดน็ท่ีก าหนด 

4.ปรับปรุงแกไ้ขและจดัพิมพแ์บบรับรอง น าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริงต่อไป 
ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
แบบรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค หนา้ 302) โดยใหค่้าน ้าหนกัของแบบประเมินค่าดงัน้ี 
        5     หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  มากท่ีสุด 
        4     หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  มาก 
        3     หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  ปานกลาง 
        2     หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  นอ้ย 
        1     หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

และไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี (ประครอง กรรณสูตร,2538) 

 4.50-5.00   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50-4.49   หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 2.50-3.49   หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
1.50-2.49    หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
1.00-1.49    หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 
 กำรด ำเนินกำรวิจัย 

1.รับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 ท่าน 

2.น าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์เป็นแผนผงั (Flowchart) ประกอบการอธิบายดว้ยความเรียง เพื่ออธิบาย วิธีการ 
ล าดบัขั้นตอนการท ากิจกรรมในกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนและ
เง่ือนไขการน าไปใช ้
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ผลการรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จากผลการประเมิน
จากผูท้รงคุณวฒิุ 

 
ตารางท่ี 13 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 5 การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย 
                   ใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา 
                    คอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร เป้ำหมำย / 
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมอื / สถิติทีใ่ช้ 

ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เพื่อใหผู้ท้รงคุณวฒิุ
พิจารณาและรับรองร่าง
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์ 
 

1.รับรองร่างรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอน 
 2.น าเสนอรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการ
สอนของครูผูส้อนวชิา
คอมพิวเตอร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุดา้น รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
กระบวนการสร้างความรู้
และการสร้างนวตักรรม 
จ านวน6ท่าน 

1.แบบรับรองรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2.การวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)แลว้
น าเสนอแบบพรรณนา
ความ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลแบ่งเป็น2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 

1.1ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานขององคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

1.2ผลการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

1.3ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

ขั้นตอนที ่2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 

2.1ผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

2.2ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการน าเสนอและการรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
ขั้นตอนที่ 1ผลการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ผู้วิจัยได้วิเคราะห็
ข้อมูลดังต่อไปนี ้

1.1 ผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานขององค์ประกอบต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
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 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
ก าหนดและน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่เพศอายุ
ต  าแหน่งและวิทยฐานะระดบัการศึกษาและระยะเวลาการท างาน แสดงในตารางท่ี 14 ส่วนขอ้มูล
ตอนท่ี2 ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ กระบวนการสร้าง
ความรู้  นวตักรรมการเรียนการสอนและตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์
รายขอ้ไวใ้นตารางท่ี41ภาคภนวก ข หนา้ 239 และในรายงานน้ีจะน าเสอผลสรุปในภาพรวมของ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในตารางท่ี15 

  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปไดแ้ก่เพศอายตุ  าแหน่งและวิทยฐานะระดบัการศึกษา

และระยะเวลาการท างาน แสดงในตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี14 แสดงขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปไดแ้ก่เพศอายตุ  าแหน่งและวิทยฐานะระดบัการศึกษาและ 
                    ระยะเวลาการท างานของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลพืน้ฐาน รายละเอยีด จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

18 
12 

60.00 
40.00 

อาย ุ ต ่ากวา่30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 - 45 ปี 
46 ปีข้ึนไป 

9 
11 
7 
3 

30.00 
36.67 
23.33 
10.00 

ต าแหน่งและวิทยฐานะ ครูผูช่้วยสอน 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูเชียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
อตัราจา้ง 
ผูอ้  านวยการ 

2 
13 
11 
- 
- 
3 
1 

6.67 
43.33 
36.67 

- 
- 

10.00 
3.33 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ข้อมูลพืน้ฐาน รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 

 อ่ืนๆ... 
อตัราจา้ง 
ผูอ้  านวยการ 

 
3 
1 

 
10.00 
3.33 

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

22 
8 
- 

73.33 
26.67 

- 
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ ต ่ากวา่2 ปี 

2 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 - 30 ปี 
30 ปีข้ึนไป 

2 
8 
10 
6 
4 

6.67 
26.67 
33.33 
20.00 
13.33 

 
จากตารางขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ร้อยละ 60.00  เป็นเพศหญิงร้อยละ 40.00 มีอายุระหว่าง 31–35 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36.67   
รองลงมามีอายุต  ่ากว่า30 ปีคิดเป็นร้อยละ 30.00 อายรุะหว่าง36-45 ปีคิดเป็นร้อยละ23.33และกลุ่ม
อายท่ีุนอ้ยท่ีสุดคือ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.00ต าแหน่งและวิทยฐานะของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีวิทยฐานะครูช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 36.67  ครูอตัราจา้ง คิดเป็นร้อยละ10.00  ครูผูช่้วยสอน คิดเป็นร้อยละ 6.67  และจ านวนนอ้ย
ท่ีสุดเป็นผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 73.33 และนอ้ยท่ีสุดระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26.67ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ
ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาระยะเวลาการปฏิบติัราชการ2-10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ20.00ระยะเวลาการ
ปฏิบติัราชการ 30 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ13.33 และระยะเวลาการปฏิบติัราชการต ่ากว่า2 ปีนอ้ย
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.67 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มูลไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 15 แสดงสรุปขอ้มูลในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จากผลการศึกษา 

                     สภาพ ความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้อค าถาม : สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น 
สรุปข้อมูลในการพฒันา

รูปแบบ 

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนนกัปฎิบติั 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีป็น
ส่ือกลาง การ ด าเนินการของกลุ่ม
ท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติั 
3. สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมและความร่วมมือกนัใน
การปฏิบติังาน 
4. การก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์ร 
5. การใชพ้ลงัของกลุ่มมา 
สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
6. การสนทนากบัผูร่้วมงาน 
7. การอภิปราย เน้ือหาเพื่อหาขอ้
ยติุและขอ้ตกลง 
8. การเผชิญความเส่ียงหรือเกิด
ปัญหาในการท างานท่ีผา่นมา  
9. การพฒันาชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ใหย้ ัง่ยนื 
10. บทบาทผูส้อนในชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
11. เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 

 
1.จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบใน
การสร้างชุมชนนกัปฏิบติัใน
สถานศึกษา (ร้อยละ66.67) 
2.มีการเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูล
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การ
ด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึก
ปฏิบติัในสถานศึกษา 
(ร้อยละ73.33) 
3.มีก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมให้
เกิดการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและ
ความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน 
(ร้อยละ96.67) 
4.มีการรับทราบสภาพความเป็น
จริงขององคก์ร (ร้อยละ80.00) 
5.ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ของเพื่อนร่วมงาน 
(ร้อยละ80.00) 
6.มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น (ร้อยละ90.33) 
7. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง โดยมีเหตุผลสนบัสนุน 
เสมอ(ร้อยละ80.00) 

 
1. มีบุคลากรรับผดิชอบ
ในการสร้างชุมชนนกั
ปฎิบติัในสถานศึกษา 
2.มีการเผยแพร่ข่าวสาร 
ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง 
การด าเนินการของกลุ่ม
ท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัใน
สถานศึกษา 
3.ส่งเสริมใหเ้กิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม
และความร่วมมือกนัใน
การปฏิบติังานและ
ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของเพื่อน
ร่วมงาน 
4.รับทราบสภาพความ
เป็นจริงขององคก์รและ
มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น 
5.มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยมี
เหตุผลสนบัสนุนเสมอ 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น 
สรุปข้อมูลในการพฒันา

รูปแบบ 

กระบวนการสร้างความรู้ 
12.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การสร้างความรู้  
13.สถานศึกษามีความร่วมมือกนั
เพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพือ่การ
เรียนรู้มากกวา่ท่ีจะจ ากดัตนเองให้
อยูใ่นขอบเขตการท างานใน
หน่วยงานของตนเท่านั้น 
14.การออกแบบวิธีการแบ่งปัน
ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทัว่
ทั้งองคก์รเช่นระบบการหมุนเวยีน
งานและระบบการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบติังาน 
15. วฒันธรรมขององคก์ร 
เปิดโอกาสใหค้รูทุกคนไดเ้ป็น
ผูน้ าในการพฒันาวิธีการท างาน
ของตนและน าประสบการณ์มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน
ร่วมงานโดยสร้างและแบ่งปัน
ความรู้ 
16. ผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุน
ส่งเสริมและท าใหก้ารเรียนรู้และ
การจดัการความรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบติังานตามปกติของ
สถานศึกษา   

8.มีการก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริม
ใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อ
เป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการ
เรียนรู้(ร้อยละ 66.67) 
9.มีการระดมสมองในการท างาน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลง
มือปฏิบติังานเสมอ(ร้อยละ 66.67) 
10.มีการพดูคุย เสวนา หาขอ้มูลใน
การท างานจากผูอ่ื้นใหค้วาม
ช่วยเหลือผูอ่ื้น(ร้อยละ80.00) 
11.มีความรู้เก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์
ใหบ้ริการชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน(์ร้อยละ76.60) 
12.มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีจะสนบัสนุนการ
จดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ต่างๆ(ร้อยละ
62.50) 
13.องคก์รมีความพร้อมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปน้ี 
- คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
  (ร้อยละ89.00) 
- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ร้อยละ42.33) 
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนบัสนุน
การปฏิบติังาน 
(ร้อยละ100.00) 

6.มีการก าหนดนโยบาย
ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความ
ร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมาย
เดียวกนัและเพื่อการ
เรียนรู้ 
7.มีการระดมสมองใน
การท างานแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นก่อนลงมือ
ปฏิบติังานเสมอ 
8.มีการพดูคุย เสวนา หา
ขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้น
ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
9.บุคลากรควรมีความรู้
เก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์
ใหบ้ริการชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
10.มีการเกบ็ขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็ 
เป็นของตนเอง 
11.มีการยอมรับผลการ
ประเมินและขอ้ผดิผลาด
ไดด้ว้ยความเตม็ใจ 
12.องคก์รมีความพร้อม
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น มี
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น 
สรุปข้อมูลในการพฒันา

รูปแบบ 
16. ผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุน
ส่งเสริมและท าใหก้ารเรียนรู้และ
การสร้างความรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบติังานตามปกติของ
สถานศึกษา   
17. สถานศึกษามีการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรมและ
ค่านิยมขององคก์รเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลไปก าหนดเป็นกลยทุธ์และ
รูปแบบของกิจกรรมการพฒันา
องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบับริบทของ 
18.สถานศึกษามีระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์รท่ีบุคลากรสามารถเขา้สู่
ระบบไดโ้ดยง่าย  
19.สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุน
จดัใหมี้การจดัสมัมนาเรียนรู้และ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกนั 
20. ครูทุกคนตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการเกบ็รักษาความรู้ของ
องคก์รและการแบ่งปันความรู้
เหล่านั้นกบัผูอ่ื้น 
21. สถานศึกษามีการประเมินผล
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงขีดความสามารถ 

-มีบุคลากรท่ีสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือดา้นเทคโนโลย ี
(ร้อยละ54.67) 
14.มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั  
การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 
  (ร้อยละ92.33) 
-   การสืบคน้ขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต  (ร้อยละ78.00) 
- การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบน
อินเตอร์เน็ต(ร้อยละ67.67) 
-การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ(ร้อยละ79.00) 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีบุคลากรท่ี
สนบัสนุนและช่วยเหลือ
ดา้นเทคโนโลย ี
13.บุคลากรควรมีความรู้
และทักษะเก่ียวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และใช้เคร่ืองมือในการ
ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต  
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน เทคโนโลย ี
สรุปข้อมูลในการพฒันา

รูปแบบ 
ศกัยภาพของทั้งบุคลากรและองคก์ร     
22.  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีจะสนบัสนุนการ
จดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ต่างๆ  
23.  องคก์รมีความพร้อมดา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปนี 
24. มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
25.  วิธีการท่ีมกัใชใ้นการรับและ
ส่งขอ้มูลเพื่อส่งผา่นความรู้และ
ขอ้มูลระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  

 
 
 

 

นวตักรรมการเรียนการสอน 
26. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมใหค้รูพฒันานวตักรรม
การเรียนการสอน 
27. ลกัษณะหรือรูปแบบของ
นวตักรรมเป็นอยา่งไร 
28.ขั้นตอนการพฒันานวตักรรม
ควรเป็นอยา่งไร 
29. การสร้างสรรคน์วตักรรม
ใหม่ๆ ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานใน
ประเดน็ต่อไปน้ี 
30. ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยต่ีาง ๆของครูในการ
พฒันานวตักรรมการเรียนการ
สอนควรเป็นอยา่งไร 

15. มีการก าหนดนโยบายท่ี
ส่งเสริมใหค้รูพฒันานวตักรรม
การเรียนการสอน 
(ร้อยละ80.00) 
16 ลกัษณะหรือรูปแบบของ
นวตักรรม 
- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(ร้อยละ93.33) 
- CAI (ร้อยละ 90.00) 
- e-Learning (ร้อยละ 86.67) 
17.มีการก าหนดเป้าหมายและ
ขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 
(ร้อยละ86.67) 
18.มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ใช ้ICT เช่น รู้จกั Hardware และ 
Software (ร้อยละ 93.33) 

14.มีการส่งเสริมใหค้รู
พฒันานวตักรรมการ
เรียนการสอน 
15.ลกัษณะหรือรูปแบบ
ของนวตักรรม เช่น ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ CAI และ 
e-Learning เป็นตน้ 
16.มีการก าหนด
เป้าหมายและขอบข่าย
ของเน้ือหาวิชาท่ีชดัเจน 
17 .เป็นนวตักรรมการ
เรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้
น ามาปรับปรุงหรือ
พฒันา และไดผ้ลดี  
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน เทคโนโลย ี
สรุปข้อมูลในการพฒันา

รูปแบบ 
31. ผูเ้รียนควรมีลกัษณะอยา่งไร
ในการใชน้วตักรรมดา้น ICT 
32. การทดลองน าผลงาน
นวตักรรมไปใชค้วรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
33. คู่มือในการใชส่ื้อและ
ส่ิงประดิษฐท่ี์สามารถให้
รายละเอียดในเร่ืองต่างๆควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 

19.เป็นนวัตกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาปรับปรุงหรือ
พฒันา และไดผ้ลดี (ร้อยละ80.00) 
20.การพฒันานวตักรรมการเรียน
การสอนไดด้ าเนินการเสร็จส้ินมี
การเผยแพร่และสร้างเครือข่าย 

(ร้อยละ96.67) 
 

18.การพฒันานวตักรรม
การ เ รี ยนการสอนได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้
ควรมีการเผยแพร่และ
สร้างเครือข่าย 

 

1.2 ผลการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

ผูว้ิจัยขอน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ตามล าดบัขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ผลการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีกระบวนการสร้างตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ ใชก้ลวิธีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนโดย
อาศัยเคร่ืองมือและทรัพยากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูว้ิจัยได้น าเสนอข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1น ามาก าหนดเป็นองคป์ระกอบต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ย องคป์ระกอบ ขั้นตอน และ
แผนก ากบักระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  1.2.1องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบดว้ย 

                                         1.2.1.1ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการรวบรวม 
จดัเก็บ สืบคน้ ประมวลผล และแสดงผล ในรูปแบบเวบ็ไซตบ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีช่องทาง
ใหส้มาชิกสามารถเขา้ถึง คน้หา ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วโดยมีขอ้มูล
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ท่ีเช่ือมโยงไปยงัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว รูปภาพ วีดีทศัน์ และท่ีเป็น
บทความ คู่มือการใชฯ้ลฯ ท่ีสามารถคน้หาและน ามาใชไ้ดต้ลอดเวลาท่ีสมาชิกออนไลน์ 
           1.2.1.2กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์เป็นการก าหนดวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีพฤติกรรมในการสร้างความรู้ผา่นกระบวนการสร้างความรู้ เพื่อใหส้มาชิกทุกคน
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง มีการก าหนดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ให้
สมาชิกในกลุ่มไดส้นทนาและอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
          1.2.1.3เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
เช่น ห้องสนทนา ห้องอภิปราย เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมหรือกระตุน้จูงใจให้มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดความคิด ความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู่อย่างเปิดเผยจริงใจ ดว้ยความ
มัน่ใจว่าความรู้และประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดออกไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้
ออนไลน์ กิจกรรมของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น ความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจ ความเต็มใจ และความรู้สึกร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นตน้ นอกจากน้ีการฝึก
ทกัษะการใช้เคร่ืองมือในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สามารถพฒันาข้ึนได้จากการปฏิบติัอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจะช่วยให้สามารถใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และมี
ความพร้อมส าหรับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                        1.2.1.4เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีท าใหก้ารกระจายความรู้ การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1.2.2ขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการก าหนดกลยุทธ์และ
เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุน การกระตุน้และแรงจูงใจให้ผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีรูปแบบก าหนดไว ้ตามพื้นฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
และการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
            1.2.2.1ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้เป็นการแนะน ารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยบอกเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินงานและแนวทางการ
ปฏิบติั เช่นกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างความรู้ การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
                                           1.2.2.2ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการ
น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยเนน้การสนทนาและ
อภิปรายของสมาชิก 
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                                           1.2.2.3ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงานเป็นการส ารวจปัญหา
การท างานหรือ ก าหนดภาระงานกลั่นกรองน าเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีประสบ
ความส าเร็จเสนอบนเว็บไซต์ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์บนเว็บไซต์ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์วิเคราะห์นวตักรรมการเรียนการสอนของ
สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 
             1.2.2.4ขั้นการจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจาก
ขอ้มูลท่ีคน้พบไปใชเ้ลือกวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งสนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์สมาชิกศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไวแ้ละร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีได้
จากากรศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรและการแลกเปล่ียนเรียนรู้จดัเก็บและบนัทึกไวบ้นบลอ็กของ
เวบ็ไซต ์

1.2.2.5ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสมาชิก
ทุกคนเสนอจุดมุ่งหมาย และวางแผนการเขียนผงัการด าเนินงานแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
เพื่อปรับแผนการด าเนินงานสมาชิกทุกคนเขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางของตนเอง 
               1.2.2.6ขั้นด าเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
ปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีก าหนดไวส้มาชิก
ทุกคนแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอนเพื่อน าเสนอนวตักรรมตามความ
คิดเห็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระยะสุดทา้ย 

1.2.2.7ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นการน าเสนอ
ผลงานและการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็นและวิพากษผ์ลงานนวตักรรมการเรียนการสอนบนเวบ็ไซต ์

1.2.2.8ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนเป็นรายบุคคลประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของสมาชิกทุกคน 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
วชิาคอมพวิเตอร์ 
 ผูว้ิจัยได้น าเสนอข้อแนะน าของผูเ้ ช่ียวชาญเก่ียวกับรูปร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับใชท้ดลองต่อไป รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง 
                    ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ตาม 
                    ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ร่างรูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ทีป่รับปรุง 
ดา้น
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 
1.จ านวน
องคป์ระกอบ 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
1. ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
2 ทีมเรียนรู้ 
3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนัของชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

แกไ้ขช่ือองคป์ระกอบ คือ ฐานทรัพยากร
บนเครือข่ายเป็นฐานทรัพยากรบนชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์,ทีมเรียนรู้เป็นกลุ่ม
เรียนรู้ออนไลน์ และองคป์ระกอบของ
รูปแบบ4 รูปแบบคือ 
1. ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน ์
3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
3 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนัของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์

ขั้นตอนของ
รูปแบบ 
1.การ
เรียงล าดบั
ขั้นตอน 

1. ขั้นสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
2. ขั้นการวางแผนและการก าหนด
ทิศทางการเรียนรู้ผา่นชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
3.ขั้นสนบัสนุนขอ้มูลการเขา้ร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
 

1.ขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศ
ทางการเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
2.ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

รายการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ร่างรูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ทีป่รับปรุง 
 4.  ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและ

วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผล 
จากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้
5. ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
6. ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 

7. ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

8. ขั้นประเมินผล 

3. ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจ 
ของงาน 
4.  ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ี
คน้พบไปใช ้
5. ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
6. ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 

7. ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

8. ขั้นประเมินผล 

2.การก าหนด
กิจกรรม 

แบ่งกิจกรรมเป็น 4 ระยะตาม
แนวคิดกระบวนการสร้างความรู้คือ 
ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 
(Socialization) 
ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 

(Externalization) 
ระยะท่ี 3 การผสมผสาน 

(Combination) 
ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 

(Internalization) 
 

น าขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 8 ขั้นตอนมาประยกุต์
รวมกบัแผนก ากบัตามแนวคิด
กระบวนการสร้างความรู้ 
แบ่งกิจกรรมเป็น 4 ระยะคือ 
ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 
(Socialization) 
1 ขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศทาง 
การเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
2 ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ 
ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก  
(Externalization) 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

รายการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ร่างรูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ทีป่รับปรุง 

  3 ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของ
งาน 

4  ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ี
คน้พบไปใช ้
ระยะท่ี 3 การผสมผสาน 

(Combination) 
5 ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
6 ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 
(Internalization) 
7 ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

8 ขั้นประเมินผล 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
รายการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

ร่างรูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบ 
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

ทีป่รับปรุง 

  

 
ภาพแสดงร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน ์

 

 
ภาพแสดงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลนท่ี์ปรับปรุง 

 
ผูว้ิจยัน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง

นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปใชใ้นขั้นตอนการทดลองต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลดังต่ไปนี ้
 

2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์  
 การทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์คือการน ารูปแบบท่ีไดจ้ากการ
ปรับปรุงแกไ้ขจากขั้นตอนท่ี 3 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 30 คน เพื่อประเมินว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถท าให้ครูผูส้อนวิชา
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คอมพิวเตอร์มีการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตาม
ความสนใจ รวมทั้งความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อรูปแบบฯโดยมีระยะเวลาใน
การทดลอง 4 ระยะ 

2.1.1ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 

ตารางท่ี 17 แสดงพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทาง 
                     สังคม (Socialization) 

 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization ) 
(จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) 

    

1.ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้ นกับผู ้อ่ืน เช่น  การท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 

2.73 0.45 3.97 0.61 

2.มีการระดมสมองในการท างาน 2.70 0.53 3.87 0.43 
3.แลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 2.67 0.48 5.00 0.00 
4.พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้น 2.80 0.41 4.70 0.60 
5.ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 2.83 0.38 3.73 0.45 
6.สงัเกตพฤติกรรมการท างานของผูอ่ื้นเพื่อเป็นแบบอยา่ง 2.83 0.38 3.87 0.35 
7.ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงาน  2.77 0.43 3.80 0.41 
8.ท างานร่วมกนักบัเพื่อน 2.73 0.45 3.80 0.41 
9.เรียนรู้ผา่นการอสอนงานจากผูอ่ื้น 2.77 0.43 3.03 0.18 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
10.สอบถามความรู้ ความคิด จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 2.70 0.47 3.13 0.51 
11.เช่ือโยงความรู้ ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 2.77 0.43 4.03 0.41 
12.มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอ่ืนในการท างาน 2.73 0.45 4.07 0.45 
13.ร่วมกนัแลกเปล่ียน แบ่งปันแนวความคิดกบัผูอ่ื้น 2.80 0.41 4.77 0.43 
14.สงัเกตส่ิงท่ีตนท าและศึกษาทกัษะของผูอ่ื้นในการ
แกปั้ญหา 

2.93 0.25 3.13 0.35 

15.แบ่งปันความเช่ือเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั 2.80 0.41 3.17 0.38 
16.เลียนแบบงานโดยอยูบ่นพื้นฐานของการสงัเกตโดยตรง 2.87 0.35 3.83 0.38 
17.ร่วมกนัแกไ้ขงานและขอค าแนะน ามาปรับปรุง 2.77 0.43 3.87 0.35 
18.อธิบายแนวคิด และสะทอ้นใหผู้อ่ื้น 2.87 0.35 4.00 0.53 
19.กระจายแบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งบุคคลใหผู้อ่ื้น 2.83 0.38 4.73 0.45 
20.ส ารวจและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 2.67 0.48 3.77 0.43 
21.น าความรู้ท่ีไดม้าสร้างผงัความคิด 2.77 0.43 2.53 0.78 
22.แสดงส่ิงท่ีรู้ออกมาในรูปแบบของรายงาน โมเดล 
แผนภาพ 

2.80 0.41 3.20 0.41 

ค่าเฉล่ียรวม 2.78 0.42 3.82 0.42 
 

จากตารางท่ี 17 แสดงว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization ) ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวตอร์มี
พฤติกรรมหลงัเขา้ร่วมเฉล่ียอยู่ในระดบั 3.82 ซ่ึงแสดงว่ามีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบ่อยคร้ัง โดย
จ าแนกเป็นรายขอ้และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากมากไปหาน้อยดงัน้ี การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมาได้แก่ การร่วมกันแลกเปล่ียน แบ่งปัน
แนวความคิดกบัผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย 4.77กระจายแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคคลใหผู้อ่ื้นค่าเฉล่ีย 4.73 
การพูดคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย 4.70 การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอ่ืนใน
การท างานค่าเฉล่ีย 4.07การเช่ือโยงความรู้ ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตนค่าเฉล่ีย 4.03อธิบาย
แนวคิด และสะทอ้นใหผู้อ่ื้นค่าเฉล่ีย 4.00 ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้นเช่น การท างานร่วมกนั
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อย่างใกลชิ้ด ค่าเฉล่ีย 3.97 ร่วมกนัแกไ้ขงานและขอค าแนะน ามาปรับปรุง, สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานของผูอ่ื้นเพื่อเป็นแบบอยา่ง และมีการระดมสมองในการท างานค่าเฉล่ีย 3.87 เลียนแบบงาน 
โดยอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตโดยตรงค่าเฉล่ีย 3.83 ท างานร่วมกนักบัเพื่อน และการร่วมกนั
ท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงานค่าเฉล่ีย 3.80 ส ารวจและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก
ค่าเฉล่ีย 3.77 ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย 3.73แสดงส่ิงท่ีรู้ออกมาในรูปแบบของรายงานโมเดล 
แผนภาพค่าเฉล่ีย 3.20 แบ่งปันความเช่ือเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัค่าเฉล่ีย 3.17 สังเกตส่ิงท่ีตนท าและ
ศึกษาทกัษะของผูอ่ื้นในการแกปั้ญหา และการสอบถามความรู้ ความคิด จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง
ค่าเฉล่ีย 3.13 เรียนรู้ผา่นการอสอนงานจากผูอ่ื้นค่าเฉล่ีย 3.03 และล าดบัสุดทา้ยการน าความรู้ท่ีไดม้า
สร้างผงัความคิดค่าเฉล่ีย 2.53 

 
ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้น 
                     ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) 

 
พฤติกรรมการสร้างความรู้ N  S.D. t df p 

ก่อนเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 2.78 0.42 
7.693** 21 .000 

หลงัเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 3.82 0.42 
 
จากตารางท่ี 18 แสดงว่าครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้น

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางท่ี 19 แสดงพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการปรับเปล่ียนสู่ 
                     ภายนอก (Externalization) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 
 (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) 

    

1.บูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.87 0.35 3.17 0.38 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
2.สังเคราะห์ ประเมิน ทบทวนองคค์วามรู้ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.87 0.35 3.83 0.38 

3.น าขอ้มูล แนวคิด ความรู้ท่ีมีมาบนัทึก 2.77 0.43 3.20 0.41 
4.พยายามท าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัใหเ้ป็น 
   ความรู้ท่ีชดัแจง้ 

2.87 0.35 3.87 0.35 

5.ใหผู้อ่ื้นไดแ้นะน า ตรวจสอบความถูกตอ้ง 2.80 0.41 3.83 0.38 
6.น ากลบัไปทบทวน แกไ้ขใหม่ 2.87 0.35 3.27 0.45 
7.น าความรู้และการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่ 2.77 0.43 3.80 0.41 
8.สะท้อนความรู้ท่ีเป็นนัยอย่างมีความหมาย เพื่อสร้าง
แนวคิดท่ีชดัเจนและจดัระบบแนวคิดเขา้ไปสู่ระบบความรู้ 

2.83 0.38 3.23 0.43 

9.พิสูจน์ความถูกตอ้งของแนวคิด 2.93 0.25 3.20 0.41 
ค่าเฉล่ียรวม 2.84 0.37 3.49 0.40 

 
จากตารางท่ี19 แสดงว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้ด้านการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) ของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวตอร์มีพฤติกรรมหลงัเขา้ร่วมเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.49ซ่ึงแสดงว่ามีการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 
บ่อยคร้ัง โดยจ าแนกเป็นรายขอ้และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี พยายามท าความรู้
ท่ีอยูใ่นตวัให้เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ค่าเฉล่ีย 3.87รองลงมาให้ผูอ่ื้นไดแ้นะน า ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และสังเคราะห์ ประเมิน ทบทวนองคค์วามรู้ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรค่าเฉล่ีย3.83น าความรู้และ
การสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยูค่่าเฉล่ีย3.80น ากลบัไปทบทวน แกไ้ขใหม่ค่าเฉล่ีย 3.27สะทอ้นความรู้ท่ี
เป็นนัยอย่างมีความหมาย เพื่อสร้างแนวคิดท่ีชัดเจนและจดัระบบแนวคิดเขา้ไปสู่ระบบความรู้
ค่าเฉล่ีย3.23พิสูจน์ความถูกตอ้งของแนวคิด และน าขอ้มูล แนวคิด ความรู้ท่ีมีมาบนัทึกค่าเฉล่ีย 3.20
และล าดบัสุดทา้ยบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรค่าเฉล่ีย 3.17 
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ตารางท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                     ปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้ N  S.D. t df p 
ก่อนเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 2.84 0.37 

5.637** 8 .000 
หลงัเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 3.49 0.40 

 
จากตารางท่ี 20 แสดงว่าครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นการ

ปรับเปล่ียนสู่ภายนอกหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางท่ี 21 แสดงพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการผสมผสาน  
                    (Combination) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
การผสมผสาน (Combination) 
จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) 

    

1.เรียนรู้ แสวงหาความรู้ผา่นเครือข่าย 2.83 0.38 4.77 0.43 
2.จดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ 2.70 0.47 3.90 0.31 
3.จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา 2.73 0.45 3.90 0.31 
4.เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 2.77 0.43 3.87 0.35 
5.สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้ 2.87 0.35 3.87 0.35 
6.รวบรวมออกมาจดัเกบ็ 2.80 0.41 3.13 0.35 
7.เช่ือมต่อ เผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 2.73 0.45 3.87 0.35 
8.สนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล 2.77 0.43 3.13 0.35 
9.บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล 2.80 0.41 3.20 0.41 
10.เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 2.77 0.43 3.30 0.47 

ค่าเฉล่ียรวม 2.78 0.42 3.69 0.37 
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จากตารางท่ี 21 แสดงว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ด้านการผสมผสาน (Combination) ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวตอร์มี
พฤติกรรมหลงัเขา้ร่วมเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.69 ซ่ึงแสดงว่ามีการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก บ่อยคร้ัง โดย
จ าแนกเป็นรายขอ้และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากมากไปหาน้อยดงัน้ี เรียนรู้ แสวงหาความรู้ผ่าน
เครือข่ายค่าเฉล่ีย 4.77 รองลงมาจดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลาและจดัเก็บความรู้
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ค่าเฉล่ีย3.90 เก็บขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเก็บเป็นของตนเอง,สร้างตน้แบบ น า
แนวคิดออกมาให้จบัตอ้งได ้และเช่ือมต่อ เผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายค่าเฉล่ีย 3.87 เปิดเผย
แนวคิดท่ีจดัเก็บให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ค่าเฉล่ีย 3.30 บนัทึกการสนทนาระหว่างบุคคลค่าเฉล่ีย 3.20         
และล าดบัสุดทา้ยรวบรวมออกมาจดัเก็บและสนับสนุนให้มีการจดัเก็บความคิดของแต่ละบุคคล   
ค่าเฉล่ีย 3.13 

 
ตารางท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                     ผสมผสาน (Combination) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้ N  S.D. t df p 
ก่อนเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 2.78 0.42 

5.672** 9 .000 
หลงัเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 3.69 0.37 

 
จากตารางท่ี 22 แสดงว่าครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นการ

ผสมผสาน (Combination) หลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางท่ี 23 แสดงพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชด้า้นการ 
                     ปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
(จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) 

    

1.ประยกุตใ์ชค้วามรู้  ดึงความรู้ไปใชง้าน 2.73 0.45 3.87 0.35 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
2.สร้างงานเป็นของตนเองไดจ้ากความรู้ท่ีมี 3.43 3.53 3.83 0.38 
3.น าความรู้ท่ีมีอยู ่ผนวกกบัความรู้แต่ละบุคคลใหเ้กิดเป็น
ความรู้ใหม่และแบ่งปัน 

2.77 0.43 3.80 0.41 

4.คน้พบแนวทางไดเ้องจากการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร
เพื่อสร้างความรู้ 

2.77 0.43 3.83 0.38 

5.เรียนรู้จากการปฏิบติั 2.73 0.45 3.73 0.45 
6.ทดลองและแกปั้ญหาอยา่งเป็น โดยมีแรงจูงใจจากการมี
โอกาสท่ีจะลงมือท า 

2.83 0.38 3.27 0.45 

7.ปรับปรุงกระบวนการสร้างความรู้ของตนเอง 2.60 0.50 3.70 0.47 
8.สร้างความรู้ท่ีเป็นนยัท่ีเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 2.80 0.41 3.73 0.45 
9.สนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้ท่ีไดม้าในการท างาน 2.77 0.43 3.83 0.38 
10.สร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

2.70 0.47 3.80 0.41 

11.เขา้ใจในความช านาญส่วนบุคคลของตนเอง 2.80 0.41 3.87 0.35 
12.มีความคิดสร้างสรรค ์ 2.83 0.38 3.70 0.47 
13.แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ดว้ยการพดูคุยกนั 2.60 0.50 3.73 0.45 
14.วางแผน จดัพิมพบ์ทความ คู่มือเอกสาร 2.80 0.41 3.83 0.38 
15.สร้างอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพเ์พื่อเป็นนวตักรรมใหม่ 2.77 0.43 3.80 0.41 
16.หมุนเวียน สบัเปล่ียนงานกนัท า  2.70 0.47 3.87 0.35 
17.คน้หา แบ่งปัน แนวคิด 2.80 0.41 3.87 0.35 

ค่าเฉล่ียรวม 2.79 0.62 3.77 0.41 
 

จากตารางท่ี23 แสดงว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ด้านการปรับเปล่ียนสู่ภายใน(Internalization)ของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวตอร์มีพฤติกรรมหลงัเขา้ร่วมเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.77 ซ่ึงแสดงว่ามีการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 
บ่อยคร้ัง โดยจ าแนกเป็นรายขอ้และเรียงล าดบัพฤติกรรมจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ประยกุตใ์ชค้วามรู้  
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ดึงความรู้ไปใชง้าน, เขา้ใจในความช านาญส่วนบุคคลของตนเอง,หมุนเวียน สับเปล่ียนงานกนัท า 
และคน้หา แบ่งปัน แนวคิดค่าเฉล่ีย 3.87 รองลงมาสร้างงานเป็นของตนเองไดจ้ากความรู้ท่ีมี,คน้พบ
แนวทางไดเ้องจากการด าเนินกิจกรรมขององคก์รเพื่อสร้างความรู้,สนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้ท่ีไดม้าใน
การท างาน และวางแผน จดัพิมพบ์ทความ คู่มือเอกสารค่าเฉล่ีย3.83 น าความรู้ท่ีมีอยู่ ผนวกกบั
ความรู้แต่ละบุคคลให้เกิดเป็นความรู้ใหม่และแบ่งปัน,สร้างสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั, และสร้างอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพเ์พื่อเป็นนวตักรรมใหม่าค่าเฉล่ีย 3.80
เรียนรู้จากการปฏิบติั,สร้างความรู้ท่ีเป็นนยัท่ีเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง,สร้างความรู้ท่ีเป็นนยัท่ีเป็นท่ี
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง และแลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ดว้ยการพูดคุยกนัค่าเฉล่ีย 3.73 มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละปรับปรุงกระบวนการสร้างความรู้ของตนเองค่าเฉล่ีย 3.70 และล าดบัสุดทา้ยทดลอง
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ( Systematic  Problem – Solving )  โดยมีแรงจูงใจจากการมีโอกาสท่ี
จะลงมือท าค่าเฉล่ีย 3.27 
 
ตารางท่ี 24 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                ปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้ N  S.D. t df p 
ก่อนเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 2.78 0.42 

5.672** 9 .000 
หลงัเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 30 3.69 0.37 

 
                จากตารางท่ี 24 แสดงว่าครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นการ
ปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) หลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สูงกว่าก่อนการเขา้
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
2.2ผลการวิเคราะห์การประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชน  

การเรียนรู้ออนไลน์ 
                 การประเมินแบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนมีการประเมินนวตักรรมการเรียน
การสอนของกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 5 กลุ่มคือ 1)กลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2)กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อ      
การเรียนรู้ 3)กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่ 4)กลุ่มส่ือวีดีทศัน์  5)กลุ่มหุ่นยนตท์ ามือ ผลการวิเคราะห์แสดง      
ในตารางท่ี 25-30 
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ตารางท่ี25 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่ม 

                     หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
       ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.67 0.52 สูง 

รวม 2.67 0.52 สูง 
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม   
    การเรียนการสอน 
 

2.67 0.52 สูง 

2.การใชห้ลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 ปานกลาง 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.17 0.75 ปานกลาง 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

รวม 2.36 0.55 สูง 
ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรมการเรียนการสอน 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.50 0.55 สูง 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.00 0.00 ปานกลาง 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.50 0.55 สูง 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 ปานกลาง 
5.การยอมรับ 2.50 0.55 สูง 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.67 0.52 สูง 

รวม 2.42 0.42 สูง 
รวมทั้งหมด 2.48 0.50 สูง 
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จากตารางท่ี 25 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์กลุ่มหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.41 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัสูง โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนมี
ค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.67 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนด้านน้ีมีระดับคุณภาพอยู่ใน  
ระดบัสูง ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.36 ซ่ึงแสดง
ว่านวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัสูง ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของ
นวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.42 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอน
ดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 

 
 

ตารางท่ี 26 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่ม 
                     เวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้ 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
       ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.50 0.55 สูง 

รวม 2.50 0.55 สูง 
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม   
    การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 ปานกลาง 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.17 0.41 ปานกลาง 

รวม 2.33 0.49 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 26 (ต่อ) 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.33 0.52 ปานกลาง 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.17 0.41 ปานกลาง 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.33 0.52 ปานกลาง 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.17 0.41 ปานกลาง 
5.การยอมรับ 2.33 0.52 ปานกลาง 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.50 0.55 สูง 

รวม 2.31 0.49 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 2.36 0.53 สูง 

 
จากตารางท่ี 26 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.38 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัสูง โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนมี
ค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.50 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ใน  
ระดบัสูง ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.33 ซ่ึงแสดง
ว่านวัตกรรมการเรียนการสอนด้านน้ีมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.31 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการ
เรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางท่ี 27 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มส่ือ 
                     เอนิเมชัน่ 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
       ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 

รวม 2.33 0.52 พอใช ้
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม   
    การเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.67 0.52 สูง 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

รวม 2.44 0.53 สูง 
ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.17 0.75 ปานกลาง 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.17 0.41 ปานกลาง 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.17 0.41 ปานกลาง 
5.การยอมรับ 2.33 0.52 ปานกลาง 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.50 0.55 สูง 

รวม 2.31 0.53 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 2.36 0.53 สูง 

 
จากตารางท่ี 27 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.36 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยู่
ในระดบัสูง โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวม
ในระดบั 2.33 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดับ 2.44 ซ่ึงแสดงว่า
นวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัสูง ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของ
นวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.31 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอน
ดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มส่ือ 
                     วีดีทศัน์ 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
       ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.33 0.82 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม   
    การเรียนการสอน 
 

2.67 0.52 สูง 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 ปานกลาง 
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.50 0.55 สูง 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 
 

2.17 0.41 ปานกลาง 

รวม 2.39 0.49 สูง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 138 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.67 0.52 สูง 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.33 0.82 ปานกลาง 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.50 0.55 สูง 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 ปานกลาง 
5.การยอมรับ 2.17 0.41 ปานกลาง 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.33 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.39 0.61 สูง 
รวมทั้งหมด 2.37 0.64 สูง 

 
จากตารางท่ี 28 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์กลุ่มส่ือวีดีทศัน์พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.37 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยูใ่น
ระดบัสูง โดยจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบั 2.33 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัปานกลาง   
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดับ 2.39 ซ่ึงแสดงว่า
นวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัสูง ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของ
นวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.39 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอน
ดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางท่ี 29 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่ม 
                     หุ่นยนตท์ ามือ 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
       ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 ปานกลาง 

รวม 2.33 0.52 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันานวตักรรม   
    การเรียนการสอน 

2.50 0.55 สูง 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.17 0.41 ปานกลาง 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 ปานกลาง 
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.00 0.00 ปานกลาง 

รายการตัวบ่งช้ี  S.D. ระดับคุณภาพ 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.67 0.52 สูง 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

รวม 2.31 0.40 ปานกลาง 
ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.00 0.00 ปานกลาง 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.33 0.52 ปานกลาง 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.00 0.00 ปานกลาง 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 ปานกลาง 
5.การยอมรับ 2.33 0.52 ปานกลาง 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.33 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.22 0.82 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 2.29 0.58 ปานกลาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 140 

จากตารางท่ี 29 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์กลุ่มหุ่นยนตท์ ามือพบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.29 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยู่
ในระดับปานกลาง โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนมี
ค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.33 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.31 ซ่ึง
แสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของนวตักรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.22 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการ
เรียนการสอนดา้นน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 30 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์รวมทุก 
                     กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 

กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์  S.D. ระดับคุณภาพ 
กลุ่มหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 2.48 0.50 สูง 
กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้ 2.36 0.53 สูง 
กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่ 2.36 0.53 สูง 
กลุ่มส่ือวีดีทศัน์ 2.37 0.64 สูง 
กลุ่มหุ่นยนตท์ ามือ 2.29 0.58 ปานกลาง 

รวม 2.37 0.56 สูง 
 
จากตารางท่ี 30 แสดงผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์ทุกกลุ่มพบวา่ ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดย
มีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.37 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง
โดยจ าแนกเป็นรายกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ดงัน้ี กลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 
2.48 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนของกลุ่มน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มเวบ็ไซต์
เพื่อการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.36 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนของกลุ่มน้ีมี
ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่มีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.36 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรม
การเรียนการสอนของกลุ่มน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มส่ือวีดีทศัน์มีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 
2.37 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนของกลุ่มน้ีมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มหุ่นยนต์
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ท ามือมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.29 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนของกลุ่มน้ีมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

2.2ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการน าเสนอและการรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา
คอมพวิเตอร์  
 ผูว้ิจยัน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีไดป้รับปรุงตามขอ้คน้พบภายหลงัการ
ทดลองใชเ้รียบร้อยแลว้ ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
ตารางท่ี 31 แสดงผลคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลการรับรองรูปแบบชุมชน 
                     การเรียนรู้ออนไลน์ ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3.86 0.49 มาก 
ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3.75 0.50 มาก 
แผนก ากบัชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 3.90 0.22 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.40 มาก 
 

จากตารางท่ี 31 พบวา่ คะแนนในภาพรวมผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นว่า รูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.38 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมาก ทั้งในดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ีย3.86 ดา้นขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ีย3.75
และดา้นแผนก ากบัชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90 

 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์คะแนนควมคิดเห็นของผูท้งคุณวุฒิ จ าแนกเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ 

4 องคป์ระกอบ ผลปรากฏในตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการรับรองดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ส าหรับ 
                     ผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดับ 

ความคดิเห็น 
1.ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
1.1 ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
- การพฒันาระบบฐานทรัพยากร ในลกัษณะของ 
เวบ็ไซตท่ี์มีการรวบรวมของขอ้มูลมีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
- การมีช่องทางการติดต่อส่ือสารบนเว็บไซต์ ได้แก่ห้อง
สนทนา (Chat)และการอภิปราย(Discussion) ส าหรับผูเ้รียน
ใชเ้ป็นทางเลือก ในการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

- การปรับปรุงขอ้มูลเพิ่มเติมในฐานทรัพยากรบนเว็บไซต ์
ตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเพื่อกระตุน้
และจูงใจผูเ้รียนใหป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมี
ความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 4.07 0.48 มาก 
1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน ์    
 -จ านวนสมาชิกในทีมเรียนรู้กลุ่มละ 5-6 คน 
   มีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

   -การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
     ของสมาชิกในกลุ่มมีความเหมาะสม 

3.20 0.45 มาก 

   -การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัใน 
     การเรียนรู้ร่วมกนัมีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 3.80 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ 
 S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

1.3 เคร่ืองมือในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
   -การท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อฝึกทกัษะการ 
    สนทนาของสมาชิกในทีมเรียนรู้ 
     มีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

   - การใหส้มาชิกร่วมกนัตั้งช่ือกลุ่มและก าหนด 
      บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะ 

3.20 0.45 มาก 

   - การก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัร่วมกนั  
      ของกลุ่มมีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

   - การก าหนดตารางการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน  
      เครือข่ายเพื่อฝึกทกัษะการสนทนาและ  
      อภิปรายมีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 3.65 0.45 มาก 
1.4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั    
  - มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดห้ลายรูปแบบ เช่น บนัทึก การ 
สนทนา วีดีทศัน์ การเช่ือมโยงสู่ภายนอก 
มีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

- การติดต่อส่ือสารดว้ยกระดานเสวนา (web board)บน
เวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร มีความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

   -การติดต่อส่ือสารดว้ยหอ้งสนทนา(chat)บน  
     เวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร มีความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.55 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 3.86 0.49 มาก 

 
จากตารางท่ี 32 พบว่าคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ องคป์ระกอบเทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการ
ท างานร่วมกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.27 องคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมาก คือ ฐาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144 

ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั3.80 และเคร่ืองมือในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

 
ตารางท่ี 33 แสดงผลการรับรองดา้นขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ส าหรับ 
                     ผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดับ 

ความคดิเห็น 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2.1 ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้    
   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป้าหมายการ 
     เรียนรู้ของกลุ่มในการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 มีความเหมาะสม 

4.00 0.71 มาก 

   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนและ  
     ก าหนดตารางเวลาส าหรับการแลกเปล่ียน  

3.00 0.71 มาก 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
     เรียนรู้บนเครือข่ายมีความเหมาะสม    

รวม 3.50 0.71 มาก 
2.2 ขั้ นน าเข้า สู่ประเด็นการเข้า ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

   

  - การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ 
    ขอ้คิดเห็นและเปิดประเดน็เก่ียวกบัแนว 
    ทางการสร้างนวตักรรม มีความเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 

    -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปขอ้คิดเห็น 
    และประเดน็เก่ียวกบัแนวทางการสร้าง 
    นวตักรรมมีความเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.10 0.23 มาก 
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ตารางท่ี 33 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ 
 S.D. 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

2.3 ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน    
  -ใหส้มาชิกในกลุ่มส ารวจปัญหาและเสนอปัญหา  
   โดยเรียงล าดบัความส าคญั 
มีความเหมาะสม 

3.20 0.45 มาก 

  -ใหส้มาชิกในกลุ่มกลัน่กรองน าเสนอนวตักรรม 
    การเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 
    มีความเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 

รวม 3.70 0.45 มาก 
2.4 ขั้นการจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สงัเคราะห์ 
    ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

   

   -การจกัหมวดหมู่ขอ้มูลในฐานทรัพยากร  
     มีความเหมาะสม 

3.20 0.45 มาก 

   -การเขา้ถึงขอ้มูลในฐานทรัพยากร 
     มีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

รวม 3.40 0.50 มาก 
2.5ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
    การเรียนการสอน 

   

   -การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาการวางแผน 
    ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ   
    สอนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกใน 
    กลุ่มมีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

   -มีการเสนอแผนการงานสร้างนวตักรรมการ 
   เรียนการสอน มีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 3.70 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 33 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. ระดบั 
ความคิดเห็น 

2.6 ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน    
-สมาชิกวิเคราะห์แผนการด าเนินงานการสร้าง นวตักรรม
การเรียนการสอนอยา่งละเอียด 
มีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

- สมาชิกด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

รวม 3.70 0.50 มาก 
2.7ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน    
-  สมาชิกแต่ละคนน าเสนอขั้นตอนการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

-สมาชิกวิพากษ์ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความเหมาะสม 

3.60 0.55 มาก 

รวม 3.70 0.50 มาก 
2.8 ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้    
 -การประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูเ้รียน มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

   -การประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียน มี
ความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 4.20 0.67 มาก 
รวมทั้งหมด 3.75 0.50 มาก 

 
จากตารางท่ี33 พบว่าคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นขั้นตอนของรูปแบบชุมชน

การเรียนรู้ออนไลน์มีความเหมาะในระดบัมากคือ ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.20 ขั้นน าเขา้สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.10      
ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.70 ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.70 ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.70 ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั3.70 ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั3.50 ขั้นการจดัเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล  และน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช้โดยมีค่าเฉล่ีย          
เท่ากบั 3.40 

 
ตารางท่ี 34 แสดงผลการรับรองดา้นกระบวนการสร้างความรู้ ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
3.ด้านกระบวนการสร้างความรู้ 
   -ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม  
     มีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

   -ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก  
     มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

   -ระยะท่ี 3 การผสมผสาน  
     มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

   -ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 
     มีความเหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

รวม 3.90 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี34 พบว่าคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นกระบวนการสร้างความรู้   
มีความเหมาะในระดบัมากคือ ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 ระยะ
ท่ี 3 การผสมผสาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.80 ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายในโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
ผลการวจิัย    

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ 
เพือ่การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

 
ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีคือ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์และสอบถาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของรูปแบบประกอบดว้ย 
 
ตอนที ่1 บทน า 

1.ความเป็นมาความส าคญัของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2.หลกัการของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3.วตัถุประสงคข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ตอนที่ 2 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การสร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ประกอบด้วย 

1.องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2.ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ตอนที ่3การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

1.วิธีการน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
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2.เง่ือนไขการน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ไปใช ้
ตอนที ่1 บทน า 
ความเป็นมาความส าคัญของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

  
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์(Online Learning Community) มีรากฐานมาจากชุมชนนกั

ปฏิบติั “Community of practice”ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของแนวทางความรู้ความเขา้ใจท่ีเกิดในสถานการณ์
จริง เน้นให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความหมายในหน่วยของสังคมการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงย่อมเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดป้ฏิบติัในภาระงานจริงและในสภาพการณ์ของโลกความ
เป็นจริง การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกิจกรรมบริบทวฒันธรรม และเกิดข้ึนต่างจากส่ิงท่ีเกิดใน
ห้องเรียนซ่ึงมีความเป็นนามธรรมและขาดบริบท ซ่ึงการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงจึงประกอบด้วยหลัก 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดข้ึนในบริบทท่ีเป็นจริง 2) 
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและความร่วมมือ จึงจะเป็นท่ีเช่ือไดว้่าบริบทช่วยสะทอ้น
ให้ผูเ้รียนแปลความหมายในโลกความเป็นจริง และสามารถปนรับปรุงความรู้และถ่ายโยงไปใน
สถานการณ์ท่ีต่างๆ กัน และการร่วมมือกันสามารถน าไปสู่การสรรค์สร้างด้วยกลยุทธ์วิธีการ
อภิปราย และส่งเสริมพื้นฐานหลกัของความเขา้ใจผูเ้รียนในสถานการณ์จริง โดยมีเง่ือนไขในชุมชน
การเรียนรู้คือมีเป้าหมายร่วมกนัเพือ่การเรียนรู้ มีการต่อรองเพื่อใหมี้เป้าหมายร่วมกนัร่วมใชแ้บ่งปัน
ทรัพยากร เคร่ืองมือ ความคิดมีความรู้สึกยึดเหน่ียวผูกพนั สร้างความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม ท่ี
สามารถพึ่งพา เพื่อการบรรลุผลในการเรียนรู้ ให้ความรู้สึกท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือ รับผิดชอบ 
ตดัสินความเส่ียงร่วมกนั แลกเปล่ียนและให้ผลป้อนกลบัและเคารพซ่ึงกนัและกนัมีลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่ม มีการแยกแยะลกัษณะเฉพาะของกลุ่มต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้แบบดัง่เดิม
นั้น สืบทอด ความสนใจ ความเช่ือ ความสนใจ ร่วมกนัมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและถ่ายทอดสืบมา แต่
ส าหรับชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์อาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองของการถ่ายทอดธรรมเนียมและการสืบทอด 
การผูกโยงชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เขา้ด้วยกันนั้น อาจใช้เทคนิควิธีการเก็บประวติัของการ
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อเป็นส่ิงผกูโยงผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนัการอยูร่่วมกนัแบบเคารพซ่ึงกนัและกนั ชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์เป็นกลุ่มสังคมท่ีสมาชิกอาจมีความแตกต่างกนัมาก เทคโนโลยีสามารถให้โอกาส
กลุ่มคนจากต่างชาติต่างภาษาร่วมในบริบทการเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เดียวกนั  การให้
ความนบัถือในความคิดซ่ึงกนัและกนั ใหค้วามรู้สึกมัน่ใจและท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีความมัน่คงในความรู้สึก ท่ีได้รับการยอมรับจาก
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สมาชิกดว้ยกนั ย่อมท าให้สมาชิกในชุมชนถ่ายทอดแลกเปล่ียนในการสร้างความรู้ตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ 

ชุมชนนกัปฏิบติั กลายเป็นรากฐานส าคญัของกลุ่มการเรียนรู้ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การด าเนินการของกลุ่มมุ่งท่ีการฝึกปฏิบติั ทดสอบความคิด
กับสถานการณ์จริง และบุคคลจริง รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน
จนกระทัง่เป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ( Online Learning Community ) ท่ีรวมกนัเป็นสังคมมีการ
ท ากิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเวบ็ไซตมี์การแผข่ยายออกไปเร่ือย ๆเป็นรูปแบบ
ของการส่ือสารขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ตท าใหเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคมข้ึนมา
การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารสามารถท ากิจกรรม
ต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบนัเทิงทุกวนัน้ีมีคนใชชี้วิตอยูก่บัชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
มากข้ึนทุกวนั และมีการใช้ Social Media ท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว 
ประสบการณ์ บทความรูปภาพ และวิดีโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆแลว้
น ามาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์ท่ีใหบ้ริการบนออนไลน์   

การจดัการความรู้(Knowledge Management)การน าการจดัการความรู้มาใชใ้นองคก์ร
มกัมีจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ เพื่อให้องคก์รตระหนกัถึงความส าคญัของความรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคลต่างๆ ซ่ึงเม่ือน าความรู้นั้ นมาใช้ในองค์กรก็คือความรู้ขององค์กร นอกจากน้ียงัมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการพฒันาวฒันธรรมของการให้ความส าคญักับความรู้ การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับความรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน ระบบการ
หมุนเวียนบุคลากรในการท างาน และระบบการใหร้างวลัแก่บุคลากรท่ีมีผลงานดีเยีย่ม ตลอดจนการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนความรู้และเร่งให้เกิด
ความเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างองคก์รเช่น การมีอินทราเน็ตเพื่อใช้ติดต่อแลกเปล่ียนความรู้
ภายในองกรค ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต-บรอดแคสต้ิง (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB ) ใน
การถ่ายทอดกระบวนการจดัการเรียนการสอน และเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้นกัศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลยัไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีตรงกนั เป็นตน้ นอกจากน้ีการน าแนวคิดและ
การศึกษาถึงกระบวนการสร้างความรู้ และรูปแบบจัดการความรู้มาใช้ยงัส่งผลให้เกิดการ
แพร่กระจายขององคค์วามรู้ใหม่ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างบุคคลทุกระดบัอนั
น าไปสู่การจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองคก์ร เพื่อให้เกิดการใชค้วามรู้ขององคก์รอย่างคุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

เทคโนโลยีส าหรับกระบวนการสร้างความรู้ถูกน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางซ่ึงถือเป็นการ
น าเอาขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่ในตวัมนุษยห์รือในเอกสารรายงานต่างๆท่ีอยูใ่นหลายท่ีและอยู่
อยา่งกระจดักระจายนั้นมาเปล่ียนแปลงเป็นความรู้ท่ีถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบครบถว้นตามตอ้งการ
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ง่ายต่อการคน้หาและท่ีส าคญัคือสามารถเก็บรักษาความรู้นั้นๆให้อยู่ควบคู่กบัองคก์รไดต้ลอดไป
กล่าวคือหากสมาชิกคนเก่าลาออกไปแลว้มีสมาชิกคนใหม่มาแทนสมาชิกคนใหม่สามารถคน้หา
ขอ้มูลศึกษาจากงานของสมาชิกคนเก่าได้เลยถา้พนักงานคนเก่านั้นได้มีการป้อนขอ้มูลอยู่เป็น
ประจ าและเป็นระเบียบอีกทั้งเทคโนโลยียงัสามารถช่วยเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้สมาชิกทุกคนใน
องคก์รไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วอีกดว้ยซ่ึงจากเหตุผลดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าการท่ี
ความรู้จะมีประโยชน์ได้จ  าเป็นต้องมีเทคโนโลยีส าหรับคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ไม่เช่นนั้นแลว้กระบวนการสร้างความรู้กจ็ะไม่สามารถประสบผลส าเร็จอยา่งดีเยีย่มได ้

นวตักรรมการเรียนการสอนในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในบั้นปลายนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูจะตอ้งพยายามคน้ควา้วิธีการใหม่ๆท่ีครู
คิดคน้ข้ึนในรูปแบบต่างๆนั้นคือ นวตักรรมทางการศึกษานั้นเองนวตักรรมทางการศึกษาจึงหมายถึง
ส่ิงประดิษฐห์รือวิธีการใหม่ๆหรือปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมโดยมีการทดลองหรือพฒันาจนเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถน าไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความส าคญัของนวตักรรมทางการศึกษาก็คือสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุป
ไดด้งัน้ีเพื่อน านวตักรรมมาใชแ้กปั้ญหาในเร่ืองการเรียนการสอนเช่นปัญหาเร่ืองวิธีการสอนปัญหา
ท่ีมกัพบอยู่เสมอคือครูส่วนใหญ่ยงัคงยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยายโดยมีครูเป็นศูนยก์ลาง
มากกว่าการสอนในรูปแบบอ่ืนการสอนดว้ยวิธีการแบบน้ีเป็นการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในบั้นปลายเพราะนอกจากจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจแลว้ยงั
เป็นการปิดกั้ นความคิดและสติปัญญาของผูเ้รียนให้อยู่ในขอบเขตจ ากัดอีกด้วยปัญหาด้าน
เน้ือหาวิชาบางวิชาเน้ือหามากและบางวิชามีเน้ือหาเป็นนามธรรมยากแก่การเขา้ใจจึงจ าเป็นจะตอ้ง
น าเทคนิคการสอนและส่ือมาช่วยปัญหาเร่ืองอุปกรณ์การสอนบางเน้ือหามีส่ือการสอนเป็นจ านวน
นอ้ยไม่เพียงพอต่อการน าไปใชเ้พื่อท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาไดง่้ายข้ึนจึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคิดคน้หาเทคนิควิธีการสอนและผลิตส่ือการสอนใหม่ๆเพื่อน ามาใชท้  าให้
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายไดเ้พื่อน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยการน าส่ิงประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ๆ
ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครูท่านอ่ืนๆหรือเพื่อเป็นตวัอย่างอีกรูปแบบหน่ึงให้กบัครูท่ี
สอนในวิชาเดียวกนัไดน้ าแนวความคิดไปปรับปรุงใชห้รือผลิตส่ือการสอนใหม่ๆเช่นชุดการสอน
บทเรียนส าเร็จรูปสไลด์วีดีทศัน์ เกม e-Book  e-Learning ส่ิงประดิษฐต่์างๆฯลฯเพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 ปัจจุบนัพฒันาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและเครืดข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้การเรียนรู้
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เปิดกวา้งอย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากดั นอกจากน้ีกิจกรรมบนเครือข่ายท่ีกวา้งขวา้งมากยิง่ข้ึน เป็นช่องทางท่ีช่วยปฏิสัมพนัธ์
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ระหวา่งผูใ้ชใ้หส้ามารถสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ท าใหเ้กิดความคิดร่วมกนัและการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสามารถใชเ้ครือข่ายดงักล่าวใน
การติดต่อสือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลข้ึนโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
อยู่ในเวลาเดียวกนัหรือสถานท่ีเดียวกนั เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของบุคคลท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
แม่นย  า ถูกตอ้งและรวดเร็วจนเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
 จากความสัมพนัธ์ของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์กบักระบวนการสร้างความรู้ท่ีสามารถน า
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกบ็เป็นคลงัความรู้เพื่อใหส้ามารถน าความรู้นั้นกลบัมาใช้
ใหม่ไดอี้ก จากแนวคิดดงักล่าวจึงไดน้ ามเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยมีการจดัองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
 
หลกัการของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพวิเตอร์ มีหลกัการท่ีส าคญัคือ 

1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ให้ความส าคญักับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ และความรู้สึกร่วมกนัเป็นหมู่คณะ
ในกลุ่มสมาชิก โดยใช้กิจกรรมการสนทนาและการอภิปรายเพื่อรวมกันก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางปฏิบติัในการเรียนรู้ของกลุ่ม รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัไปโดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ใหค้วามส าคญักบัการถ่ายทอดประสบการณ์และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลในสมาชิกของกลุ่ม โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มแต่ละคนเลือกศึกษา
ขอ้มูลความรู้ตามความตอ้งการและความสนใจ ท าการวิเคราะห์สรุปความรู้บนบล็อกของกลุ่ม
เพื่อให้สมาชิกคนอ่ืนได้ศึกษา จากนั้นจึงเป็นกระบวนการพูดคุย สนทนาเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและสะทอ้นความคิดของแต่ละบุคคลในประเด็นท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัจากมุมมองท่ีหลากหลายของสมาชิกและสมารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ใหม่ได ้ซ่ึงวิธีดงักล่าว
ช่วยในการสร้างพฤติกรรมการการส่ือสารและการสร้างความรู้ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่ม 

3. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มุ่งเนน้ให้สร้างผลงานเป็นรายบุคคลซ่ึงเกิดจากการ
ปฏิบติักิจกรรมในขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยักระบวนการสร้างความรู้ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว
ช่วยในการสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้เพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงค์รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 1.เพื่อเป็นตน้แบบของหน่วยงานน าไปใช้สร้างชุมชนการเรียนรู้ซ่ึงใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผา่นกระบวนการสร้างความรู้ 
 2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานการศึกษาพื้นท่ีต่างๆ ให้สามารถเขา้ถึง
คลงัความรู้ เพื่อพฒันาการการสอนและพฒันาองคก์รใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัและพฒันา
สู่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสมรรถนะหลกัของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ตอนที ่2 รายละเอยีดของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 
 ส่วนที่ 1องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี 4องคป์ระกอบคือ 
  1.1 ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  
  1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 
  1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  1.4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
  2.1ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี 8 ขั้นตอนดงัน้ี 
                                    2.1.1ขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

2.1.2 ขั้นน าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2.1.3 ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน 
2.1.4 ขั้นการจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจาก

ขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 154 

2.1.5 ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
2.1.6 ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

   2.1.7 ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 
   2.1.8 ขั้นประเมินผลนวตักรรมการเรียนการสอน 
  2.2 องคป์ระกอบกระบวนการสร้างความรู้ 
   2.2.1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) 
   2.2.2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 
   2.2.3 การผสมผสาน (Combination) 
   2.2.4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 

ค าอธิบายรายละเอียดรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบของรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ขั้นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และแผนก ากบัชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดงัน้ี 

องคป์ระกอบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

องคป์ระกอบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึงส่วนประกอบท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
เคร่ืองมือของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบดว้ย 

1.ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นกระบวนการต่างๆ รวมถึงระบบท่ี
พฒันาข้ึนเป็นเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการรวบรวม จดัเก็บ สืบคน้ ประมวลผล และ
แสดงผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยขน์กบัสมาชิกท่ีเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ช่วยให้สมาชิกเขา้ถึง คน้หา ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่าย
ทางอินเทอร์เน็ตโดยท่ีขอ้มูลเหล่าน้ีมีการรวบรวมจดัเก็บเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการ
ปฎิบัติตามท่ีรูปแบบก าหนดไว้ นอกจากน้ีทรัพยากรต่างๆ ย ังเ ช่ือมโยงถึงช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ ไดแ้ก่ การสนทนา (Chat) ลอ็ก (Blog Posts) 
การอภิปราย (Forum Discussions) เหตุการณ์ต่างๆ (Events) ส าหรับสมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หรือตั้งกระทูเ้พื่อขอ้ความคิดเห็นและอภิปราย หรือบนัทึกบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ส่วน
ฐานทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น คลงัรูปภาพและคลงัวีดีทศัน์ ซ่ึงสมาชิกทุกคนสามารถน าไฟลรู์ปภาพหรือ
ไฟลว์ีดีทศัน์ข้ึนบนเวบ็ไดด้ว้ยตวัเองทุกท่ี ทุกเวลาและเป็นทรัพยากรท่ีสมาชิกให้ความสนใจมาก  
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ดงันั้นฐานทรัพยากรจึงเป็นทั้งแหล่งขอ้มูลและช่องทางในการส่ือสารส าหรับชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

2.กลุ่มการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการให้สมาชิกตั้งแต่ 6 คน มาท างานร่วมกนั โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

2.1จัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มสนใจด้านต่างๆ ของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดย
คดัเลือกสมาชิกท่ีมีความสนใจและเป้าหมายการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนัเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกนั โดยสมาชิกในกลุ่มท าหนา้ท่ีแตกต่างกนักลุ่มละประมาณ 
6 คน เน่ืองจากเป็นลกัษณะและขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมส าหรับท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกต่างทาง
ความคิดเห็น การคิดสร้างสรค ์และการคิดวิเคราะห์โดยสามรถแบ่งแยกกลุ่มเรียนรู้ได ้5 กลุ่มตาม
ความสนใจ คือ กลุ่มหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้ กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่ กลุ่มส่ือวี
ดีทศัน์และกลุ่มหุ่นยนตท์ ามือ 
  2.2ใหค้วามรู้และฝึกทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชกิ้จกรรมแนะน าตวั
และสนทนาผ่านห้องสนทนา และฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวบ็ไซต์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันตามท่ีรูปแบบ   
ก าหนดไว ้
  2.3มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการปฎิบติักิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2.4ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

2.5กระตุน้จูงใจให้สมาชิกในกลุ่มร่วมแสดงควมคิดเห็น ความรู้ ความสามารถ
อยา่งทัว่ถึง ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นกระบวนการ
ท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมหรือกระตุ้นจูงใจให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิด ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู่อย่างเปิดเผยจริงใจ ด้วยความมั่นใจว่าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ถ่ายทอดออกไปนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมของชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายประการ เช่น ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ ความเต็มใจ 
และความรู้สึกร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นตน้ นอกจากน้ีการฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือในชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์สามารถพฒันาข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจะช่วยให้สามารถ
ใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    มี
ดงัน้ี 
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  3.1 การสนทนา (Chat) เป็นการพูดคุยร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่มอนไลน์โดย
สมาชิกแสดงความรู้สึกหรือความเห็นในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ การฝึกทกัษะการสนทนาของ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ปฏิบติัโดย 
         3.1.1กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ โดยการใหส้มาชิกในกลุ่มไดแ้นะน าตวัท าความรู้
จกักนัในเบ้ืองตน้ กิจกรรมน้ีท าใหเ้กิดความสนิทสนมและความคุน้เคยระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม 
         3.1.2ตั้งช่ือกลุ่มและก าหนดหนา้ท่ีสมาชิก โดยให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระในการก าหนดช่ือกลุ่ม พร้อมทั้งเลือกสมาชิกท่ีจะท าหน้าท่ีประธานกลุ่ม เลขา
นการกลุ่ม และผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของกลุ่ม ส าหรับผูอ้  านวยความสะดวกในการฝึก
ทกัษะและอภิปรายต่อไป 
         3.1.3บอกเป้าหมายการเรียนรู้ของตวัเอง โดยให้สมาชิกของกลุ่มไดเ้ปิดเผย
ความคิด ความรู้สึก และเป้าหมายท่ีตอ้งการจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ อยา่งเปิดเผย เพื่อส ารวจความคิดและเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน 
          3.1.4การสนทนาในขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้สมาชิกใน
กลุ่มไดพู้ดคุยร่วมกนัอย่างอิสระในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบฯ เพื่อให้สมาชิกใน
กลุ่มกลา้เปิดเผยความคิดและความรู้สึกท่ีอยูใ่นใจ รับฟังทศันคติ มุมมองและขอ้สงสัยของสมาชิก
คนอ่ืนอยา่งตั้งใจ ท าใหไ้ดมี้โอกาสสงัเกตและคน้พบความเช่ือของตนเองและผูอ่ื้นว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร และเป็นการยกระดบัทศัคติของสมาชิกใหสู้งข้ึน ภายหลงักิจกรรมสนทนา
ของสมาชิกในกลุ่มจะมีการอภิปรายเพื่อแกปั้ญหาหรือตดัสินใจในขั้นตอนของการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 
  3.2การอภิปราย (Discussion) เป็นการใหส้มาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นท่ีแตก
กนัอย่างเต็มท่ี เนน้การวิเคราะห์และแยกแยะประเด็นท่ีสนใจออกเป็นเร่ืองๆไป เพื่อให้สมาชิกทุก
คนได้วิเคราะห์สถานการณ์ทั้ งหมด การฝึกทักษะการอภิปรายของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ปฏิบติัไดโ้ดย 
        3.2.1ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และแนวปฏิบติัร่วมกนัของกลุ่มโดย
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองจากกิจกรรมสนทนาเพื่อบอกเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองเน่ืองจากการ
อภิปรายจ าเป็นตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกับการสนทนา เพราะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
อภิปราย กิจกรรมน้ีนอกจากช่วยพฒันาระดบัความสามารถในการฟังและการส่ือสารระหว่างบุคคล
แลว้ ยงัไดม้าซ่ึงเป้าหมายและขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติักิจกรรมของกลุ่ม 
      3.2.2การอภิปรายในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้สมาชิก
ภายในกลุ่มไดเ้สนอแนวคิดของตนเองในสถานการณ์ต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ กิจกรรมอภิปรายน้ีจะด าเนินการโดยมีสมาชิกในกลุ่มท าหนา้ท่ีอ านวยควมสะดวกในการ
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อภิปรายเพื่อให้มีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการอภิปรายร่วมกนั และสมาชิกทุกคนแสดงความ
คิดเห็นโดยมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทัว่ถึงและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละ
สถานการณ์ 

4.เทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นกระบวนการทดสอบและ
คดัเลือกโปรแกรมต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท่ีช่วย
สนบัสนุนการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับน ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคล โดยท่ีเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะช่วยให้กระจายความรู้ การติดต่อส่ือสาร การถ่ายทอด และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการก าหนดกลยุทธ์และเทคนิค
วิธีการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุน การกระตุน้และแรงจูงใจให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
ตามท่ีรูปแบบก าหนดไว ้ตามพื้นฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และ
กระบวนการสร้างความรู้ และใชก้ารเรียนรู้แบบออนไลน์ทั้งหมดโดยอาศยัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต
และการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแต่ละขั้นตอน 
ประกอบดว้ยขน้ตอน 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

   ขั้นที ่1 การวางแผนและก าหนดทศิทางการเรียนรู้ 
   1.1แนะน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ

สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์โดยบอกเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติในการใช้รูปแบบการพฒันาชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

   1.2กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
  1.2.1ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนเช่น 

ความหมาย 
รูปแบบ 
แนวคิด 
การน าไปใช ้

  1.3.ใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ 
  1.3.1ใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ 

ความหมาย 

รูปแบบและกระบวนการ 
การน าไปใช ้
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   1.4 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 
  1.4.1จดัชั้นเรียนเป็นทีมเรียนรู้ 5 ทีม ท่ีสมาชิกในทีมมีเป้าหมายการเรียนรู้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

1.4.2จดักิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความคุน้เคยซ่ึงกนั
และกนั 

  1.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 
  1.5.1กลุ่มสมัพนัธ์แต่ละกลุ่มร่วมกนัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 
  1.5.2สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการ
เรียนรู้ร่วมกนั โดยมีผูน้ ากลุ่มท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 

1.5.3น าเสนอเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเรียนรู้ร่วมกนัของแต่ละกลุ่ม 
1.5.4ส่งผลงาน:เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเรียนรู้

ร่วมกนัของแต่ละกลุ่ม  
ขั้นที ่2 น าเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
2.1น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

  2.1.1น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ผา่นทางบลอ็กเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.2แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปประเด็นและแนวทางการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน 
  2.2.1ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยการสนทนาและการอภิปราย และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

2.3สรุปประเดน็ แนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

  2.3.1.ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆและแนวทางการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนจากความคิดเห็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยการสนทนาและการ
อภิปราย และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มบนฐานขอ้มูลของเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

2.3.2.สรุปประเดน็ความคิดเห็นแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ขั้นที ่3 ค้นปัญหาหรือก าหนดภารกจิของงาน 
3.1ส ารวจปัญหาการท างานหรือ ก าหนดภาระงาน 

  3.1.1สมาชิกในกลุ่มส ารวจปัญหาและเสนอปัญหาโดยเรียงล าดบัความส าคญั 
3.1.2สมาชิกในกลุ่มก าหนดภาระงานและเสนอภาระงานโดยเรียงล าดับ

ความส าคญั 
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                3.2 กลัน่กรองน าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 
  3.2.1น านวตักรรมการเรียนการสอนท่ีผา่นมา และน ามากลัน่กรอง 

3.2.2เลือกสรรนวตักรรมท่ีกลัน่กรองและเห็นวา่ดีท่ีสุดพร้อมท่ีจะน าเสนอ 
                3.3 น าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ 
  3.3.1น านวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้เสนอบนเวบ็ไซต์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

3.4แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์บนเว็บไซต์ชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

3.4.1วิเคราะห์นวัตกรรมการเรียนการสอนของสมาชิกในกลุ่มสัมพันธ์และ      
นอกกลุ่ม 

3.4.2เสนอความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

ขั้นที่ 4 การจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและน าผลจากข้อมูลที่ค้นพบ
ไปใช้ 

4.1เลือกวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งสนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
  4.1.1สมาชิกทุกคนสนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์เก่ียวกบัวิธีการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.2ศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไว ้
4.2.1สมาชิกทุกคนศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตชุ์มชน

การเรียนรู้ออนไลน์ 
4.3สนทนาและแลกเป ล่ี ยน เ รียน รู้ภายในก ลุ่มด้วยห้องสนทนาบนเว็บไซต ์

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
  4.3.1สมาชิกทุกคนสนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

4.4สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรและบนัทึกไวบ้นบล็อก
ของกลุ่มเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนไดศึ้กษา 
  4.4.1สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจาก
ฐานทรัพยากร 
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ขั้นที ่5 วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
5.1ก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน การเขียนผงัการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน 

การสอน 
  5.1.1สมาชิกทุกคนเสนอจุดมุ่งหมาย และวางแผนการเขียนผงัการด าเนินงาน 

5.1.2สมาชิกทุกคนร่วมกนัวางแผน การเขียนผงัการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 

5.2 แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 
  5.2.1 สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน
บนบลอ็กของเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

5.3 เขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
  5.3.1สมาชิกทุกคนเขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางของตนเอง 

ขั้นที ่6 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
6.1ปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

  6.1.1 ศึกษาแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
6.2.2วิเคราะห์แผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนอยา่ง

ละเอียด 
6.3.3ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีก าหนดไว ้

6.2 แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอน 
  6.2.1สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอน 

6.2.2ปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นท่ีแลกเปล่ียนเรียรู้  
6.3พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแลว้และเสร็จส้ินสมบูรณ์พร้อม

น าเสนอ 
  6.3.1ปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระยะสุดทา้ย 

ขั้นที ่7 น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 
7.1น าเสนอผลงานและการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม  

การเรียนการสอน 
  7.1.1น าเสนอการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม การเรียนการสอน 

7.1.2น าเสนอผลงานนวตักรรม การเรียนการสอน 
7.2แต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
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  7.2.1สมาชิกเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์การด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน ์

7.3แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และวิพากษผ์ลงานบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
  7.3.1สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นของตนเองต่อผลงานของ
สมาชิกคนอ่ืน 

7.3.2วิพากษผ์ลงานนวตักรรมการเรียนการสอนบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

7.4น าผลงานไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 
  7.4.1 น าผลงานดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนของสมาชิกมาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 

ขั้นที ่8 ประเมินผล 
8.1ประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้เป็นรายบุคคล 

  กิจกรรมการประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้รายบุคคล โดยการประเมินตนเอง 
8.2ประเมินผลงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 

  กิจกรรมการประเมินผลงานรายบุคคล โดยผูเ้ช่ียวชาญบนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
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แผนภูมิท่ี 17 รูปแบบการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ 

เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นที ่1 

การวางแผนและการ

ก าหนดทิศทางการเรียนรู้

ผา่นชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์ 

 

 

ขั้นที่ 2 

น าเข้าสู่ประเด็นการเข้า
ร่ วม ชุมชนการ เ รี ยน รู้
ออนไลน ์
 

 

แผนภูมิท่ี 18  ขั้นตอน : รูปแบบการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง 
                          ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

 

            น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทาง 
            การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

                  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปประเดน็และ 
                  แนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

 
          สรุปประเดน็ แนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

  เร่ิม 

สมคัรสมาชิก 

ตอบรับการสมคัรเป็นสมาชิกไดรั้บ username & password 

 ลงทะเบียนโดยใช ้username & passwordท่ีไดรั้บ 

 

ระยะที่ 1ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization) 

 

สรุปประเดน็ 
สรุปประเดน็ไม่ได ้

 

สรุปประเดน็ได ้

 

ศึกษาเป้าหมายวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
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ขั้นที ่3 

คน้ปัญหาหรือก าหนด 

ภารกิจของงาน 

 

ขั้นที ่4 

การจดัเกบ็รวบรวม
และวเิคราะห์

สังเคราะห์ขอ้มูล 
และน าผลจากขอ้มูล 

ท่ีคน้พบไปใช ้
 

 

แผนภูมิท่ี 18 (ต่อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

ส ารวจปัญหาการท างานหรือ ก าหนดภาระงาน 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

                  สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจาก 
                  ฐานทรัพยากรและบนัทึกไวบ้นบลอ็กของกลุ่ม  
                   เพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนไดศึ้กษา 
 

เลือกวธีิการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งสนทนา 

ศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไว ้

กลัน่กรองนวตักรรมการเรียนการสอน 

ท่ีประสบความส าเร็จ 

สนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

ระยะที ่2การปรับเปลีย่นสู่ภายนอก (externalization) 

น าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอน 

ท่ีประสบความส าเร็จ 

สรุปองคค์วามรู้ 
สรุปไม่ได ้สรุปได ้

 

2 
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ขั้นที่ 5 

วางแผนด าเนินงาน
การสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 

 

 

ขั้นที่ 6 

ด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรม 

การเรียนการสอน 
 

 

แผนภูมิท่ี 18 (ต่อ) 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                     แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
                     เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 
 
 

     วางแผน เขียนผงัการด าเนินงาน 
                     การสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 
 

                 ปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงาน 
                 การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

เขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

 

               พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ 
                และเสร็จส้ินสมบูรณ์พร้อมน าเสนอ 

 

                   แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น  
                   เพื่อปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

ระยะที ่3การผสมผสาน (combination) 
 

แผนการด าเนินงาน 
ไดแ้ผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

 

ไม่ไดแ้ผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

 

นวตักรรม 

ไม่สมบูรณ์ 

 

สมบูรณ์แลว้ 
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ขั้นท่ี 7 

 
น าเสนอผลงาน
นวตักรรม 

การเรียนการสอน 
 

 

ขั้นท่ี 8 

 
ประเมินผล 

 

 

แผนภูมิท่ี 18 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 

                                                  

                                                               สมาชิก 

                                                                   
 

             น าเสนอผลงานและการด าเนินงานการสร้าง 
             นวตักรรมการเรียนการสอน 

 

  จบ 

น าผลงานไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และวิพากษผ์ลงาน 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

 

แต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงาน 
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

               ประเมินผลงานการสร้างนวตักรรม 
               การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 

 
 

               ประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ 

ระยะที ่4การปรับเปลีย่นสู่ภายใน (internalization) 

ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น 

ประยกุตใ์ช ้
เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นการน าขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ 8 ขั้นตอน มาก าหนดรายละเอียดท่ีแสดงขั้นตอน 
กิจกรรม และผลผลิตในการปฏิบติักิจกรรมส าหรับพฒันาครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ มี 4 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) 
  เป็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อปฏิบติักิจกรรม ขั้นท่ี 1และขั้นท่ี 2      
คือขั้นการวางแผนและการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และขั้นน าเขา้สู่
ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 ระยะท่ี 2การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 
  เป็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อปฏิบติักิจกรรม ขั้นท่ี 3และขั้นท่ี 4      
คือขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงานและขั้นการจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์
ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้
 ระยะท่ี 3การผสมผสาน (Combination) 
  เป็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อปฏิบติักิจกรรม ขั้นท่ี 5และขั้นท่ี 6     
คือขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนและขั้นด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 

 ระยะท่ี 4การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
  เป็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อปฏิบติักิจกรรม ขั้นท่ี 7และขั้นท่ี 8      
คือขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนและขั้นประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้และ
ประเมินผลงานวตักรรมการเรียนการสอน 
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สัปดาห์ที่ 1 

 

แผนภูมิท่ี 19 ขั้นตอน ระยะเวลา และผลผลิตของกิจกรรมการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

                     ระยะท่ี 1ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขั้นที ่1 

การวางแผนและการก าหนดทศิทางการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

เร่ิม 

ศึกษาเป้าหมายวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

 

ขั้นที ่2 
น าเข้าสู่ประเดน็การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

 

               สรุปประเดน็ แนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้าง 

นวตักรรมการเรียนการสอน 

                 แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปประเดน็ 
และแนวทางการสร้างนวตักรรม 

 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 

 จบ 

ผลผลิต 
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ขั้นตอนและวิธีการและผลผลิตของกิจกรรมการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มีดงัน้ี 
ตารางท่ี 35 แสดงขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตของกิจกรรมการฝึกอบรมระยะท่ี 1ปฏิสัมพนัธ์ทาง 
                     สังคม 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
1. การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

1.ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
ออนไลน์ฯรายงานตวัตามวนั 
เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดดงัน้ี 

1. สมคัรสมาชิก 
2. ตอบรับการสมคัรเป็น
สมาชิกไดรั้บ Username & 
Password 

3. ลงทะเบียนโดยใช ้
Username & Password ท่ี
ไดรั้บ 

จ านวนครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์จ านวน 30 ท่าน 
ท่ีเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลนต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้

ขั้นที ่1 การวางแผนและก าหนดทศิทางการเรียนรู้ 
1.แนะน ารูปแบบการพฒันา
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนของครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอกเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการด าเนินงานและแนว
ทางการปฏิบติัในการใชรู้ปแบบ
การพฒันาชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
มีความเขา้ใจในเง่ือนไข
เป้าหมาย และการปฏิบติั
กิจกรรมของรูปแบบฯ ทั้ง 4 
ระยะ ไดแ้ก่  
- การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 
(Socialization) 
- การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 
(Externalization) 
- การผสมผสาน 
(Combination) 
- การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 
(Internalization) 
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
2.กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอน 
 

1.ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนเช่น 
- ความหมาย 
- รูปแบบ 
- แนวคิด 
- การน าไปใช ้
 

1.ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลนมี์ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

3.ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
กระบวนการสร้างความรู้ 
 

1.ใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการ
สร้างความรู้ 
- ความหมาย 
- รูปแบบและกระบวนการ 
- การน าไปใช ้
 

1.ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้
ออนไลนมี์ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการสร้าง
ความรู้ 
 

4.กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 1.จดัชั้นเรียนเป็นทีมเรียนรู้ 4 ทีม 
ท่ีสมาชิกในทีมมีเป้าหมายการ
เรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกนั 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. จดักิจกรรมปฏิสมัพนัธ์
ออนไลน์เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่ม
เกิดความคุน้เคยซ่ึงกนัและกนั 

1. ไดก้ลุ่มสมัพนัธ์ท่ีมีแนว
ทางการสร้างนวตักรรมท่ี
เหมือนกนั 
2. สร้างความคุน้เคยในกลุ่ม
ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์แต่ละกลุ่ม เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับท ากิจกรรม
ร่วมกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
ต่อไป 
 

5.ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม 
 
 

1.กลุ่มสมัพนัธ์แต่ละกลุ่มร่วมกนั
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม 
 

1.ไดช่ื้อทีม ประธานเลขาของ
กลุ่ม และบทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกในกลุ่มสมัพนัธ์ 
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 

2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกนั
อภิปรายเพื่อก าหนดเป้าหมาย
และแนวปฏิบติัในการเรียนรู้
ร่วมกนั โดยมีผูน้ ากลุ่มท าหนา้ท่ี
เป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
3.น าเสนอเป้าหมายและแนว
ปฏิบติัในการเรียนรู้ร่วมกนัของ
แต่ละกลุ่ม 
4. ส่งผลงาน:เอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ เป้าหมายและ
แนวปฏิบติัในการเรียนรู้ร่วมกนั
ของแต่ละกลุ่ม  

2.มีการฝึกทกัษะการสนทนา
และอภิปรายในกลุ่มสมัพนัธ์
เพื่อก าหนดเป้าหมายและแนว
ปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่ม 
3.กลุ่มสมัพนัธ์แต่ละกลุ่มได้
รับทราบเป้าหมายและแนว
ปฏิบติัในการเรียนรู้ร่วมกนัของ
กลุ่มสมัพนัธ์อ่ืนๆ 
4.ไดผ้ลงาน ประกอบดว้ย 
4.1 .เป้าหมายการเขา้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ 
4.2 .แนวปฏิบติัในการเรียนรู้
ร่วมกนัของกลุ่ม มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
- รายช่ือสมาชิกท่ีจะท าหนา้ท่ี
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน
การปฏิบติักิจกรรมบนเครือข่าย 
- ขอ้ตกลงร่วมกนัในการปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของทีม 
 

ขั้นท่ี 2 น าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
1.น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั
แนวทางการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
 

น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนว
ทางการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนผา่นทางบลอ็ก
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ไดข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนว
ทางการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
  2.จดักิจกรรมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุป
ประเดน็และแนวทางการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
 

1.ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือใน
เวบ็ไซตเ์พื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดว้ยการสนทนาและการ
อภิปราย และการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม 

1.เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผูท่ี้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยการ
สนทนาและการอภิปรายบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

3.สรุปประเดน็ แนวทางการ
สร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอน 
 

1.ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั
ประเดน็ต่างๆและ แนวทางการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดว้ยการสนทนาและการอภิปราย 
และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
2. หาขอ้สรุปประเดน็ แนวทาง 
การสร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอนจากการแลกเปล่ียนเรียรู้ 
 

ไดข้อ้สรุปและแนวทางการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอน 
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แผนภูมิท่ี 20 แสดงขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเป้าหมายวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เร่ิม 

มีความเขา้ใจในขั้นตอน 

กิจกรรม และเป้าหมาย 
ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน 

นวตักรรมการเรียนการสอน 

การจดัการความรู้       จากฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

         - ไฟลเ์อกสาร 

         - วดิีโอ 

 

    มีความเขา้ใจ ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

น าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

สรุปประเดน็ แนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปประเดน็และแนวทางการสร้าง

นวตักรรมการเรียนการสอน 

   สรุปประเดน็ น าเสนอขอ้คิดเห็นใหม่ 

  จบ 

เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจ 

เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจ 

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีสมาชิกในกลุ่ม 

หอ้งสนทนาบนเวบ็ไซต ์

 

พดูคุยแนะน าตวั 

ประธาน 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก เลขาฯ 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

สรุปประเดน็ไม่ได ้

สรุปประเดน็ได ้
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สัปดาห์ที่ 2 

 

แผนภูมิท่ี 21 ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 
(Externalization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ขั้นที ่3 

ค้นปัญหาหรือก าหนดภารกจิของงาน 

 

 

 

เร่ิม 

ขั้นที ่4 
การจัดเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 

และน าผลจากข้อมูลทีค้่นพบไปใช้ 
 

 

 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ส ารวจปัญหาการท างานหรือ ก าหนดภาระงาน 

กลัน่กรองน าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 

น าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ 

สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากร 

และบนัทึกไวบ้นบลอ็กของกลุ่มเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนไดศึ้กษา 

 

เลือกวิธีการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งสนทนา 

ศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไว ้

สนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

จบ
[[

บ 

สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษา ผลผลิต 
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ตารางท่ี 36 แสดงขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตของกิจกรรมการฝึกอบรมระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียน 

                     สู่ภายนอก 
ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 

ขั้นที ่3 ค้นปัญหาหรือก าหนดภารกจิของงาน 
1.ส ารวจปัญหาการท างานหรือ 
ก าหนดภาระงาน 
 

1.สมาชิกในกลุ่มส ารวจปัญหา
และเสนอปัญหาโดยเรียงล าดบั
ความส าคญั 
2.สมาชิกในกลุ่มก าหนดภาระ
งานและเสนอภาระงานโดย
เรียงล าดบัความส าคญั 
 

1.สภาพปัญหาเรียงล าดบั
ความส าคญั 
2.ภาระงานท่ีถูกก าหนดโดย
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 

2.กลัน่กรองน าเสนอ
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ี
ประสบความส าเร็จ 
 

1.น านวตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีผา่นมา และน ามากลัน่กรอง 
2.เลือกสรรนวตักรรมท่ี
กลัน่กรองและเห็นวา่ดีท่ีสุด
พร้อมท่ีจะน าเสนอ 
 

ไดว้ิเคราะห์และสงัเคราห์
นวตักรรมการเรียนการสอน 

3.น าเสนอนวตักรรมการเรียน
การสอนท่ีประสบความส าเร็จ
มาแลว้ 
 

น านวตักรรมการเรียนการสอนท่ี
ประสบความส าเร็จมาแลว้เสนอ
บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

ไดน้วตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ 
 

4.แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์บน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

1.วิเคราะห์นวตักรรมการเรียน
การสอนของสมาชิกในกลุ่ม
สมัพนัธ์และนอกกลุ่ม 
2.เสนอความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์บน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์

ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์บน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
ขั้นท่ี 4  การจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้
1.เลือกวิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้ง
สนทนาบนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

สมาชิกทุกคนสนทนาบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน์เก่ียวกบัวิธีการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ไดว้ิธีการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล 
   -วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

2.ศึกษาขอ้มูลจากฐาน
ทรัพยากรท่ีก าหนดไว ้
 

1.สมาชิกทุกคนศึกษาขอ้มูลจาก
ฐานทรัพยากรท่ีก าหนดไวบ้น
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

1.ไดค้วามรู้จากฐานทรัพยากร
บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน์ เช่น 
- ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือต่างๆ 
บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
- ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
สร้างความรู้ 
- ความรู้เก่ียวกบัการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 

3.สนทนาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในกลุ่มดว้ยหอ้ง
สนทนาบนเวบ็ไซต ์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์

สมาชิกทุกคนสนทนาบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ไดป้ระสบการณ์ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากร
ศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากร 
และบนัทึกไวบ้นบลอ็กของ
กลุ่มเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนได้
ศึกษา 
 

1.สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนั
สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากร
ศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากร 

1.ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากา
กรศึกษาขอ้มลูจากฐาน
ทรัพยากร 
2.บนัทึกองคค์วามรู้ใหม่ไวบ้น
บลอ็กของกลุ่มเพื่อใหส้มาชิก
คนอ่ืนไดศึ้กษา 
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แผนภูมิท่ี 22 แสดงขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ารวจปัญหาการท างานหรือ ก าหนดภาระงาน 

ก าหนดภาระงาน ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

น าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 

กลัน่กรองนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 

สรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากากรศึกษาขอ้มูลจากฐานทรัพยากร 
และบนัทึกไวบ้นบลอ็กของกลุ่มเพื่อใหส้มาชิกคนอ่ืนไดศึ้กษา 

 

 
สรุปองคค์วามรู้ สรุปองคค์วามรู้ใหม่ 

 

  จบ 

ไดภ้าระงาน 

 

ศึกษาขอ้มูลจากฐาน

ทรัพยากรท่ีก าหนดไว ้

สรุปไม่ได ้

สรุปได ้

 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

ไม่ไดภ้าระงาน 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

เลือกวธีิการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งสนทนา 

สนทนาและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ภายในกลุ่ม 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการ

เรียนรู้ออนไลน์ 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

เร่ิม 
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สัปดาห์ที่ 3 

 

 
แผนภูมิท่ี 23 ระยะท่ี 3 การผสมผสาน (Combination) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ผลผลิต ผลผลิต 

ขั้นที ่5 
วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

 

เร่ิม 

ขั้นที ่6 
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 
 

 

เขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 

 

 

วางแผน เขียนผงัการด าเนินงานการสร้าง 

นวตักรรมการเรียนการสอน 

 

พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ 

และเสร็จส้ินสมบูรณ์พร้อมน าเสนอ 

 

ปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

 แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

 

จบ 

แผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

นวตักรรมการเรียนการสอน 

ท่ีพร้อมน าเสนอ 
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ตารางท่ี 37 แสดงขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตของกิจกรรมการฝึกอบรมระยะท่ี 3 การผสมผสาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
ขั้นท่ี 5 วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
1.ก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน 
การเขียนผงัการด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอน 
 

1.สมาชิกทุกคนเสนอ
จุดมุ่งหมาย และวางแผนการ
เขียนผงัการด าเนินงาน 
2.สมาชิกทุกคนร่วมกนัวางแผน 
การเขียนผงัการด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอน 
 

1.ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
2.แนวทางเขียนผงัการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ 
 

2.แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น เพื่อปรับแผนการ
ด าเนินงาน 
 

สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการ
ด าเนินงานบนบลอ็กของ
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

ปรับแนวทางเขียนผงัการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนใหส้มบูรณ์
มากข้ึน 
 

3.เขียนแผนการด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
 

สมาชิกทุกคนเขียนแผนการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์เป็น
แนวทางของตนเอง 
 

สมาชิกทุกคนมีแผนการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนท่ีชดัเจน 

ขั้นท่ี 6 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
1.ปฏิบติังานตามแผนการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
 

1.ศึกษาแผนการด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอน 
2.วิเคราะห์แผนการด าเนินงาน  

ไดน้วตักรรมการเรียนการสอน 
เช่น  
แผนการจดัการเรียนรู้ 
ส่ือมตัติมีเดีย 
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ตารางท่ี 37 (ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
 การสร้างนวตักรรมการเรียน 

การสอนอยา่งละเอียด 
3.ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
 

ส่ือออนไลน์ 
e-Book 
e-Learning 
ฯลฯ 

2.แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น เพื่อปรับปรุงนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
 

1.สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงนวตักรรม
การเรียนการสอน 
2.ปรับปรุงนวตักรรมการเรียน
การสอนตามความคิดเห็นท่ี
แลกเปล่ียนเรียรู้ 

1.ไดค้วามรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
2.นวตักรรมการเรียนการสอนท่ี
ปรับปรุงแลว้ในระยะท่ี1 

3.พฒันานวตักรรมการเรียน
การสอนท่ีปรับปรุงแลว้และ
เสร็จส้ินสมบูรณ์พร้อม
น าเสนอ 
 

ปรับปรุงนวตักรรมการเรียนการ
สอนตามความคิดเห็นท่ี
แลกเปล่ียนเรียรู้ในระยะสุดทา้ย 

ไดน้วตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีปรับปรุงแลว้และเสร็จส้ิน
สมบูรณ์พร้อมน าเสนอ 
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แผนภูมิท่ี 24 แสดงขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ระยะท่ี 3 การผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผน เขียนผงัการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

แผนการด าเนินงาน 

นวตักรรม แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นใหม่ 

  จบ 

ไม่ไดแ้ผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

ไม่สมบูรณ์ 

 

สมบูรณ์แลว้ 

เร่ิม 

เขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 
 

ไดแ้ผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

 

ปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 
 

พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีปรับปรุงแลว้ 
และเสร็จส้ินสมบูรณ์พร้อมน าเสนอ 
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สัปดาห์ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 25 ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
 

 

ขั้นที ่7 
น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

ถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงานการสร้าง 

นวตักรรมการเรียนการสอน 

 

น าเสนอผลงานและการด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 

การเรียนการสอน 

 

น าผลงานไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 

ขั้นที ่8 
ประเมินผล 

 
 

 ประเมินผลงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

เป็นรายบุคคล 

 

 
 

 

ประเมินประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ 

 

เป็นรายบุคคล 

ผลผลิต 
ผลผลิต ผลการประเมินผลงานการสร้าง

นวตักรรมการเรียนการสอน 
 

ผลการประเมินพฤติกรรมการสร้าง

ความรู้ 

   จบ 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และวิพากษผ์ลงาน 

บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

 

 

  เร่ิม 
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ตารางท่ี 38 แสดงขั้นตอน วิธีการ และผลผลิตของกิจกรรมการฝึกอบรมระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่
ภายใน 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
ขั้นท่ี 7 น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 
1.น าเสนอผลงานและการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม  
การเรียนการสอน 
 

1.น าเสนอการด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรม การเรียน 
การสอน 
2.น าเสนอผลงานนวตักรรม การ
เรียนการสอน 
 

1.ผลการด าเนินงานการสร้าง
นวตักรรม การเรียน 
การสอน 
2.ผลงานนวตักรรม การเรียน
การสอนท่ีน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ บนเวบ็ไซตชุ์มชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 

2.แต่ละคนถ่ายทอด
ประสบการณ์การด าเนินงาน
การสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอน 
 

สมาชิกเล่าเร่ืองเก่ียวกบั
ประสบการณ์การด าเนินงานการ
สร้างนวตักรรมการเรียน 
การสอนบนเวบ็ไซตชุ์มชน 
การเรียนรู้ออนไลน์ 

ไดรั้บประสบการณ์การ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนบนเวบ็ไซต์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์จาก
สมาชิกคนอ่ืนๆ 

3.แลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น และวพิากษผ์ลงานบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

1.สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเห็นของตนเอง
ต่อผลงานของสมาชิกคนอ่ืน 
2.วิพากษผ์ลงานนวตักรรม 
การเรียนการสอนบนเวบ็ไซต์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์

ผลการวิพากษผ์ลงานนวตักรรม 
การเรียนการสอนบนเวบ็ไซต์
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

4.น าผลงานไปประยกุตใ์ชก้บั
การเรียนการสอน 
 
 

น าผลงานดา้นนวตักรรม 
การเรียนการสอนของสมาชิกมา
วิเคราะห์เพื่อน าไปประยกุตใ์ช้
กบัการเรียนการสอน 
 
 
 

ประยกุตใ์ชน้วตักรรม 
การเรียนการสอนของสมาชิก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 184 

ตารางท่ี 38(ต่อ) 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลผลิต 
ขั้นท่ี 8 ประเมินผล 
1.ประเมินพฤติกรรม 
การสร้างควมรู้ 

สมาชิกประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินพฤติกรรมการสร้าง
ความรู้ 

1.ขอ้มูลท่ีจากการการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
พฤติกรรมการสร้างความรู้ 

2.ประเมินผลงานการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
เป็นรายบุคคล 
 

กิจกรรมการประเมินผลงาน
รายบุคคล โดยผูเ้ช่ียวชาญบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
 

ผลการประเมินคุณภาพและ
ความน่าเช่ือถือ ของผลงาน
รายบุคคล 
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แผนภูมิท่ี 26 แสดงขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

น าเสนอผลงานและการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

ประยกุตใ์ช ้ แลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นใหม่ 

 
 

วางแผนด าเนินการใหม่ 

  จบ 

เขา้ใจ 

ไม่เขา้ใจ 

หอ้งสนทนา 

 

อภิปราย 

 

ไม่ผา่น 

เร่ิม 

ถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงานสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 
 
 

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และวิพากษผ์ลงาน 
 

น าผลงานไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 
 

ประเมินผล 

 
 

ประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ 

ประเมินผลงานการสร้างนวตักรรม 
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 

ประเมินตนเอง 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน 

ผลการประเมิน 

ผา่น 
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ตอนที ่  3  วธีิการและเงื่อนไขการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความรู้เพือ่การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 
 
1.วิธีการน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ไปใช้ 
  
 1.หน่วยงานท่ีน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ไปใช ้ควรประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากร
ในสังกดัทราบถึงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน ารูปแบบฯมาใช ้เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความสนใจ ยอมรับ และเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  เน่ืองจาก
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2.หน่วยงานท่ีน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ไปใชต้อ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้น
เทคโนโลยีพื้นฐานของหน่วยงานและบุคลากร ส าหรับความพร้อมของบุคลากรนั้นครอบคลุม
บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีทุกคน โดยให้มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบออนไลน์หรือออฟไลน์
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะในการใชง้านทรัพยากรและบริการต่างๆก่อนเขา้สู่
กระบวนการพฒันาตามขั้นตอนท่ีรูปแบบก าหนดไว ้
 3.หน่วยงานท่ีน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ไปใช้ สามารถก าหนดเน้ือหา องค์
ความรู้ และก าหนดหมวดหมู่ในการจดัเกบ็สารสนเทศในฐานทรัพยากรของรูปแบบฯ ใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 4.การจดัสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมของรูปแบบฯ สมาชิกในทีม
เดียวกนัควรมีประสบการณ์หรือปฏิบติังานในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และมีเป้าหมายการเรียนรู้ใน
ทิศทางเดียวกนั จะท าใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5.ผูท่ี้รับผิดชอบในการบริหารโครงการหรือการน ารูปแบบฯ ไปใช ้ควรศึกษารายละเอียด
ของรูปแบบฯในแต่ละองค์ประกอบอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร การ
บริหารจดัการ การสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้ของรูปแบบ 
นอกจากน้ีควรศึกษาวธีิการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียดเพื่อสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหผ้ลท่ีไดรั้บบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเง่ือนไข
การน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ไปใช ้

1.รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ น้ี สามารถน าไปใชไ้ดก้บัครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ โดยหน่วยงานท่ีน ารูปแบบฯไปใช้ ตอ้งให้ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อการจดักลุ่มทีมเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายการเรียนรู้คลา้ยคลึง
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กนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนัใหอ้ยูใ่นทีมเดียวกนัและรูปแบบฯน้ีมีความเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใชใ้นการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล เน่ืองจาก
การท าแผนพฒันารายบุคลเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาท่ีชดัเจน ท าให้สามารถรวมทีม
กนัในกลุ่มครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัไดง่้ายข้ึน น าไปสู่
การปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นรูปแบบต่อไป 

2.องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  มี 4 องค์ประกอบ คือ ฐาน
ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน
เครือข่าย และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท างานร่วมกนับนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ หากจะน า
รูปแบบไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเตรียมความพร้อมให้ครบถว้นทุกองคป์ระกอบ ทั้งน้ี
การเตรียมความพร้อมดังกล่าว นอกจากจะด าเนินการโดยหน่วยงานเองแลว้ยงัสามารถใช้การ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก หรือมหาวิทยาลยัในเขตพื้นท่ีไดใ้นบางองคป์ระกอบ 
เช่น การใช้ฐานทรัพยากรความรู้ของหน่วยงานอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนแบบ e-Learning สามารถใชฐ้านทรัพยากรความรู้ดา้นe-Learning
จากเวบ็ไซตศ์ูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)เป็นฐานทรัพยากรบน
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ได ้เป็นตน้  
 3.ขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ มี 8 ขั้น ถูกน ามาก าหนดรายละเอียดเป็น
แผนก ากบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ท่ีแสดงขั้นตอน กิจกรรม และผลผลิต ส าหรับเป็น
แนวทางปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั้น หากจะน ารูปแบบไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรปฏิบติั
กิจกรรมตามแผนก ากบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ในแต่ละขั้นอยา่งครบถว้นเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตตามท่ีก าหนดไวซ่ึ้งหน่วยงานท่ีน ารูปแบบฯไปใช้ สามารถน าแผนก ากบัรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ จากผลการวิจยัน้ีไปใชส้ าหรับการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลนร่์วมกนั 
 4.การน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ไปใช ้ตอ้งไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นทางการ
โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรหรือโครงการพฒันาบุคลากรท่ีมีการจดัสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการอย่างชดัเจน เน่ืองจากประสิทธิภาพของรูปแบบฯข้ึนอยู่กบั
ความพร้อมขององคป์ระกอบของรูปแบบซ่ึงนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยพีื้นฐานขององคก์ร
แลว้ ยงัรวมถึงบุคลากรฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ บุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูบ้ริหารโครงการ 
และผูเ้ช่ียวชาญบนเครือข่าย ดงันั้น การสนับสนุนเชิงนโยบายจะท าให้การเตรียมการดา้นต่างๆ 
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามท่ีรูปแบบก าหนดไว ้
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 5.หน่วยงานท่ีน ารูปแบบฯไปใช้ ตอ้งมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรู้ และความสามารถในการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยต่ีางๆ ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาทางดา้นเทคนิคท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการ
ทดลองใชไ้ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

วตัถุประสงค์เฉพาะ 
1.เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปและความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัรูปแบบ

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอน 

2.เพื่อสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์  

3.เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานขององคป์ระกอบต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิดของการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ ทางดา้น
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  และการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนและศึกษาความ
คิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ จากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดา้นต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการพฒันารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดการวิจยั 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
 ก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ 
5 ขั้นตอนยอ่ยๆ ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1ก าหนดรูปแบบโดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์
โดยน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด สร้างองคป์ระกอบและขั้นตอน และกิจกรรม
ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

ขั้นท่ี 2 พฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

1.1 น ากรอบแนวคิดจากขั้นท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัขั้นตอนการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

1.2 เขียนร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามกรอบแนวคิดและ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขั้นตอน และการจดักิจกรรม 
 ขั้นท่ี 3สร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการ เรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยน าระบบการจดัการเรียนรู้ มาเป็นเคร่ืองมือสร้างเวบ็ 

 ขั้นท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน2 ชุด คือ 
4.1แบบประเมินความเหมาะสมของรูปร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย

ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

4.2แบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตามเน้ือหา (Content Validity) และทดสอบหาคุณภาพดา้นความ
เท่ียง(Reliability) ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient ) 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 
1.วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา
คอมพิวเตอร์โดยการสร้างตารางวิเคราะห์ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์เน้ือหามาสรุปประเด็นโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) และวิเคราะห์ความตอ้งการโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น ามา
เสนอแบบพรรณนาความ 

2.วิเคราะห์แบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตามเน้ือหา (Content Validity) และทดสอบหาคุณภาพดา้นความ
เท่ียง(Reliability) ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient ) 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรูปร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

1.ตรวจสอบร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
(ดา้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ดา้นกระบวนการสร้างความรู้ ดา้นการสร้างนวตักรรมการ
สอน) ตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาองคป์ระกอบ ขั้นตอน และร่างรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ภายหลงัปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยั
น าผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มาพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาพิจารณาจัด

องคป์ระกอบ และขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

4.1 ทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อ
การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
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ขั้นท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน

วิชาคอมพิวเตอร์ คือครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 

ขั้นท่ี 2 เตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้

ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน

วิชาคอมพิวเตอร์  

เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้

กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

พร้อมคู่มือแนวทางการปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูเ้ช่ียวชาญ 

และผูด้  าเนินการฝึกอบรม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  แบบประเมินชุมชนการเรียนรูออนไลน์ แบบ

ประเมินผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน 

ขั้นท่ี 3 ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาข้ึน   

ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ แบ่งเป็นขั้นก่อนด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขั้นด าเนินการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และขั้นประเมินผลตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ขั้นท่ี 4 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เก็บคะแนนการประเมินการสร้างชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์และแบบประเมินผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนแบบประเมินความคิดเห็นของ

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนดว้ยการทดสอบค่า t-test dependent 

ขั้นท่ี 5 สรุปผลการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  

4.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบชุมชนการ

เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของ

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
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โดยสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ

สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น การ

ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล เก็บคะแนนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และแบบประเมินผล

งานนวตักรรมการเรียนการสอนแบบประเมินความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มา
วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์  
การด าเนินการวิจยั 

1. รับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 6 ท่าน 

2. น าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์เป็นแผนผงั (Flowchart) ประกอบการอธิบายดว้ยความเรียง เพื่ออธิบาย วิธีการ 
ล าดบัขั้นตอนการท ากิจกรรมในกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนและ
เง่ือนไขการน าไปใช ้

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ผลการรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง

ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จากผลการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

 
สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิจยัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัเป็น                
3 ขั้นตอน 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์
เก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอน 
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ตอนท่ี2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ตอนท่ี3 ผลการน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 
30 คน ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้อนไลน์     
สรุปไดด้งัน้ี 

1.มีบุคลากรรับผดิชอบในการสร้างชุมชนนกัปฎิบติัในสถานศึกษา 
2.มีการเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การ

ด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
3.ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและความร่วมมือกนัในการปฏิบติังานและ

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน 
4.รับทราบสภาพความเป็นจริงขององคก์รและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
5.มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยมีเหตุผลสนบัสนุนเสมอ 
6.มีการก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพื่อ

การเรียนรู้ 
7.มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 
8.มีการพดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
9.บุคลากรควรมีความรู้เก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
10.มีการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 
11.มีการยอมรับผลการประเมินและขอ้ผดิผลาดไดด้ว้ยความเตม็ใจ 
12.องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีบุคลากรท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือดา้นเทคโนโลย ี
13.บุคลากรควรมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานและใชเ้คร่ืองมือ

ในการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 195 

ตอนที ่2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

1.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างความรู้ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์พบว่ามี
พฤติกรรมการสร้างความรู้หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี    
ระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าพฤติกรรมการสร้างความรู้ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ดา้นการปรับเปล่ียนสู่ภายนอก ดา้นการผสมผสานและดา้นการปรับเปล่ียนสู่ภายใน มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของสมาชิกกลุ่มออนไลน์ทั้ง 5 กลุ่มมีดงัน้ี
กลุ่มหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการ
สอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.41 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยูใ่น
ระดบัสูง กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.38 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.36 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยู่ในระดบัสูง กลุ่มส่ือวีดีทศัน์พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.37 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มหุ่นยนตท์ ามือพบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมในระดบั 2.29 ซ่ึงแสดงว่านวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบั
คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง  

สรุปผลการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่ม
พบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์สามารถสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยมีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบั 2.37 ซ่ึงแสดงวา่นวตักรรมการเรียนการสอนมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 

 
ตอนที่ 3 ผลการน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพือ่การ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

การน าเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ
สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 5 ท่านรับรอง 
พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านให้ความเห็นรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ว่าสามารถ
ส่ือสารและสร้างความเขา้ใจส าหรับผูท่ี้ศึกษาหรือต้องการน ารูปแบบน้ีไปใช้ และหน่วยงาน
การศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนรู้โดยผ่านชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถน า
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รูปแบบน้ีไปใชไ้ดต้ามเงือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวโ้ดยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และขั้นตอนชุมชนการเรียนรู้ออนลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ 8 ขั้นตอน ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 21 

 
แผนภูมิท่ี 27 การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการ 

                        สร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ความคิดเห็นในการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ การ

สร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ การทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 
 
1.องค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

รูปแบบการชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ฯน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดกระบวนการสร้างความรู้ 
และเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลนท่ี์มีองคป์ระกอบ และขั้นตอน ซ่ึงสามารถอภิปรายในประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 197 

1.1องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ฯประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี 
           1.1.1ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  จากผลการวิจัยพบว่า ฐาน
ทรัพยากรบนเวบ็ไซตเ์ป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้และการปฏิบติักิจกรรมบนเครือข่าย 
และส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน ซ่ึงฐานทรัพยากรน้ีมีการจดั
ทรัพยากรท่ีหลากหลายรูปแบบเช่น ไฟลเ์อกสาร วีดิโอ คลงัรูปภาพ โปรแกรมประยุกตต่์างๆท่ีใช้
ในการสร้างนวตักรรม ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั ชุมชนการเรียนรู้ สังคมออนไลน์ กระบวนการสร้าง
ความรู้ และนวตักรรมการเรียนการสอนและเนน้ใหง่้ายต่อการใชง้านและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ส่ิงท่ีส าคญักคื็อการเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการเพิ่มเติมเน้ือหาความรู้ตามความ
ตอ้งการในการใชง้าน โดยเฉพาะการน าเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ีสมาชิกภาคภูมิใจและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนการสอนซ่ึงเป็นภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น ภาพกิจกรรม
การสร้างหุ่นยนตท์ ามือ กิจกรรมการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นตน้ ซ่ึงท าให้สมาชิกสามารถ
ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมในประเด็นท่ีสนใจไดใ้นเชิงลึก ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ท่ีหลากหลายและ
สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่ๆท่ีจดัใหน้ าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนการสอนของแต่ละ
บุคคลท่ีแตกต่างกันตามความสนใจและความต้องการ หลักการน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Knowles(1979 อา้งถึงในณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์,2551) ท่ีว่าในกระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่นั้น ผูใ้หญ่
อยากท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองและด้วยวิธีการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นการแนะแนวมากกว่าการสอน 
ดงันั้น บทบาทของผูส้อนควรจะเป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนในกระบวนการคน้หาความจริง 
หรือท่ีเรียกว่าผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้( Facilitator )มากกว่าท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้
ของตนไปยงัผูเ้รียน และท่ีส าคญัคือควรจดัหาและจดัการทรัพยากรในการเรียนรู้ หรืออาจเป็นแหล่ง
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ส าหรับใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสผสมผสานความรู้ใหม่กบัประสบการณ์เดิมท่ีมี
อยู ่ท  าใหก้ารเรียนรู้ท่ีไดรั้บใหม่นั้นมีความหมายเพิ่มเติมข้ึนอีก 
                         1.1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์มีทั้งหมด 5 กลุ่มดงัน้ีคือ 1)กลุ่มหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์    
2)กลุ่มเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้ 3)กลุ่มส่ือเอนิเมชัน่ 4)กลุ่มส่ือวีดีทศัน์ 5)กลุ่มหุ่นยนตท์ ามือ
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้
ร่วมกนั ซ่ึงหน้าท่ีของกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์คือ การก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัวิธีการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ใชก้ระบวนการกลุ่ม และการสนบัสนุนขอ้มูลความรู้ตามความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว ้
ดว้ยวิธีการเช่นน้ีท าให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ตอ้งร่วมมือกนัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
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ปฏิบติักิจกรรม มีความรับผดิชอบร่วมกนัโดยมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัในกลุ่ม
โดยเฉพาะประธานกลุ่มท่ีท าหน้าท่ีเป็นคุณอ านวยคอยช่วยจุดประกายและประเด็นต่างๆในการ
แลกเปล่ียนความรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถให้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Hunt 
และคณะ ( 2003 ) ท่ีพบว่าการเรียนรู้เป็นทีมช่วยกระตุน้ความรับผิดชอบของแต่ละคนและช่วย
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกาญจนา  เกียรติธนาพนัธ์ (2542)         
ท่ีพบว่า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะท าให้การเรียนรู้มีพลงัมากกว่าการเรียนรู้ของบุคคลเพียงคน
เดียว 
       1.1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ผลการวิจยั
พบว่า เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงการท่ีจะท า
ให้ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ร่วมกนัสนทนาและอภิปรายอย่างเปิดเผยดว้ยความเช่ือมัน่
ไวว้างใจ และยอมรับซ่ึงกนัและกนันั้น จ าเป็นตอ้งสร้างความรู้สึกร่วมกนัเป็นหมู่คณะใหเ้กิดข้ึนกบั
สมาชิกแต่ละกลุ่มดว้ยวิธีการต่างๆ คือ การจดักิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มย่อยโดยให้
สมาชิกเขา้สนทนาบอกเล่าถึงประสบการณ์ การแสดงวิสัยทศัน์ร่วม การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม และการก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัของกลุ่ม เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มไดเ้ปิดใจในการสนทนาภายใตบ้รรยากาศของความไวว้างใจ และความเตม็ใจท่ี
จะเขา้ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมก ับสมาชิกในทีม ซ่ึงสอดคลอ้งก ับแนวคิดของ 
Bohm ( 1965, อา้งถึงใน Senge 1994) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสนทนาว่านอกจากสมาชิก
ในทีมไดเ้รียนรู้การวิเคราะห์ปัญหา หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ร่วมกนัแลว้ การสนทนายงัสร้างและ
ยกระดบัความรู้สึกผกูพนัร่วมกนัในทีม กล่าวคือ การสนทนาสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกของทีมท่ีเขา้ร่วมการสนทนาอย่างสม ่าเสมอ พฒันาความไวว้างใจในกลุ่มสมาชิกซ่ึงมกัจะ
ไม่ค่อยพบในการอภิปราย พฒันาความรู้ความเขา้ใจท่ีดียิ่งข้ึนของแต่ละคน สามารถเรียนรู้ท่ีจะ
พูดคุยกนัอยา่งเป็นมิตร เป็นเพื่อน และลดการต่อตา้นหรือการเอาชนะ รวมทั้งขยายความเขา้ใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีน ามาสนทนาของสมาชิกในทีม และสอดคลอ้งกนัแนวคิดของ Senge ท่ีว่า การ
อภิปรายมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการสนทนา และควรจดัใหมี้การ สนทนากนัก่อนเพื่อ
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการอภิปรายกนัต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ อุมาพร ฟูมัน่ (2542)  
ท่ีพบวา่ ความสมัพนัธ์ภายในทีมและติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท าวิจยั
เป็นทีมของอาจารยใ์นสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 
       1.1.4 เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการปฏิบติักิจกรรมของชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และช่วยให้การสร้างนวตักรรมการเรียนการ
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สอนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงัผลการประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้หลงัการทดลองท่ีสูง
กว่าก่อนการทดลองและการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีระดบัคุณภาพเหมาะสมปาน
กลางถึงมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท างานร่วมกนัตลอดจนส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีจัดให้บนเว็บไซต์ มีการปฏิบัติกิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกันสะดวก รวดเร็ว การ
แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลความรู้โดยอาศยัทรัพยากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงการอ านวย
ความสะดวกดา้นขอ้มูลและข่าวสารบนเวบ็ไซตท่ี์มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอท าให้ผูเ้ขา้
เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ได้รับขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์(2551) พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉล่ียของ
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษามีคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก
ไดรั้บความสะดวก รวดเร็วของเทคโนโลยบีนเวบ็ไซต ์
                   1.2 ขั้นตอนการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้           
8 ขั้นดงัน้ี 
                          1.2.1  ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้ผลการวิจัยพบสมาชิกทั้ ง         
5 กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนอกจากจะช่วยมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ท าให้สมาชิกทราบบทบาทแต่ละคนท่ีตอ้งปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายของสมาชิกใน
กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ท าให้มีแรงจูงใจร่วมกนัปฏิบติักิจกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Senge 
(1994)  การท่ีสมาชิกมีแนวคิดแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง มีจุดมุ่งหมายในการท างานให้บรรลุผล
ในทางเดียวกันให้เกิดพลังทิศทางร่วมกันของแต่ละคนจะประสานเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มพูน
สมรรถภาพของทีมสอดคลอ้งกบัแนวคิด Knowles (1979)ผูใ้หญ่จะมีแนวทางท าตามส่ิงจูงใจในตน
มากกว่าส่ิงจูงใจภายนอกตามทฤษฎี Knowlesจะมีความรู้สึกอยากเรียนเม่ือมีเป้าหมายของตนเอง 
ยอมรับท่ีจะมีความรับผดิชอบวางแผนในการเรียนและปฏิบติัการเรียนรวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเอง 
                          1.2.2 ขั้นน าเขา้สู่ประเด็นการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ผลการวิจยัพบว่า
เป็นการน าเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนผา่นการสนทนา
และอภิปรายของสมาชิกช่วยสร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดม้ากข้ึน และครูผูส้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ไดแ้สดงความคิดเห็นและเปิดประเด็นข้ึนมาใหม่ตลอดเวลาการเขา้ร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Peter M. Senge(1994) คือการสนทนาและอภิปราย 
ซ่ึงทั้ง 2 วิธีน้ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะตลอดกิจกรรม กล่าวคือการสนทนาในห้อง
สนทนา (Chat room) ท่ีให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้มาพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อรับฟังทศันคติ
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หรือมุมมองต่างๆ ไดก้วา้งขวา้งยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ในการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการแกปั้ญหาก็จะมาจากความคิดเห็นอนัหลากหลายในการ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในหอ้งสนทนา 
                          1.2.3 ขั้นคน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงานผลการวิจยัพบว่า เป็นการส ารวจ
ปัญหาการท างานหรือ ก าหนดภาระงานกลัน่กรองน าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบ
ความส าเร็จเสนอบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์บนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์วิเคราะห์นวตักรรมการเรียนการสอนของ
สมาชิกในกลุ่มออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของอาร์โนด์ Arnold (1999) ท่ีพบว่าการสอนผูใ้หญ่ใหเ้กิดความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองท่ีเช่ือว่าการจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ให้มีทางเลือกเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจ สังเกต
เพื่อใหเ้ห็นปัญหาจะช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมในการเรียน ทิศนา แขมมณี (2547) 
          1.2.4 ขั้นการจดัเก็บรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ี
คน้พบไปใช้ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาขอ้มูลท่ีรวบรวมไวใ้นแต่ละหมวดหมู่อยา่งหลากหลายรูปแบบ เช่น ไฟลเ์อกสาร คลงัรูปภาพ
วีดีทศัน์ เป็นตน้ ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและน าขอ้มูลความรู้ในฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตไ์ปใชเ้พื่อการ
ปฏิบติักิจกรรมบนเครือข่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปณิตา พน้ภยั 
(2544) ท่ีพบว่า ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บ         
การเขา้ถึง และการเผยแพร่ความรู้และสมชาย น าประเสริฐชัย(2546)กล่าวว่าระบบการจดัเก็บ
ความรู้เป็นแหล่งความรู้หรือขุมทรัพยค์วรมีความหลากหลายในการจดัเก็บและมีความง่ายท่ีจะท า
การสืบคน้น ามาใชป้ระโยชน์ควรพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะใชแ้หล่งเรียนรู้ได้
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาตนเองและพฒันาองคก์ร กระบวนการสร้างความรู้
ในคลงัความรู้จึงเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันางานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
                          1.2.5 ขั้นวางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสมาชิกทุกคน
เสนอจุดมุ่งหมาย และวางแผนการเขียนผงัการด าเนินงานแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อปรับ
แผนการด าเนินงานสมาชิกทุกคนเขียนแผนการด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน      
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางของตนเอง ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ท่ีมีการสนทนาและการอภิปรายในการ
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น าเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตั้งค  าถามในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างผลงานของทีมและผลงาน
รายบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละขั้นตอนซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
สมาชิกในกลุ่มมีทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้เพิ่มข้ึนในลกัษณะของความร่วมมือและการ
แลกเปล่ียนความรู้  ดงัจะเห็นไดจ้ากนวตักรรมการเรียนการสอน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงดี ทั้งในดา้นความเป็นนวตักรรม ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรมและดา้น
คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่าง ยงัแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้
สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและยิง่มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนอ่ืนมากข้ึน กบัไดเ้รียนรู้ส่ิง
ใหมๆเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บนั้นมากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวของ
Tsai และ Ghoshal(1998)ท่ีกล่าวว่าการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและความไวว้างใจมีประสิทธิภาพใน
การท าให้เกิดการสร้างความรู้ผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และในส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน
เครือข่ายนั้น มีผลการศึกษาจ านวนมากท าให้ได้ขอ้สรุปท่ีสนับสนุนว่าเทคโนโลยี ช่วยให้การ
ติดติอส่ือสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสะดวกข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยสนทนา
เสมือนจริงท่ีเรียกวา่Real time ดว้ยเสียงและขอ้ความท่ีความนิยมอยา่งมาก 
           1.2.6 ขั้นด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน เป็นการปฏิบติังานตาม
แผนการด าเนินงานสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีก าหนดไวส้มาชิกทุกคนแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าเสนอนวัตกรรมตามความคิดเห็นท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระยะสุดทา้ยผลการวิจยัพบวา่ การกระบวนการซกัถามเพื่อสะทอ้นแนวคิดการ
พฒันาผลงานรายบุคลของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ท าให้เกิดมุมมองใหม่ๆน ามาซ่ึงการ
ทบทวนปรับปรุงผลงานรายบุคคลใหมี้คุณภาพมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากคุณภาพและความน่าเช่ือถือ
ไดข้องนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัดีและมีความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริงซ่ีงผลงานรายบุคคลดงักล่าวพฒันาข้ึนจากความตอ้งการและความ
สนใจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลโดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งท าการวิเคราะห์ผเูรียนเพื่อก าหนด
แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมภายใตแ้นวคิดทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกนัในแต่ละบริบท ตลอดจนการบูร
ณาการขององคค์วามรู้จากทรัพยากรพื้นฐานท่ีจดัไวใ้ห ้น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าเสนอแนวคิด
ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีช่วยพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของแต่
ละบุคคล 
           1.2.7ขั้นน าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นการน าเสนอผลงานและการ
ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนสมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและ
วิพากษ์ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการปฎิบัติ
กิจกรรมการฝึกอบรมครบถว้น 4 ระยะสมาชิกในทีมเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ี
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ก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นท่ีสนับสนุนผลของการใช้รูปแบบว่า ผลงานรายบุคคลท่ี
พฒันาว่ามีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและความตอ้งการของสมาชิก และเป็นเป้าหมายท่ีสมาชิก
ตอ้งบรรลุในขั้นตอนต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริลกัษณ์ จิเจริญ (2545)ท่ีพบว่า การไดรั้บ
มอบหมายความรับผิดชอบในงาน เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัลกัษณะการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมในการกระท า ท าให้ไดเ้รียนรู้งาน
จากการกระท าท่ีถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงซ่ึงจะส่งเสริมให้มีลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่ม      
มากข้ึน นอกจากน้ี มีผลการวิจัยช้ินท่ีสามารถสรุปได้ว่า การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม        
การเรียนรู้ของตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (McLoughlin 1971; 
Moorehead  1977; Gates 1992) 
                         1.2.8 ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
พฤติกรรมการสร้างความรู้ผลการวิจยัพบว่าการประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้หลงัการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการประเมินนวตักรรมการเรียนการ
สอนทั้ง3ดา้นคือ ดา้นความเป็นนวตักรรม ดา้นกระบวนการพฒันาและดา้นคุณค่าและประโยชน์
ของนวตักรรม มีระดบัคุณภาพปานกลางถึงระดบัดีเพราะรูปแบบมีกระบวนการ และขั้นตอนท่ี
ชดัเจน รวมทั้งองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยงัช่วยให้การ
ท างานร่วมกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิษฐา 
พุฒิมานรดีกุล(2550) พบว่ากิจกรรมการฝึกอบรมบนเวบ็เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้เป็นทีมส่งผล
ให้ทกัษะการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวิธีการสร้างการ
เรียนรู้เป็นทีมท่ีส าคญัผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดเ้ขา้มาพดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อรับฟังทศันคติหรือ
มุมมองต่างๆ ไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน ซ่ึงช่วยใหที้มสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ในการท าโครงการทั้ง 6 ขั้น 
หรือการตอบกรณีศึกษาได้ง่ายข้ึน โดยวิธีการแก้ปัญหาก็มาจากความคิดอนัหลากหลายในการ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในหอ้งสนทนา 
 
 
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

2.1 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีผลการประเมิน
ตนเองดา้นพฤติกรรมการสร้างความรู้ สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อธิบายไดว้่า
รูปแบบน้ีน าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครู
สามารถสืบคน้ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้
ออนไลน์ นอกจากน้ียงัใชช่้องทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั 
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ตลอดจนมีการส ารวจตรวจสอบผลการปฏิบติักิจกรรมของตนเอง ดว้ยเคร่ืองมือและมีวิธีการในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการใช้กระบวนการเปล่ียนแปลงความรู้ (Knowledge Conversion 
Process) และการสร้างเกลียวความรู้(Knowledge Spiral) ตามตวัแบบเซคกิ (SECI Model) ของโน
นากะและทากชิู (Nonaka and Takeuchi 1995) ท าใหค้รูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการ
สร้างความรู้ สูงข้ึนในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization)ดา้นการ
ปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization)  ด้านการผสมผสาน (Combination)  และด้านการ
ปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization)   สูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Michaelsen (2002 ,
อา้งถึงใน     อภนัตรี รอดสุข 2540)ท่ีว่า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะเกิดข้ึนไดจ้ากการคน้หาขอ้มูล 
ความกระตือรือร้นของผูเ้รียนในการคน้หาความรู้ ขอ้มูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัสมาชิกใน
กลุ่มจนเกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนั 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสร้างความรู้ของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ร่วมชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ทั้ง 4 ดา้น พบวา่  

พฤติกรรมการสร้างความรู้ด้านปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อธิบายไดว้า่กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหส้มาชิกมีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เรียนรู้ออนไลน์ จ  านวน  6 คนมีความเขา้ใจในเง่ือนไขเป้าหมาย และการปฏิบติักิจกรรมของ
รูปแบบฯ ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัเป็นกลุ่มสัมพนัธ์มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้กบัสมาชิกทุกคน
จนน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Mebane (2000)ท่ีว่าปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อผลการเรียนรู้ของทีม คือการร่วมมือกนัของสมาชิกในทีม (Collaboration) และขนาดจ านวนของ
สมาชิกในกลุ่ม(Group)นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีผลการวิจัยสนับสนุนว่า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดได้ดีและมีประสิทธิภาพในกลุ่มท่ีมีระยะเวลาในการร่วมทีมกันยาวนาน
พฤติกรรมการสร้างความรู้ ดา้นการปรับเปล่ียนสู่ภายนอกหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อธิบายได้ว่า มีการสนทนาและการอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีศึกษา 
ความรู้ และประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคน มีการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบท าให้มองเห็น
ภาพไดง่้ายข้ึน และสมาชิกไดน้ าความรู้ท่ีผา่นการสังเคราะห์แลว้ภายในตน เผยแพร่ออกสู่ภายนอก
โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือช่วย เช่น แนวทางการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  เวบ็ไซตเ์พื่อการ
เรียนรู้ ส่ือเอนิเมชัน่ ส่ือวีดีทศัน์ และหุ่นยนตท์ ามืออยา่งสม ่าเสมอจนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอเตรียนเวนเกอร์ริชาร์ดแมกเด
อมอสและวิลเลียมสไนเดอร์ (Etienne Wenger, Richard McDermott and  William Snyder,2002) ท่ี
ท าการวิจัยเร่ืองหลักการของชุมชนปฏิบัติข้อคน้พบของเขาคือการการเรียนรู้การประชุมเชิง
ปฏิบติัการการประชุมเชิงวิชาการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฤติกรรมวฒันธรรมองคก์รสามารถ
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พฒันาชุมชนปฏิบติัให้สามารถน าไปใช้ได้จริงรวมทั้ งยงัสามารถก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้ ดา้นการผสมผสานหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ  .0 5 อธิบายได้ว่า การสนทนาและการอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล และ
ประสบการณ์ของสมาชิกเป็นการน าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยการรวมหรือบูรณาการองคก์รความรู้ หรือสังเคราะห์ความรู้
ท่ีมีอยู ่เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา เช่น การน าความรู้ดา้นเวบ็ไซตม์าประยกุตก์บัการเรียนรู้จน
สามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อบริหารการจดัการเรียนรู้ได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของทฤษฎีการ
สร้างสรรคค์วามรู้เชิงความคิด (Constructivism Theory)   และทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามรู้เชิงสังคม
วฒันธรรมของ  Vygotsky ท่ีว่าการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ในตวัผูเ้รียนนั้นเกิดจากตวัผูเ้รียนเองหรือ
ผูเ้รียนลงมือท ากิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะของกลุ่มหรือทีม การคาดหวงัผลท่ีเกิดข้ึนหรือเป้าหมาย
ของกลุ่มจะท าใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมของสมาชิกด าเนินไปอยา่งราบร่ืนในลกัษณะของ
การร่วมแรงร่วมใจกนั มุ่งเน้น  ท่ีความส าเร็จของงานหรือกิจกรรม ซ่ึงท าให้การรวมกลุ่มมีการ
เหนียวแน่นมัน่คงมากข้ึน และพฒันาสู่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  พฤติกรรมการสร้างความรู้ ดา้น
การปรับเปล่ียนสู่ภายในหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .0 5 อธิบายไดว้่า 
กลุ่มตวัอย่างมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประยุกตใ์ชค้วามรู้เป็นไปอย่างทัว่ถึง มีการน าเคร่ืองมือ
ทบทวนผลหลงัการปฏิบติัมา เม่ือท ากิจกรรมครบตามท่ีก าหนดของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ สมาชิกจะมีการพฒันาระดบัทกัษะและความช านาญ   (Proficiency Level)   ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 
จนเม่ือการใชค้วามรู้ถึงระดบัท่ีทราบว่าความรู้นั้นเกิดข้ึนมาท าไม  และเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร (Know-

why, Know-how)   ก็จะสามารถสร้างสรรค์ นวตักรรมการเรียนการสอนหรือนวตักรรมใหม่ๆได้
หลากหลายรูปแบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแอนเดอสันและพรอม (Anderson and Plomp) 
พบวา่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นเป้าหมายของสงัคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเม่ือน า
ความรู้ไปปฏิบัติจะเกิดการยอมรับและความร่วมมือในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลดีทั้ งผูใ้ห้
ประสบการณ์และผูรั้บความรู้จากประสบการณ์สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ทางความรู้ให้เกิดข้ึน
เรียกว่าเป็นการสร้างสรรคค์วามรู้จดัเป็นความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของกระบวนการสร้างความรู้ของ
บุคลากรและขององคก์รดงัขอ้คน้พบจากงานวิจยัของฮิเดโอะยามาซากิ (Hideo Yamazaki อา้งถึงใน 
ยทุธนา แซ่เตียว ,2547) ท่ีท าการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้พบว่าการประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือการ
พฒันาความรู้เรียกว่าปัญญาปฏิบติั (Wisdom) จากปัญญาปฏิบติัพฒันาเป็นนวตักรรม (Innovation) 
เจา้ของนวตักรรมเรียกว่าผูท้รงความรู้ (Knowledge worker หรือ Knowledge person) และ
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของโนนากะและทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi) ท่ีพบว่าการแลกเปล่ียนการ
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แบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้ในลกัษณะสองทางหรือทีมเรียกว่า SECI model (Socialization , 
Externalization, Combination, Internalization) ท่ีสามารถพฒันาความสามารถและการสร้างองค์
ความรู้ในองคก์รท่ีแปลงความรู้ท่ีซ่อนเร้น ท่ีอยูใ่นรูปประสบการณ์ท่ีอยูก่บัคนเป็นความรู้ท่ีเด่นชดั 
และอีกแนวทางหน่ึงซ่ึงจะท าให้เกิดวฒันธรรมองคก์รในการแลกเปล่ียนความรู้ คือการเช่ือมโยง
เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ คือกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
จดัเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

2.2 ผลการประเมินคุณภาพนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีได้จากชุมชนการเรียนรู้
ออนไลนพ์บวา่ นวตักรรมการเรียนการสอนซ่ึงเป็นผลงานรายบุคคลท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การระดมสมอง และการวิพากษ์ผลงานของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ทั้ง 5 กลุ่มคือกลุ่ม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มส่ือเอนิเมชั่น กลุ่มส่ือวีดีทศัน์และกลุ่ม
หุ่นยนตท์ ามือมีคุณภาพเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  อธิบายไดว้่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ให้
ความส าคญักบักลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ ท่ีสมาชิกทุกคนรู้บทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของกลุ่มท่ี
ตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ยความรับผิดชอบ โดยการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของแต่ละคนเพื่อให้ไดผ้ลงานตามท่ี
ก าหนดไว ้ดว้ยวิธีการท่ีเนน้ใหส้มาชิกในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงมี
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น หอ้งสนทนา (Chat room) การอภิปราย
(Forum Discussions) บลอ็ก(Blog Posts) บนัทึก (Notes) ภาพถ่าย (Photos)วีดีทศัน์(Videos) เป็นตน้
และการก าหนดผลงานท่ีตอ้งการอย่างต่อเน่ือง จะกระตุน้ให้กลุ่มมีการสนทนาและอภิปรายกนั
อยา่งสม ่าเสมอ ขณะเดียวกนัการศึกษาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติมส าหรับน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละ
คร้ังก็เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนท่ีตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปดว้ยเช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีท าให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน ท าให้ความสามารถของสมาชิกมีมากข้ึนและมีความสุข 
สนุกสนานในการเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั(ประเวศ วะสี. 2545)ท่ีกล่าวว่าเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้
รู้จกัตนเอง รู้จกัโลกสามารถพึ่งตนเองไดท้ั้งดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยูร่่วมกนัอยา่งมีดุลยภาพ 
เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉนัทะในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัสมาชิก
ในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ก็มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึนกว่าการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามล าพงัจน
ท าให้สมาชิกแต่ละคนสามารถพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ      
สิริลกัษณ์    จิเจริญ(2545) ท่ีพบว่า การไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบในงาน เป็นตวัแปรท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลมี
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ส่วนร่วมในการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้งานจากการกระท าท่ีถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงซ่ึงจะ
ส่งเสริมใหมี้ลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีมเพิ่มมากข้ึน 
  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจยัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย

ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยั
ในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 
1.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ 

         1.1 การน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ น้ีไปใชค้วรค านึงถึงความพร้อมของ
องคป์ระกอบตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ในดา้นต่างๆโดยเฉพาะความพร้อมของสมาชิก
ท่ีตอ้งมีบทบาทในการเรียนรู้และรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและการเตรียมความพร้อมดา้น
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ดา้นผูรั้บผดิชอบตอ้งเตรียมความพร้อมดว้ยเช่นกนัทั้งดา้น
เวลาท่ีจะใหส้มาชิกไดป้รึกษาแนะน าหรือใหค้วามช่วยเหลือและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองในการเรียนการสอนในดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกมี็ความส าคญัท่ี
ตอ้งเตรียมใหพ้ร้อมเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 
      1.2 ผูบ้ริหารหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ ในฐานะท่ีเป็นช่องทางหรือโอกาสท่ีจะท าให้การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ดงันั้นจึงควรมีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี
ชดัเจน มีการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร การพฒันา
ทกัษะของบุคลากรทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
                      1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตควรมีทกัษะพื้นฐานการใชง้านอินเทอร์เน็ตในระดบัหน่ึง หรือไดรั้บการฝึกทกัษะเร่ือง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมท่ีจ าเป็นจนมีความพร้อมสามารถใช้งานได้จึงเข้าสู่
กระบวนการพฒันา เพื่อจะไดไ้ม่เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์
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                     1.4 ควรมีการบูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสร้าง
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้ให้เขา้กบับริบทของการปฏิบติังานประจ าของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ีช่วยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกนั
หรือคลา้ยคลึงกนัไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้
มีการพฒันาตนเองและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อภาพรวมของการปฏิบติังาน
ในสถานศึกษา 
                      1.5 ควรมีการวางแผนก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตาม
องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์น้ีให้ชดัเจนจะไดเ้ตรียมความพร้อมไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเพื่อใหก้ารน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์น้ีไปใชเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

                       2.1ควรมีการศึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้
เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนกบัครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดท้ัว่ถึง
และยงัส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียน 
                      2.2ควรมีการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใตพ้ื้นฐานทฤษีการเรียนรู้
แบบอ่ืนๆ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาและไดรั้บว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นจึงควรท่ีจะประยุกตเ์อาแนวทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้
ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการท างานร่วมกนัในรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์และยงัส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
ตลอดเวลา 
                     2.3ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนในดา้นกระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเรียนรู้และวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการสร้างความรู้เป็นฐานตามวิถีการเรียนรู้
ในชีวิตจริง 
                      2.4ควรมีการติดตามผลชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ภายหลงัการทดลองทุก 3 เดือนหรือ 
6 เดือนเพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ว่ายงัคงส่งผลต่อการพฒันาการ
ท างานร่วมกนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือไม่ 
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ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
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      ปฏิบติัในสถานศึกษา 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั  
      ชุมชนนกัปฏิบติัในสถานศึกษา 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

2. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการ
ฝึกปฏิบติัหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลย ี
      เป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึก 
      ปฏิบติัในสถานศึกษา 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยเีป็น 
      ส่ือกลางการด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัใน 
      สถานศึกษา 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใช ้
      เทคโนโลยเีป็นส่ือกลางการด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่ง 
      การฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

3. สถานศึกษาของท่านมีวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความร่วมมือกันในการ
ปฏิบติังานหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ทาง 
      สงัคมและความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน 
 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 บุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 บุคลากรร่วมมือกนัทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมายความส าเร็จ 
      ของสถานศึกษา 
 ช่วยเหลือ แบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งกนัเสมอ 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

4. ท่านมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนัใน
องคก์รต่อไปน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนั 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั 
รับทราบสภาพความเป็นจริงขององคก์ร 
ใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

5. ท่านมีการใชพ้ลงัของกลุ่มมาสนบัสนุนการปฏิบติังานใน
ประเดน็ต่อไปน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ใชค้วามเช่ียวชาญของตน และเพื่อนร่วมงานเพื่อให ้
      เกิดความส าเร็จร่วมกนั 
 พฒันาศกัยภาพของทีมอยูเ่สมอ 
 เปิดเผยความคิดของตนเอง 
 ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

6. ในการสนทนากบัผูร่้วมงานท่านไดป้ฏิบติัในประเดน็
ต่อไปน้ีหรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
 เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 กลา้เปิดเผยความคิด/ความรู้สึกของตนเอง 
 รับฟังมุมมองความคิดผูอ่ื้นโดยละท้ิงความคิดเห็น 
      ของตนเอง 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

7. ในการอภิปราย เน้ือหาเพือ่หาขอ้ยติุและขอ้ตกลงท่าน
ไดด้ าเนินการในประเดน็ต่อไปน้ีหรือไม่  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยมีเหตุผล 
     สนบัสนุนเสมอ 
สามารถแสดงเหตุผลใหเ้พื่อนร่วมงานยอมรับได ้
สามารถตดัสินใจเลือกขอ้สรุปเพื่อแกปั้ญหาได ้
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

8. เม่ือท่านตอ้งเผชิญความเส่ียงหรือเกิดปัญหาในการ
ท างานท่ีผา่นมา ท่านไดป้ฏิบติัในลกัษณะต่อไปน้ีหรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ใหอ้ภยัผูร่้วมงาน 
 ใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน 
 ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ไม่น าความผดิพลาดของเพื่อนร่วมงานมาเป็นขอ้ 
       ต่อรอง 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

9. ท่านคิดว่าการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ให้ย ัง่ยืน
ควรมีเง่ือนไขอยา่งไร(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เป้าหมายร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้  
ร่วมใชแ้บ่งปันทรัพยากร เคร่ืองมือ ความคิด 
มีความรู้สึกยดึเหน่ียวผกูพนัสร้างความสมัพนัธ์ 
     ในเชิงสงัคม 
มีลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม  
ความร่วมมือ การเรียนรู้ท่ีจะเรียน 
การอยูร่่วมกนัแบบเคารพซ่ึงกนัและกนั  
 การสนทนาเพื่อการสร้างสรรค ์
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

10. ท่านคิดวา่บทบาทผูส้อนในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ควร
เป็นอยา่งไร(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ผูส้อนใหโ้ครงสร้างปฏิสมัพนัธ์ 
ใหรู้ปแบบความร่วมมือ 
ใชก้ลยทุธการสอน 
 ดูแลอ านวยการกิจการของผูเ้รียน 
ตรวจสอบ ประเมิน  
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
สร้างความสมัพนัธ์ความไวใ้จ 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

11. ท่านเคยใชเ้วบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการชุมชนการเรียนรู้ออนไลน ์
ดงัต่อไปน้ี(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
GoogleGroup   
Facebook   
 Twitter  
MySpace  

+1 +1 0 0.67 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

MySpace  
Youtube 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

    

การกระบวนการสร้างความรู้ 

1.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกระบวนการสร้าง
ความรู้หรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีความรู้ความเขา้ใจ 
 ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

+1 +1 +1 1.00 

2.สถานศึกษาของท่านมีความร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนั
และเพื่อการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะจ ากดัตนเองให้อยูใ่นขอบเขต
การท างานในหน่วยงานของตนเท่านั้น 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อ 
      เป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการเรียนรู้ 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการส่งเสริมใหเ้กิด 
      ความร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพื่อ 
      การเรียนรู้ 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ 
      ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนั 
      และเพื่อการเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 
 
 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

3.สถานศึกษามีการออกแบบวิธีการแบ่งปันความรู้และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์รเช่นระบบการหมุนเวียน
งานและระบบการเรียนรู้ในขณะปฏิบติังานเป็นตน้ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีระบบการหมุนเวียนงานและระบบการเรียนรู้ 
     ในขณะปฏิบติังาน 
 มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความ 
      คิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 
จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

+1 +1 +1 1.00 

4. วฒันธรรมขององคก์รเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนไดเ้ป็น
ผูน้ าในการพฒันาวิธีการท างานของตนและน า
ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน 
โดยสร้างและแบ่งปันความรู้ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น  การท างาน 
     ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความ 
     คิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 
พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นใหค้วาม 
      ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 
 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

5. ผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมและท าให้การเรียนรู้
และกระบวนการสร้างความรู้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังานตามปกติของสถานศึกษา 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น  การท างาน 
    ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ร่วมกนั 
พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นใหค้วาม 
     ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงาน 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรม
และค่านิยมขององคก์รเพื่อรวบรวมขอ้มูลไปก าหนดเป็น
กลยุทธ์และรูปแบบของกิจกรรมการพฒันาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร    
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันา 
      องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทของ 
      องคก์ร 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการวิเคราะห์จุดอ่อน 
      จุดแขง็วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์รเพื่อ 
      รวบรวมขอ้มูลไปก าหนดเป็นกลยทุธ์และรูปแบบของ 
      กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ี 
      เก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด 
      กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
      กบับริบทขององคก์ร 
 อ่ืนๆ .............................................. 

    

7.สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์รท่ีบุคลากรสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยง่าย 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ 
     ผา่นระบบเครือข่าย 
มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
จดัท าระบบปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา    
เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
 มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 
มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละ 
บุคคล 
บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล   
 เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 
 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ี 
      เก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด 
      กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
      กบับริบทขององคก์ร 
 อ่ืนๆ .............................................. 
 

+1 0 +1 0.67 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

8.สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการจดัสัมมนา
เรียนรู้และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนจดัใหมี้การจดัสัมมนา 
     เรียนรู้และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบการจดัสัมมนาเรียนรู้และ 
      อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 มีการแลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการ 
      พดูคุยกนั 
 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ี 
      เก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด 
      กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
      กบับริบทขององคก์ร 
 อ่ืนๆ .............................................. 

+1 +1 +1 1.00 

9. ครูทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บรักษา
ความรู้ขององคก์รและการแบ่งปันความรู้เหล่านั้น 
กบัผูอ่ื้น(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
จดัท าระบบปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา    
เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 
 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ี 
     เก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด 
     กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
     กบับริบทขององคก์ร 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
 มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล 
 เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 
 อ่ืนๆ .............................................. 

    

10. สถานศึกษามีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะ
พฒันาและปรับปรุงขีดความสามารถศักยภาพของทั้ ง
บุคลากรและองคก์ร   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีแผนด าเนินงานท่ีชดัเจนในการประเมินผลอยา่ง 
      ต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงขีดความสามารถ 
      ศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงานและองคก์ร 
 ยอมรับผลการประเมินและขอ้ผดิผลาดไดด้ว้ย 
      ความเตม็ใจ 
 มีการพฒันาศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงานและ 
      องคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ี 
      เก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด 
      กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
      กบับริบทขององคก์ร 

+1 +1 +1 1.00 

11.  ท่านมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือซอฟตแ์วร์ท่ี
จะสนบัสนุนการจดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ต่างๆหรือไม่ 
   มี            ไม่มี 
ถา้มีโปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความ/เอกสารจากการบนัทึกแลกเปล่ียนขอ้มูล 
       ความรู้ 
  ค  าสนทนา(อุปกรณ์บนัทึกเสียง) 
  คู่มือปฏิบติังาน      
  เทปบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

12.  องคก์รของท่านมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไปน้ีหรือไม่ 
   -  คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
   มี             ไม่มี 
     -  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   มี             ไม่มี 
  -  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   มี            ไม่มี 
  -  บุคลากรท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือดา้นเทคโนโลย ี
   มี            ไม่มี 

+1 +1 +1 1.00 

13. ท่านมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไปน้ีหรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
 การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
 การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 

+1 +1 +1 1.00 

14. วิธีการท่ีท่านมกัใชใ้นการรับและส่งขอ้มูลเพื่อส่งผา่น
ความรู้และขอ้มูลระหวา่งเพื่อนร่วมงาน(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ผา่นบนัทึกขอ้ความ 
 ผา่นรายงานการประชุม 
 ผา่นการติดต่อทางโทรศพัท ์
 ผา่นการสนทนาออนไลน ์
 ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผา่นกระดานเสวนา (web board) 
ผา่นระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ร 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

ผา่น Web blog 
ผา่นการประชุมทางไกล Video Conference 
 อ่ืนๆ ................................ 

    

นวตักรรมการเรียนการสอน 
1. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมให้ครูพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนหรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหค้รูพฒันานวตักรรมการ 
      เรียนการสอน          
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการครูพฒันานวตักรรม 
      การเรียนการสอน       
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัครู 
      พฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
 อ่ืนๆ ........................................................ 

+1 +1 +1 1.00 

2. ท่านคิดว่าลกัษณะหรือรูปแบบของนวตักรรมเป็น
อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
แผนการสอน 
ชุดการสอน 
คู่มือครู 
บทเรียนส าเร็จรูป 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ส่ิงประดิษฐต่์างๆ 
เกม 
 CAI 
 CMS 
 e-learning 
 อ่ืนๆ .................................................................. 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ค่า IOC 

3.ท่านคิดว่าขั้นตอนการพฒันานวตักรรมควรเป็นอยา่งไร
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
การก าหนดรูปแบบของผลงาน 
ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 
 อ่ืนๆ .......................................................... 

+1 +1 +1 1.00 

4. ท่านตอ้งการสร้างสรรคน์วตักรรมในประเด็นต่อไปน้ี
หรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เป็นนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ 
เป็นนวตักรรมท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาปรับปรุงหรือพฒันา  
       และไดผ้ลดี 
เป็นนวตักรรมท่ีมีอยูแ่ลว้และน ามาใช ้
 อ่ืนๆ................................................ 

+1 +1 +1 1.00 

5. ท่านคิดวา่ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรมควรเป็น
อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
การพฒันานวตักรรมไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน  มีการ   
       เผยแพร่และสร้างเครือข่าย 
การพฒันานวตักรรมด าเนินการเสร็จส้ิน     
      มีการเผยแพร่ 
การพฒันานวตักรรมด าเนินการเสร็จส้ินไม่ตอ้ง  เผยแพร่ 

+1 +1 +1 1.00 

6. ท่านคิดว่าผูเ้รียนควรมีลกัษณะอย่างไรในการใช้
นวตักรรมดา้น ICT (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ICT เช่น รู้จกั  
       Hardware และ Software 
 สามารถเลือกใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ 
     แหล่งขอ้มูล 
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ตารางท่ี 39 (ต่อ) 

ขอ้ค าถามส าหรับการวิจยั 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
ค่า IOC 

สามารถวิเคราะห์ ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ดว้ย  
สามารถเลือกและใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการเขา้สู่ 
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
 อ่ืนๆ .......................................................... 

0 +1 +1 0.67 

7. ท่านคิดวา่การทดลองน าผลงานนวตักรรมไปใชค้วรมี
ลกัษณะอยา่งไร     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ควรมีการวิจยัส่ือท่ีจะน าไปทดลองใชเ้พื่อวดั 
     ประสิทธิภาพของส่ือก่อน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้นควรจดัท าใหส้ามารถ 
    วดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไม่ตอ้งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งน าไปใชไ้ดเ้ลย 
 อ่ืนๆ ............................................................ 

+1 +1 +1 1.00 

8. ท่านคิดวา่การเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันานวตักรรม
ควรมีลกัษณะอยา่งไร     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 
      และการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งโรงเรียน 
วสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 
      และการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์ 
     และการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
 

+1 +1 +1 1.00 

รวม 0.97 
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ตารางท่ี 40 แสดงขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการส ารวจสภาพ 
                     ปัจจุบนั ปัญหา ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช ้
                     กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
                    วิชาคอมพิวเตอร์ 

ขอ้มูลพื้นฐาน รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
18 
12 

60.00 
40.00 

อาย ุ ต ่ากวา่30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 - 45 ปี 
46 ปีข้ึนไป 

9 
11 
7 
3 

30.00 
36.67 
23.33 
10.00 

ต าแหน่งและวิทยฐานะ ครูผูช่้วยสอน 
ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูเชียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
อ่ืนๆ... 
อตัราจา้ง 
ผูอ้  านวยการ 

2 
13 
11 
- 
- 
 
3 
1 

6.67 
43.33 
36.67 

- 
- 
 

10.00 
3.33 

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ ต ่ากวา่2 ปี 
2 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
21 - 30 ปี 
30 ปีข้ึนไป 

2 
8 
10 
6 
4 

6.67 
26.67 
33.33 
20.00 
13.33 

รวม 30 100  
 

จากตารางท่ี 40 ขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายร้อยละ 60.00  เป็นเพศหญิงร้อยละ 40.00 มีอายรุะหว่าง 31 – 35 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

36.67รองลงมามีอายุต  ่ากว่า30 ปี คิดเป็นร้อยละ  30.00 อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33

และกลุ่มอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.00ต าแหน่งและวิทยฐานะของกลุ่ม
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ตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิทยฐานะครูช านาญการ คิดเป็นร้อยละ43.33 รองลงมาวิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ คิดเป็นร้อยละ36.67  ครูอตัราจา้ง คิดเป็นร้อยละ10.00  ครูผูช่้วยสอน คิดเป็นร้อยละ6.67  

และจ านวนนอ้ยท่ีสุดเป็นผูอ้  านวยการ คิดเป็นร้อยละ3.33 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ73.33 และน้อยท่ีสุดระดบัปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ26.67ระยะเวลาการ

ปฏิบติัราชการของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด 11 - 20 ปีคิดเป็นร้อยละ33.33 รองลงมาระยะเวลาการ

ปฏิบติัราชการ2 - 10 ปีคิดเป็นร้อยละ26.67ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ21 - 30 ปีคิดเป็นร้อยละ

20.00ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ30 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ13.33 และระยะเวลาการปฏิบติัราชการ

ต ่ากวา่2 ปีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ6.67 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในการส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชา

คอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดสรุปขอ้มูลไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 41แสดงความคิดเห็นในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ 

               สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

ชุมชนการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี 
ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั 

 
 
 

 - ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนนกั 
   ปฏิบติัในสถานศึกษา 
- จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการสร้างชุมชน 
  นกัปฏิบติัในสถานศึกษา 
-เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั 
 ชุมชนนกัปฏิบติัในสถานศึกษา 

 
50.00 

 
66.67 

 
73.33 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีป็น
ส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่ม
ท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติั 
 
 
 

 -ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหมี้การใช ้
   เทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่ม 
  ท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
-จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลย ี
  เป็นส่ือกลาง การด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึก 
  ปฏิบติัในสถานศึกษา 
- เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ 
 ใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการของ 
  กลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 

 
 

96.67 
 
 

60.00 
 
 

73.33 

3. สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมและความร่วมมือกนัใน
การปฏิบติังาน 
 

 -ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการ 
  ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมและความร่วมมือกนัใน 
  การปฏิบติังาน 
-ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
-บุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี 
   แตกต่าง 
 - บุคลากรร่วมมือกนัทุกฝ่ายเพือ่เป้าหมาย  
   ความส าเร็จของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 

96.67 
86.67 

 
86.67 

 
90.00 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 
 
 

-ช่วยเหลือ แบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งกนั 
  เสมอ 

90.00 
 

4. การก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์ร 
 

-ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนั 
-ก าหนดในบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั 
-รับทราบสภาพความเป็นจริงขององคก์ร 
-ใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 

76.67 
70.00 
80.00 
76.67 

5. การใชพ้ลงัของกลุ่มมา 
สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 
 

-ร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
-ใชค้วามเช่ียวชาญของตน และเพื่อนร่วมงาน 
  เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จร่วมกนั 
- พฒันาศกัยภาพของทีมอยูเ่สมอ 
- เปิดเผยความคิดของตนเอง 
-ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพื่อน 
  ร่วมงาน 

76.67 
 

66.67 
73.33 
73.33 

 
80.00 

6.การสนทนากบัผูร่้วมงาน - มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

- เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-กลา้เปิดเผยความคิด/ความรู้สึกของตนเอง 
-รับฟังมุมมองความคิดผูอ่ื้นโดยละท้ิงความ 

  คิดเห็นของตนเอง 

90.33 
86.67 
73.33 

 
26.67 

7. ในการอภิปราย เน้ือหาเพื่อหา
ขอ้ยติุและขอ้ตกลง 

-แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยมีเหตุผล 
  สนบัสนุนเสมอ 
-สามารถแสดงเหตุผลใหเ้พือ่นร่วมงานยอมรับได ้
-สามารถตดัสินใจเลือกขอ้สรุปเพื่อแกปั้ญหาได ้

 
80.00 
73.33 
53.33 

8. การเผชิญความเส่ียงหรือเกิด
ปัญหาในการท างานท่ีผา่นมา  
 

-ใหอ้ภยัผูร่้วมงาน 
-ใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน 
-ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

90.00 
90.00 
76.67 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

 -ไม่น าความผดิพลาดของเพือ่นร่วมงานมาเป็น 
  ขอ้ต่อรอง 

 
   80.00 

9. การพฒันาชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ใหย้ ัง่ยนื 
 
 
 

-เป้าหมายร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้  
-ร่วมใชแ้บ่งปันทรัพยากร เคร่ืองมือ ความคิด 
-มีความรู้สึกยดึเหน่ียวผกูพนั สร้าง 
 ความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม  
-มีลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม  
-ความร่วมมือ การเรียนรู้ท่ีจะเรียน  
-การอยูร่่วมกนัแบบเคารพซ่ึงกนัและกนั  
-การสนทนาเพื่อการสร้างสรรค ์

86.67 
73.33 

 
90.00 
76.67 
76.67 
80.00 
86.67 

10. บทบาทผูส้อนในชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

-ผูส้อนใหโ้ครงสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
-ใหรู้ปแบบความร่วมมือ 
-ใชก้ลยทุธการสอน 
- ดูแลอ านวยการกิจการของผูเ้รียน 
-ตรวจสอบ ประเมิน  
- แกปั้ญหาเฉพาะหนา้  
-สร้างความสัมพนัธ์ความไวใ้จ  

76.67 
70.00 
76.67 
83.33 
80.00 
73.33 
76.67 

11. เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 

-GoogleGroup   
 -Facebook   
- Twitter  
-MySpace   
-Youtube  
- อ่ืนๆ  
 
 
 
 

90.00 
80.00 
53.33 
76.67 
86.67 
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ตารางท่ี 41 ( ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

กระบวนการสร้างความรู้ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการสร้างความรู้ 

-มีความรู้ความเขา้ใจ 
-ไ   -ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 

 

53.33 
50.00 

2.สถานศึกษามีความร่วมมือกนั
เพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพือ่การ
เรียนรู้มากกวา่ท่ีจะจ ากดัตนเองให้
อยูใ่นขอบเขตการท างานใน
หน่วยงานของตนเท่านั้น 
 

- ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ 
  กนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการเรียนรู้ 

- จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการ
ส่งเสริมให ้

   เกิดความร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนัและ 
   เพื่อการเรียนรู้ 

- เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบั 

   การส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อ 
   เป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการเรียนรู้ 

 
66.67 

 
 

46.67 
 
 

50.00 

3.การออกแบบวิธีการแบ่งปัน
ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทัว่
ทั้งองคก์รเช่นระบบการหมุนเวยีน
งานและระบบการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบติังาน 
 

- มีระบบการหมุนเวียนงานและระบบการเรียนรู้ 
  ในขณะปฏิบติังาน 
-มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความ 

 คิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 

-จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยู ่
  ตลอดเวลา 

 
63.33 

 
66.67 

 
50.00 

4. วฒันธรรมขององคก์รเปิด
โอกาสใหค้รูทุกคนไดเ้ป็นผูน้ าใน
การพฒันาวิธีการท างานของตน
และน าประสบการณ์มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน
ร่วมงานและแบ่งปันความรู้ 

 - ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น   
  การท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
-มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความ 
  คิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 
-พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นให ้
  ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 
-เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 

66.67 
 

76.67 
 

80.00 
 

56.67 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

5. ผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุน
ส่งเสริมและท าใหก้ารเรียนรู้และ
กระบวนการสร้างความรู้เป็นส่วน
หน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ
ของสถานศึกษา   
 

-  ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น  การ 
  ท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
- สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียน 
   เรียนรู้ร่วมกนั 
-พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นให ้
  ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 
-เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 
-สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
-ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงาน 

 
66.67 

 
70.00 

 
83.33 
76.67 
56.67 
80.00 

6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรมและ
ค่านิยมขององคก์รเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลไปก าหนดเป็นกลยทุธ์และ
รูปแบบของกิจกรรมการพฒันา
องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบับริบทของ 
 
 

 -  ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการ 
   พฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั 
   บริบทขององคก์ร 
-  จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการวิเคราะห์ 
   จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรมและค่านิยมของ 
   องคก์รเพื่อรวบรวมขอ้มูลไปก าหนดเป็นกล 
   ยทุธ์และรูปแบบของกิจกรรมการพฒันาองคก์ร 
   แห่งการเรียนรู้ 
- ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบายท่ี 
  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่ง 
  การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร 

 
 

56.67 
 
 
 
 

66.67 
 
 
 

63.33 

7.สถานศึกษามีระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์รท่ีบุคลากรสามารถเขา้สู่
ระบบไดโ้ดยง่าย 

- สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และ แสวงหา 
  ความรู้ผา่นระบบเครือข่าย 
-มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
-เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของ 
  ตนเอง 
- สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้

 
43.33 
46.67 

 
66.67 
43.33 
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ตารางท่ี 41(ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

 
 

- มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบ 
   เครือข่าย 
-มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของ 
   แต่ละบุคคล 
-บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล   
- เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 

56.67 
 
 

56.67 
33.33 
46.67 

8.สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุน
จดัใหมี้การจดัสมัมนาเรียนรู้และ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งกนั 
 

- ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนจดัใหมี้ 
  การจดัสัมมนาเรียนรู้และอภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็นระหวา่งกนั 
- จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบการจดัสัมมนา 
  เรียนรู้และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  ระหวา่งกนั 
- มีการแลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการ 
  พดูคุยกนั 

 
 

56.67 
 
 

13.33 
 

56.67 

9. ครูทุกคนตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการเกบ็รักษาความรู้ของ
องคก์รและการแบ่งปันความรู้
เหล่านั้นกบัผูอ่ื้น 
 

- มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
- จดัท าระบบปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยู ่
   ตลอดเวลา    
-เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็น 
  ของตนเอง 
- มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบ 
   เครือข่าย 
-มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของ 
   แต่ละบุคคล 
-  เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 
 
 
 

56.67 
 

53.33 
 

80.00 
 

76.67 
 

80.00 
53.33 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

10. สถานศึกษามีการประเมินผล
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงขีดความสามารถ
ศกัยภาพของทั้งบุคลากรและ
องคก์ร     
 

- มีแผนด าเนินงานท่ีชดัเจนในการประเมินผล 
  อยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงขีด 
  ความสามารถศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงาน 
  และองคก์ร 
-ยอมรับผลการประเมินและขอ้ผดิผลาดไดด้ว้ย 
  ความเตม็ใจ 
-มีการพฒันาศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงาน 
  และองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 
 
 

56.67 
 

66.67 
 

66.67 

11. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีจะสนบัสนุนการ
จดัเกบ็ขอ้มูลความรู้ต่างๆ 
 

-ขอ้ความ/เอกสารจากการบนัทึกแลกเปล่ียน 
   ขอ้มูลความรู้ 
- ค  าสนทนา(อุปกรณ์บนัทึกเสียง) 
-คู่มือปฏิบติังาน      
-เทปบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 

 
53.33 
63.33 
76.67 
53.33 

12.  องคก์รมีความพร้อมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปน้ี 
 

-  คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
   มี           
  ไม่มี 
  -  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   มี           
  ไม่มี 
  -  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน 
   มี           
  ไม่มี 
  -  บุคลากรท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือดา้น
เทคโนโลย ี
   มี           
 ไม่มี 

 
90.00 
10.00 

 
43.33 
56.67 

 
 

100.00 
0.00 

 
 

53.33 
43.33 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

13. มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

-  การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 
-  การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
-  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
-  การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  

93.33 
76.67 
66.67 
80.00 

14.  วิธีการท่ีมกัใชใ้นการรับและ
ส่งขอ้มูลเพื่อส่งผา่นความรู้และ
ขอ้มูลระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  
 
 

-  ผา่นบนัทึกขอ้ความ 
-  ผา่นรายงานการประชุม 
-  ผา่นการติดต่อทางโทรศพัท ์
-  ผา่นการสนทนาออนไลน ์
- ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ผา่นกระดานเสวนา (web board) 
- ผา่นระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ร 
- ผา่น Web blog 
- ผา่นการประชุมทางไกล Video Conference 

 

53.33 
80.00 
100.00 
66.67 
96.67 
76.67 
66.67 
76.67 
56.67 
40.00 

นวตักรรมการเรียนการสอน 
1. สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 
 
 

-  ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหค้รูพฒันา 
    นวตักรรมการเรียนการสอน          
-  จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการพฒันาครู  
    และนวตักรรมการเรียนการสอน       
-  เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั 
   ครูพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 

 
80.00 

 
46.67 

 
53.33 

2. ลกัษณะหรือรูปแบบของ
นวตักรรมการเรียนการสอนควร
เป็นอยา่ไร 
 

- แผนการสอน 
-ชุดการสอน 
-คู่มือครู 
-บทเรียนส าเร็จรูป 
-ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
-ส่ิงประดิษฐต่์างๆ 

66.67 
33.33 
36.67 
13.33 
93.33 
86.67 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

 
 
 
 

-เกม 
- CAI 

    - CMS 
 -  e-learning 

76.67 
90.00 
76.67 
86.67 

3.ขั้นตอนการพฒันานวตักรรม
การเรียนการสอนควรเป็นอยา่งไร 
 

- การก าหนดรูปแบบของผลงาน 
-ก าหนดเป้าหมาย 
-ก าหนดขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 

83.33 
86.67 
90.00 

4. การสร้างสรรคน์วตักรรมการ
เรียนการสอนในประเดน็ต่อไปน้ี 
 

-เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน 
  มาใหม่ 
-เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 น ามาปรับปรุงหรือพฒันา และไดผ้ลดี 
-เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้ 
  และน ามาใช ้

 
56.67 
80.00 

 
66.67 

5.ความส าเร็จของการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน 
ควรเป็นอยา่งไร 
 

-การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนได้
ด าเนินการเสร็จส้ินมีการเผยแพร่และสร้าง
เครือข่าย 

-การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
ด าเนินการเสร็จส้ินมีการเผยแพร่ 
-การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
ด าเนินการเสร็จส้ินไม่ตอ้งเผยแพร่ 

  
 

96.67 
 

93.33 
 

10.00 
6. ผูเ้รียนควรมีลกัษณะอยา่งไรใน
การใชน้วตักรรมดา้น ICT 
 
 

 - มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ICT เช่น  
รู้จกั Hardware และ Software 
-สามารถเลือกใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการ 
สืบคน้แหล่งขอ้มูล 
-สามารถวิเคราะห์ ความน่าเช่ือถือและคุณภาพ 
ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ดว้ย  
-สามารถเลือกและใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการ 
เขา้สู่แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

 
93.33 

 
93.33 

 
90.00 

 
93.33 
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ตารางท่ี 41(ต่อ) 

ข้อค าถาม :สภาพปัจจุบัน ความคดิเห็น ร้อยละ 

7. การทดลองน าผลงานนวตักรรม
การเรียนการสอนไปใชค้วรมี
ลกัษณะอยา่งไร 
 

-ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
-ควรมีการวิจยัส่ือท่ีจะน าไปทดลองใชเ้พื่อวดั 
ประสิทธิภาพของส่ือก่อน 
-เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้นควรจดัท าให ้
  สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
-ไม่ตอ้งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งน าไปใชไ้ดเ้ลย 

76.67 
 

70.00 
 

80.00 
10.00 

8. ท่านคิดวา่การเรียนรู้ร่วมกนัใน
การพฒันานวตักรรมการเรียนการ
สอนควรมีลกัษณะอยา่งไร      
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

- กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการ 
  สอนก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
  ร่วมกนัทั้งโรงเรียน 
- กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการ 
  สอนก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
   เฉพาะกลุ่ม 
-  กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการ 
  สอนก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
  เฉพาะบุคคล 
 

 
 

93.33 
 

76.67 
 

76.67 
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ตารางท่ี 42 แสดงพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ 
                     สร้างความรู้ 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization ) 
(จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) 

    

1.ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้ นกับผู ้อ่ืน เช่น  การท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 

2.73 0.45 3.97 0.61 

2.มีการระดมสมองในการท างาน 2.70 0.53 3.87 0.43 
3.แลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ 2.67 0.48 5.00 0.00 
4.พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้น 2.80 0.41 4.70 0.60 
5.ใหค้วามช่วยเหลือ ผูอ่ื้น 2.83 0.38 3.73 0.45 
6.สงัเกตพฤติกรรมการท างานของผูอ่ื้นเพื่อเป็นแบบอยา่ง 2.83 0.38 3.87 0.35 
7.ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงาน  2.77 0.43 3.80 0.41 
8.ท างานร่วมกนักบัเพื่อน 2.73 0.45 3.80 0.41 
9.เรียนรู้ผา่นการอสอนงานจากผูอ่ื้น 2.77 0.43 3.03 0.18 
10.สอบถามความรู้ ความคิด จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 2.70 0.47 3.13 0.51 
11.เช่ือโยงความรู้ ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 2.77 0.43 4.03 0.41 
12.มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอ่ืนในการท างาน 2.73 0.45 4.07 0.45 
13.ร่วมกนัแลกเปล่ียน แบ่งปันแนวความคิดกบัผูอ่ื้น 2.80 0.41 4.77 0.43 
14.สังเกตส่ิงท่ีตนท าและศึกษาทักษะของผูอ่ื้นในการ
แกปั้ญหา 

2.93 0.25 3.13 0.35 

15.แบ่งปันความเช่ือเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั 2.80 0.41 3.17 0.38 
16.เ ลียนแบบงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสังเกต
โดยตรง 

2.87 0.35 3.83 0.38 

17.ร่วมกนัแกไ้ขงานและขอค าแนะน ามาปรับปรุง 2.77 0.43 3.87 0.35 
18.อธิบายแนวคิด และสะทอ้นใหผู้อ่ื้น 
 

2.87 0.35 4.00 0.53 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
19.กระจายแบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งบุคคลใหผู้อ่ื้น 2.83 0.38 4.73 0.45 
20.ส ารวจและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 2.67 0.48 3.77 0.43 
21.น าความรู้ท่ีไดม้าสร้างผงัความคิด 2.77 0.43 2.53 0.78 
22.แสดงส่ิงท่ีรู้ออกมาในรูปแบบของรายงาน โมเดล 
แผนภาพ 

2.80 0.41 3.20 0.41 

ค่าเฉล่ียรวม 2.78 0.42 3.82 0.42 
การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 
 (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) 

    

23.บูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.87 0.35 3.17 0.38 

24.สังเคราะห์ ประเมิน ทบทวนองคค์วามรู้ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

2.87 0.35 3.83 0.38 

25.น าขอ้มูล แนวคิด ความรู้ท่ีมีมาบนัทึก 2.77 0.43 3.20 0.41 
26.พยายามท าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 2.87 0.35 3.87 0.35 
27.ใหผู้อ่ื้นไดแ้นะน า ตรวจสอบความถูกตอ้ง 2.80 0.41 3.83 0.38 
28.น ากลบัไปทบทวน แกไ้ขใหม่ 2.87 0.35 3.27 0.45 
29.น าความรู้และการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่ 2.77 0.43 3.80 0.41 
30สะทอ้นความรู้ท่ีเป็นนัยอย่างมีความหมาย เพื่อสร้าง
แนวคิดท่ีชดัเจนและจดัระบบแนวคิดเขา้ไปสู่ระบบความรู้ 

2.83 0.38 3.23 0.43 

31.พิสูจน์ความถูกตอ้งของแนวคิด 2.93 0.25 3.20 0.41 
ค่าเฉล่ียรวม 2.84 0.37 3.49 0.40 
การผสมผสาน (Combination) 
จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge) 

    

32.เรียนรู้ แสวงหาความรู้ผา่นเครือข่าย 2.83 0.38 4.77 0.43 
33.จดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ 2.70 0.47 3.90 0.31 
34.จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา 2.73 0.45 3.90 0.31 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
35.เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 2.77 0.43 3.87 0.35 
36.สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้ 2.87 0.35 3.87 0.35 
37.รวบรวมออกมาจดัเกบ็ 2.80 0.41 3.13 0.35 
38.เช่ือมต่อ เผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 2.73 0.45 3.87 0.35 
39.สนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล 2.77 0.43 3.13 0.35 
40.บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล 2.80 0.41 3.20 0.41 
41.เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 2.77 0.43 3.30 0.47 
ค่าเฉล่ียรวม 2.78 0.42 3.69 0.37 
การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
(จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit Knowledge) 

    

42.ประยกุตใ์ชค้วามรู้  ดึงความรู้ไปใชง้าน 2.73 0.45 3.87 0.35 
43.สร้างงานเป็นของตนเองไดจ้ากความรู้ท่ีมี 3.43 3.53 3.83 0.38 
44.น าความรู้ท่ีมีอยู่  ผนวกกบัความรู้แต่ละบุคคล  ให้เกิด
เป็นความรู้ใหม่และแบ่งปัน 

2.77 0.43 3.80 0.41 

45.ค้นพบแนวทางได้เองจากการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รเพื่อสร้างความรู้ 

2.77 0.43 3.83 0.38 

46.เรียนรู้จากการปฏิบติั 2.73 0.45 3.73 0.45 
47.ทดลองและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic  
Problem – Solving )  โดยมีแรงจูงใจจากการมีโอกาสท่ีจะลงมือท า 

2.83 0.38 3.27 0.45 

48.ปรับปรุงกระบวนการสร้างความรู้ของตนเอง 2.60 0.50 3.70 0.47 
49.สร้างความรู้ท่ีเป็นนยัท่ีเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 2.80 0.41 3.73 0.45 
50.สนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้ท่ีไดม้าในการท างาน 2.77 0.43 3.83 0.38 
51.สร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

2.70 0.47 3.80 0.41 

52.เขา้ใจในความช านาญส่วนบุคคลของตนเอง 2.80 0.41 3.87 0.35 
53.มีความคิดสร้างสรรค ์ 2.83 0.38 3.70 0.47 
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 

 
พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัพฤติกรรมการสร้างความรู้ 
ก่อนเขา้ร่วม หลงัเขา้ร่วม 

 S.D.  S.D. 
54.แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ดว้ยการพดูคุยกนั 2.60 0.50 3.73 0.45 
55.วางแผน จดัพิมพบ์ทความ คู่มือเอกสาร 2.80 0.41 3.83 0.38 
56.สร้างอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพเ์พื่อเป็นนวตักรรมใหม่ 2.77 0.43 3.80 0.41 
57.หมุนเวียน สบัเปล่ียนงานกนัท า  2.70 0.47 3.87 0.35 
58.คน้หา แบ่งปัน แนวคิด 2.80 0.41 3.87 0.35 
ค่าเฉล่ียรวม 2.79 0.62 3.77 0.41 
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 2.79 0.47 3.73 0.40 
 
ตารางท่ี 43 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้น 
                     ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม (Socialization ) 

 
 
ตารางท่ี 44 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                     ปรับเปล่ียนสู่ภายนอก (Externalization) 
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ตารางท่ี 45 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                     ผสมผสาน (Combination) 
 

 
 

ตารางท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดา้นการ 
                     ปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) 
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ตารางท่ี 47 แสดงผลการประเมินผลการสร้างนวตักรรมการศึกษาการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
                     วิชาคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มออนไลน์ รายการตัวบ่งช้ี  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
   ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.67 0.52 ดี 
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันา 
    นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.67 0.52 ดี 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 พอใช ้
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.17 0.75 พอใช ้

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.50 0.55 ดี 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.00 0.00 พอใช ้

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.50 0.55 ดี 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 พอใช ้
5.การยอมรับ 2.50 0.55 ดี 
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.67 0.52 ดี 

กลุ่มเวบ็ไซต์
เพื่อการเรียนรู้ 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน  
  ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.50 0.55 ดี 
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

กลุ่มออนไลน์ รายการตัวบ่งช้ี  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มเวบ็ไซต์
เพื่อการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันา  
   นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 พอใช ้
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.17 0.41 พอใช ้

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.33 0.52 พอใช ้
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.17 0.41 พอใช ้

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.33 0.52 พอใช ้
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.17 0.41 พอใช ้
5.การยอมรับ 2.33 0.52 พอใช ้
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.50 0.55 ดี 

กลุ่ม 
ส่ือเอนิเมชัน่ 
 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
  ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 

1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันา 
    นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.67 0.52 ดี 

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

กลุ่มออนไลน์ รายการตัวบ่งช้ี  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่ม 
ส่ือเอนิเมชัน่ 
 

4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.17 0.75 พอใช ้
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.17 0.41 พอใช ้
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.17 0.41 พอใช ้
5.การยอมรับ 2.33 0.52 พอใช ้
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.50 0.55 ดี 

กลุ่ม 
ส่ือวีดีทศัน ์

 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
 ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.82 พอใช ้
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันา 
   นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.67 0.52 ดี 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 พอใช ้
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.50 0.55 ดี 
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.17 0.41 พอใช ้
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

กลุ่มออนไลน์ รายการตัวบ่งช้ี  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่ม 
ส่ือวีดีทศัน ์
 

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.67 0.52 ดี 
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.33 0.82 พอใช ้

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.50 0.55 ดี 
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 พอใช ้
5.การยอมรับ 2.17 0.41 พอใช ้
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.33 0.82 พอใช ้

กลุ่มหุ่นยนต์
ท ามือ 
 

ด้านความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 
    ความเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน 2.33 0.52 พอใช ้
ด้านกระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 

1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันา 
   นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.50 0.55 ดี 

2.การใชห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพฒันา 
 นวตักรรมการเรียนการสอน 

2.17 0.41 พอใช ้

3.การออกแบบพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.17 0.41 พอใช ้
4.กระบวนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 2.00 0.00 พอใช ้
5.การมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.67 0.52 ดี 

6.ความส าเร็จของการพฒันานวตักรรม 
   การเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

ด้านคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
1.การแกปั้ญหาหรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2.00 0.00 พอใช ้
2.การใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรม 
 การเรียนการสอน 

2.33 0.52 พอใช ้

3.การเรียนรู้ร่วมกนั 2.00 0.00 พอใช ้
4.ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 2.33 0.52 พอใช ้
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ตารางท่ี 47 (ต่อ) 

กลุ่มออนไลน์ รายการตัวบ่งช้ี  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มหุ่นยนต์
ท ามือ 

5.การยอมรับ 2.33 0.52 พอใช ้
6.ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช ้ 2.33 0.82 พอใช ้

 
ขอ้เสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตารางท่ี  48  แสดงผลการรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
1.ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
1.1 ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์    
การพฒันาระบบฐานทรัพยากร ในลกัษณะของ 
เวบ็ไซตท่ี์มีการรวบรวมของขอ้มูลมีความ 
เหมาะสม 

3.80 0.45 มาก 

การมีช่องทางการติดต่อส่ือสารบนเว็บไซต์ ได้แก่ห้อง
สนทนา (chat)และการอภิปราย(Discussion) ส าหรับผูเ้รียน
ใชเ้ป็นทางเลือก  
ในการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสม 

0.55 4.60 มากท่ีสุด 

การปรับปรุงขอ้มูลเพิ่มเติมในฐานทรัพยากรบนเว็บไซต ์
ตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเพื่อกระตุน้
และจูงใจผูเ้รียนใหป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมี
ความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน ์    
 -จ านวนสมาชิกในทีมเรียนรู้กลุ่มละ 5-6 คน 
   มีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

   -การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
     ของสมาชิกในกลุ่มมีความเหมาะสม 

0.45 3.20 มาก 

   -การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัใน 
     การเรียนรู้ร่วมกนัมีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

1.3 เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้    
   -การท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อฝึกทกัษะการ 
    สนทนาของสมาชิกในทีมเรียนรู้มีความ 
    เหมาะสม 
 
 

0.45 3.80 มาก 
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ตารางท่ี  48 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
การใหส้มาชิกร่วมกนัตั้งช่ือกลุ่มและก าหนด 
      บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะ 

0.45 3.20 มาก 

   - การก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัร่วมกนั  
      ของกลุ่มมีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

2.� การก าหนดตารางการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน  
      เครือข่ายเพื่อฝึกทกัษะการสนทนาและ  
      อภิปรายมีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

1.4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั    
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลได้หลายรูปแบบ เช่น บนัทึก การ
สนทนา วีดีทศัน์ การเช่ือมโยงสู่ภายนอกมีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

การติดต่อส่ือสารด้วยกระดานเสวนา (web board)บน
เวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร  
      มีความเหมาะสม 

0.55 4.60 มากท่ีสุด 

   -การติดต่อส่ือสารดว้ยหอ้งสนทนา(chat)บน  
     เวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร มีความเหมาะสม 

0.55 4.60 มากท่ีสุด 

รวม 0.49 3.86 มาก 
2. ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.1 ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้    
   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป้าหมายการ 
     เรียนรู้ของกลุ่มในการเรียนรู้ ระยะท่ี 1  
     มีความเหมาะสม 

0.71 4.00 มาก 

   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนและ  
     ก าหนดตารางเวลาส าหรับการแลกเปล่ียน  
     เรียนรู้บนเครือข่ายมีความเหมาะสม 

0.71 3.00 มาก 

2.2 น าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
     ออนไลน ์
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ตารางท่ี  48 (ต่อ) 

ระดบัความคิดเห็น  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
  - การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ 
    ขอ้คิดเห็นและเปิดประเดน็เก่ียวกบัแนว 
    ทางการสร้างนวตักรรม มีความเหมาะสม 

0.45 4.20 มาก 

    -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปขอ้คิดเห็น 
    และประเดน็เก่ียวกบัแนวทางการสร้าง 
    นวตักรรมมีความเหมาะสม 

0.00 4.00 มาก 

2.3 คน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน    
  -ใหส้มาชิกในกลุ่มส ารวจปัญหาและเสนอปัญหา  
   โดยเรียงล าดบัความส าคญัมีความเหมาะสม 

0.45 3.20 มาก 

  -ใหส้มาชิกในกลุ่มกลัน่กรองน าเสนอนวตักรรม 
    การเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 
    มีความเหมาะสม 

0.45 4.20 มาก 

2.4 การจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สงัเคราะห์ 
    ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

   

   -การจกัหมวดหมู่ขอ้มูลในฐานทรัพยากร  
     มีความเหมาะสม 

0.45 3.20 มาก 

   -การเขา้ถึงขอ้มูลในฐานทรัพยากร 
     มีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

2.5วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
    การเรียนการสอน 

   

   -การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาการวางแผน 
    ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ   
    สอนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกใน 
    กลุ่มมีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

   -มีการเสนอแผนการงานสร้างนวตักรรมการ 
   เรียนการสอน มีความเหมาะสม 
 

0.45 3.80 มาก 
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ตารางท่ี  48 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
2.6 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน    
-สมาชิกวิเคราะห์แผนการด าเนินงานการสร้าง นวตักรรม
การเรียนการสอนอยา่งละเอียด 
มีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

สมาชิกด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้มีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

2.7น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน    
-  สมาชิกแต่ละคนน าเสนอขั้นตอนการสร้างนวตักรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

-สมาชิกวิพากษ์ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนบน
เวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความเหมาะสม 

0.55 3.60 มาก 

2.8 ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้    
 -การประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ของผูเ้รียน มีความ
เหมาะสม 

0.89 4.60 มากท่ีสุด 

   -การประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียน มี
ความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

รวม 0.50 3.75 มาก 
3.กระบวนการสร้างความรู้ 
   -ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม  
     มีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

   -ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก  
     มีความเหมาะสม 

0.00 4.00 มาก 

   -ระยะท่ี 3 การผสมผสาน  
     มีความเหมาะสม 

0.00 4.00 มาก 

   -ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 
     มีความเหมาะสม 

0.45 3.80 มาก 

รวม 0.22 3.90 มาก 
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ตารางท่ี  48 (ต่อ) 

ความเหมาะสมของรูปแบบฯ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
4.การรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
   -รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯน้ีสามารถส่ือสารและ
สร้างความเขา้ใจ ส าหรับผูท่ี้ศึกษาตอ้งการน าไปใชไ้ด ้

0.00 4.00 มาก 

   -รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์น้ี สามารถศึกษาและ
ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีรูปแบบก าหนดไวไ้ด ้

0.45 3.80 มาก 

   -องคป์ระกอบของรูปแบบทรัพยากร กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สมาชิกสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

0.84 3.80 มาก 

   -ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของรูปแบบฯน้ี สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

0.45 3.80 มาก 

   -กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของรูปแบบฯน้ีสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

0.55 3.60 มาก 

   -หน่วยงานการศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาบุคลากรด้านการ
เรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สามารถน ารูปแบบฯน้ี
ไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 

0.45 3.80 มาก 

รวม 0.45 3.80 มาก 
รวมทั้งหมด 0.46 3.81 มาก 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 
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แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการ

สร้างความรู้เพือ่การสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวชิาคอมพวิเตอร์ 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามบบัน้ีแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีมุ่งส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบไดแ้ก่เพศอาย ุ
ต าแหน่งและวทิยฐานะระดบัการศึกษาและระเวลาการท างานจ านวน5 ขอ้ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นแบบ  
checklistจ านวน 33 ขอ้ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ชุมชนการเรียนรู้ จ านวน 11 ขอ้ 
ตอนท่ี2 กระบวนการสร้างความรู้ จ านวน 14ขอ้ 
ตอนท่ี 3 นวตักรรมการเรียนการสอนจ านวน8ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียน         
การสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดจ านวน 3 ขอ้ 
 

ค าตอบของท่านทุกขอ้เป็นประโยชน์ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งมากผูศึ้กษาจะเกบ็ 
รายละเอียดไวเ้ป็นความลบัโดยจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใช้เพื่อการประมวลผลวิเคราะห์และเพื่อ
ประโยชน์ของงานวิจยัต่อไป 
 
ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มาณโอกาสน้ี 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
โปรดเติมขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย/ ลงในช่องตามสภาพความเป็นจริงของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
 ชายหญิง 
2. อายุ 
 ต ่ากวา่30 ปี 

 31 – 35 ปี 
  36 - 45 ปี 

 46 ปีข้ึนไป 
3. ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ครูผูช่้วยสอน 
 ครูช านาญการ 
 ครูช านาญการพิเศษ 
 ครูเชียวชาญ 
 ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
4. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ต ่ากวา่2 ปี 
  2 - 10 ปี 
11 - 20 ปี 
 21 - 30 ปี 
 30 ปีข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการ
สร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน33ขอ้ 
 

ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
ชุมชนการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติัหรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติัในสถานศึกษา 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการสร้างชุมชนนกัปฏิบติัในสถานศึกษา 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัชุมชนนกัปฏิบติัใน 
สถานศึกษา 
 อ่ืนๆ ................................................................................................. 
 

 

2. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง 
การด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัหรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการ

ของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง การด าเนินการ

ของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ือกลาง 

การด าเนินการของกลุ่มท่ีมุ่งการฝึกปฏิบติัในสถานศึกษา 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................... 
 

 

3. สถานศึกษาของท่านมีวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมและความร่วมมือกนัในการปฏิบติังานหรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและความ   
ร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน 
 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 บุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
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ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
 บุคลากรร่วมมือกนัทุกฝ่ายเพื่อ  เป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษา 
 ช่วยเหลือ แบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งกนัเสมอ 
 อ่ืนๆ .......................................................................................................... 

 

4. ท่านมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั ในองคก์รต่อไปน้ีหรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกนั 
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั 
รับทราบสภาพความเป็นจริงขององคก์ร 
ใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 
 อ่ืนๆ .............................................................................................................. 

 

5. ท่านมีการใชพ้ลงัของกลุ่มมา สนบัสนุนการปฏิบติังานในประเดน็ต่อไปน้ี
หรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 ร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ใชค้วามเช่ียวชาญของตน และเพื่อนร่วมงานเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จร่วมกนั 
 พฒันาศกัยภาพของทีมอยูเ่สมอ 
 เปิดเผยความคิดของตนเอง 
 ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน 
 อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
 

 

6.ในการสนทนากบัผูร่้วมงานท่านไดป้ฏิบติัในประเดน็ต่อไปน้ีหรือไม่ 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

 เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 กลา้เปิดเผยความคิด/ความรู้สึกของตนเอง 
 รับฟังมุมมองความคิดผูอ่ื้นโดยละท้ิงความคิดเห็นของตนเอง 
 อ่ืนๆ ..................................................................................................... 
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ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
7. ในการอภิปราย เน้ือหาเพื่อหาขอ้ยติุและขอ้ตกลงท่านไดด้ าเนินการในประเดน็ 
   ต่อไปน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยมีเหตุผลสนบัสนุนเสมอ 
สามารถแสดงเหตุผลใหเ้พื่อนร่วมงานยอมรับได ้
สามารถตดัสินใจเลือกขอ้สรุปเพื่อแกปั้ญหาได ้

 อ่ืนๆ .............................................................................................................. 
 

 

8. เม่ือท่านตอ้งเผชิญความเส่ียงหรือเกิดปัญหาในการท างานท่ีผา่นมา ท่านได้
ปฏิบติัในลกัษณะต่อไปน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 ใหอ้ภยัผูร่้วมงาน 
 ใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน 
 ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ไม่น าความผดิพลาดของเพื่อนร่วมงานมาเป็นขอ้ต่อรอง 
 อ่ืนๆ ............................................................................................................ 
 

 

9. ท่านคิดวา่การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ใหย้ ัง่ยนืควรมีเง่ือนไขอยา่งไร 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เป้าหมายร่วมกนัเพื่อการเรียนรู้  
ร่วมใชแ้บ่งปันทรัพยากร เคร่ืองมือ ความคิด 
มีความรู้สึกยดึเหน่ียวผกูพนั สร้างความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม  
มีลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม  
ความร่วมมือ การเรียนรู้ท่ีจะเรียน  
การอยูร่่วมกนัแบบเคารพซ่ึงกนัและกนั  
 การสนทนาเพื่อการสร้างสรรค ์
 อ่ืนๆ .................................................................................................... 
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ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
10. ท่านคิดวา่บทบาทผูส้อนในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ควรเป็นอยา่งไร 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ผูส้อนใหโ้ครงสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
ใหรู้ปแบบความร่วมมือ 
ใชก้ลยทุธการสอน 
 ดูแลอ านวยการกิจการของผูเ้รียน 
ตรวจสอบ ประเมิน  
 แกปั้ญหาเฉพาะหนา้  
 สร้างความสัมพนัธ์ความไวใ้จ  
 อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
 

 

11. ท่านเคยใชเ้วบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ดงัต่อไปน้ี 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
GoogleGroup   
 Facebook   
 Twitter  
MySpace   
Youtube  
 อ่ืนๆ .......................................................................................................... 
 

 

กระบวนการสร้างความรู้ 

1.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
หรือไม่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
มีความรู้ความเขา้ใจ 
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ 
 อ่ืนๆ ............................................................................................................ 
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ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
2.สถานศึกษาของท่านมีความร่วมมือกนัเพือ่เป้าหมายเดียวกนัและเพื่อ 
การเรียนรู้มากกวา่ท่ีจะจ ากดัตนเองใหอ้ยูใ่นขอบเขตการท างานในหน่วยงานของ
ตนเท่านั้น(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพือ่เป้าหมายเดียวกนัและ

เพื่อการเรียนรู้ 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัเพื่อ

เป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการเรียนรู้ 
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ

กนัเพื่อเป้าหมายเดียวกนัและเพื่อการเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................... 
 

 

3.สถานศึกษามีการออกแบบวิธีการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทัว่ทั้ง
องคก์รเช่นระบบการหมุนเวยีนงานและระบบการเรียนรู้ในขณะปฏิบติังานเป็น
ตน้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีระบบการหมุนเวยีนงานและระบบการเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 
มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือ 

ปฏิบติังานเสมอ 
จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา 
 อ่ืนๆ .................................................................................................... 
 

 

4. วฒันธรรมขององคก์รเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนไดเ้ป็นผูน้ าในการพฒันาวิธีการ
ท างานของตนและน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงานโดย
สร้าง 
และแบ่งปันความรู้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น  การท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
มีการระดมสมองในการท างานแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือ 
ปฏิบติังานเสมอ 
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ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 
 อ่ืนๆ ...................................................................................................... 
 

 

5. ผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมและท าใหก้ารเรียนรู้และการจดัการความรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติของสถานศึกษา  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้นกบัผูอ่ื้น เช่น  การท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เช่ือโยงความรู้ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพือ่การสร้างงาน 
 อ่ืนๆ .............................................................................................. 
 

 

6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์รเพื่อ
รวบรวมขอ้มูลไปก าหนดเป็นกลยทุธ์และรูปแบบของกิจกรรมการพฒันาองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบับริบทขององคก์ร 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็วฒันธรรมและ 
ค่านิยมขององคก์รเพื่อรวบรวมขอ้มูลไปก าหนดเป็นกลยทุธ์และรูปแบบของ

กิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 ภาคีต่างๆ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั

ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร 

 อ่ืนๆ ........................................................................................................... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 272 

ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
7.สถานศึกษามีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ท่ีบุคลากรสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยง่าย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ผา่นระบบเครือข่าย 
มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
จดัท าระบบปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา    
เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
 มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 
มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล 
บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล   
 เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 
 อ่ืนๆ ........................................................................................................... 
 

 

8.สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนจดัใหมี้การจดัสมัมนาเรียนรู้และอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนจดัใหมี้การจดัสมัมนาเรียนรู้และอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบการจดัสัมมนาเรียนรู้และอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหวา่งกนั 
 มีการแลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการพดูคุยกนั 
 อ่ืนๆ ...................................................................................................... 

 

9. ครูทุกคนตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเกบ็รักษาความรู้ขององคก์รและการ
แบ่งปันความรู้เหล่านั้นกบัผูอ่ื้น(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
มีระบบจดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่    
จดัท าระบบปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา    
เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง 
สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้
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 มีการเช่ือมต่อ และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย 
มีการสนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล 
 เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ 
 อ่ืนๆ ................................................................................................. 
 

 

10. สถานศึกษามีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงขีด
ความสามารถศกัยภาพของทั้งบุคลากรและองคก์ร    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีแผนด าเนินงานท่ีชดัเจนในการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะพฒันาและ

ปรับปรุงขีดความสามารถศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงานและองคก์ร 
 ยอมรับผลการประเมินและขอ้ผดิผลาดไดด้ว้ยความเตม็ใจ 
 มีการพฒันาศกัยภาพของทั้งบุคลากรทีมงานและองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
 อ่ืนๆ .................................................................................................. 
 

 

11.  ท่านมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือซอฟตแ์วร์ท่ีจะสนบัสนุนการจดัเกบ็
ขอ้มูลความรู้ต่างๆหรือไม่ 
   มี           
  ไม่มี 
ถา้มีโปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่อง  ต่อไปน้ี 
 ขอ้ความ/เอกสารจากการบนัทึกแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ 
  ค  าสนทนา(อุปกรณ์บนัทึกเสียง) 
  คู่มือปฏิบติังาน      
เทปบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 
 

 

12.  องคก์รของท่านมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปน้ีหรือไม่ 
   -  คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
   มี           
  ไม่มี 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 274 

ขอ้ค าถาม ส าหรับผูว้ิจยั 
     -  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   มี           
  ไม่มี 
  -  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   มี           
  ไม่มี 
  -  บุคลากรท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือดา้นเทคโนโลย ี
   มี           
  ไม่มี 

 

13. ท่านมีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปน้ีหรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 การใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
 การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 
 การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  
 อ่ืนๆ ................................ 
 

 

14.  วิธีการท่ีท่านมกัใชใ้นการรับและส่งขอ้มูลเพื่อส่งผา่นความรู้และขอ้มูล
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ผา่นบนัทึกขอ้ความ 
 ผา่นรายงานการประชุม 
 ผา่นการติดต่อทางโทรศพัท ์
 ผา่นการสนทนาออนไลน ์
 ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ผา่นกระดานเสวนา (web board) 
ผา่นระบบการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ผา่นเวบ็ไซตข์ององคก์ร 
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ผา่น Web blog 
ผา่นการประชุมทางไกล Video Conference 
 อ่ืนๆ ................................ 
 

 

นวตักรรม 

1. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหค้รูพฒันานวตักรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมใหค้รูพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน          
 จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบในการครูพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน       
 เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัครูพฒันานวตักรรมการเรียน 
การสอน 
 อ่ืนๆ .............................................................................................................. 
 

 

2. ท่านคิดวา่ลกัษณะหรือรูปแบบของนวตักรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
แผนการสอน 
ชุดการสอน 
คู่มือครู 
บทเรียนส าเร็จรูป 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ส่ิงประดิษฐต่์างๆ 
เกม 
 CAI 
 CMS 
 e-learning 
 อ่ืนๆ .................................................................................................. 
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3.ท่านคิดวา่ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนควรเป็นอยา่งไร(ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
การก าหนดรูปแบบของผลงาน 
ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดขอบข่ายของเน้ือหาวิชา 
 อ่ืนๆ ................................................................................................... 

 

4. ท่านตอ้งการสร้างสรรคน์วตักรรมในประเดน็ต่อไปน้ีหรือไม่  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ 
เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาปรับปรุงหรือพฒันา 
 และไดผ้ลดี 
เป็นนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้และน ามาใช ้
 อ่ืนๆ................................................ 

 

5. ท่านคิดว่าความส าเร็จของการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนควรเป็น
อยา่งไร     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน   
มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย 
การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนด าเนินการเสร็จส้ินมีการเผยแพร่ 
การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนด าเนินการเสร็จส้ินไม่ตอ้งเผยแพร่ 
 อ่ืนๆ .......................................................... 

 

6. ท่านคิดวา่ผูเ้รียนควรมีลกัผาระอยา่งไรในการใชน้วตักรรมดา้น ICT 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ICT เช่น รู้จกั Hardware และ Software 
 สามารถเลือกใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้แหล่งขอ้มูล 
สามารถวิเคราะห์ ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ 
สืบคน้ดว้ย  
สามารถเลือกและใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือในการเขา้สู่แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  
 อ่ืนๆ ................................................................................................... 
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7. ท่านคิดวา่การทดลองน าผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนไปใชค้วรมีลกัษณะ
อยา่งไร     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ควรมีการวิจยัส่ือท่ีจะน าไปทดลองใชเ้พื่อวดัประสิทธิภาพของส่ือก่อน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยันั้นควรจดัท าใหส้ามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไม่ตอ้งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งน าไปใชไ้ดเ้ลย 
 อ่ืนๆ ............................................................ 

 

8. ท่านคิดวา่การเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนควรมี
ลกัษณะอยา่งไร     (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 

ร่วมกนัทั้งโรงเรียน 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 

เฉพาะกลุ่ม 
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์และการเรียนรู้ 
     เฉพาะบุคคล 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการ

สอนของครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open Ended From) จ  านวน 3 

ขอ้ 

1. ท่านคิดวา่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
กระบวนการสร้างความรู้ควรมีรูปแบบอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินการในการเป็นองคก์ร 
     แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประเดน็ปัญหาอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
                                                                                                               ลงช่ือ 

                                                                                                (.....................................................)                                   

                                                                                                                  ผูป้ระเมิน 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. เพศ.................................................. 
2. อาย.ุ................................................ปี 
3. วฒิุทางศึกษาสูงสุด.......................................................................................................... 
4. ต  าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั.................................................................................................... 
5. ประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
6. ประสบการณ์เก่ียวกบักระบวนการสร้างความรู้ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
7. ประสบการณ์เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
1. ท่านคิดวา่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อนวิชาคอมพวิเตอร์ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2. ท่านคิดวา่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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3. ท่านคิดวา่กระบวนการสร้างความรู้ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
4. ท่านคิดวา่กิจกรรมของกระบวนการสร้างความรู้ควรจะด าเนินการอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
5. ท่านคิดวา่ช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
6. ท่านคิดวา่การจดัเกบ็ขอ้มูลควรท าในลกัษณะใด 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
7. ท่านคิดวา่รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
8. ท่านคิดวา่ประโยชน์ของกระบวนการสร้างความรู้เป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9. ท่านคิดวา่ลกัษณะหรือรูปแบบของนวตักรรมควรเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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10. ท่านคิดวา่ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมควรเป็นอยา่งไร
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นอืน่ ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ 

 
แบบประเมินน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการถามเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการกระท าบางอยา่งท่ีตรง

กบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะไม่มีถูกหรือผิด และเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีสมบูรณ์
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวิจยัต่อไป ขอใหท่้านโปรดตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ ทั้งน้ีขอ้มูลทั้งหมด
จะถูกเกบ็เป็นความลบั ซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียประการใดต่อท่านทั้งส้ิน 
 
แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดโดยมีเกณฑ์
การประเมินดงัน้ี 

5 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมนั้นเสมอ 
4 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยคร้ัง 
3 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมนั้นในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นบางคร้ัง 
1 หมายถึง ไม่มีการแสดงพฤติกรรมนั้นเลย 

 

พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัความความเป็นจริง 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มี
เลย 

Socialization (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Tacit 
Knowledge) 

     

1.ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนรู้นั้ นกับผูอ่ื้น เช่น  การท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 

     

2.มีการระดมสมองในการท างาน      
3.แลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนลงมือปฏิบติังานเสมอ      
4.พดูคุย เสวนา หาขอ้มูลในการท าจากผูอ่ื้น      
5.ใหค้วามช่วยเหลือ ผูอ่ื้น      
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พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัความความเป็นจริง 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มี
เลย 

6.สังเกตพฤติกรรมการท างานของผูอ่ื้น 
เพื่อเป็นแบบอยา่ง 

     

7.ร่วมกนัท างานกบัผูอ่ื้นเพื่อการสร้างงาน       
8.ท างานร่วมกนักบัเพื่อน      
9.เรียนรู้ผา่นการอสอนงานจากผูอ่ื้น      
10.สอบถามความรู้ ความคิด จากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง      
11.เช่ือโยงความรู้ ของผูอ่ื้นเขา้กบัความคิดของตน      
12.มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอ่ืนในการท างาน      
13.ร่วมกนัแลกเปล่ียน แบ่งปันแนวความคิดกบัผูอ่ื้น      
14.สังเกตส่ิงท่ีตนท าและศึกษาทักษะของผูอ่ื้นในการ
แกปั้ญหา 

     

15.แบ่งปันความเช่ือเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั      
16.เลียนแบบงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสังเกต
โดยตรง 

     

17.ร่วมกนัแกไ้ขงานและขอค าแนะน ามาปรับปรุง      
18.อธิบายแนวคิด และสะทอ้นใหผู้อ่ื้น      
19.กระจายแบ่งปันประสบการณ์ระหวา่งบุคคลใหผู้อ่ื้น      
20.ส ารวจและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก      
21.น าความรู้ท่ีไดม้าสร้างผงัความคิด      
22.แสดงส่ิงท่ีรู้ออกมาในรูปแบบของรายงาน โมเดล 
แผนภาพ 
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พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัความความเป็นจริง 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มี
เลย 

Externalization (จาก Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit 
Knowledge) 

     

23.บูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

     

24.สังเคราะห์ ประเมิน ทบทวนองค์ความรู้ออกมาเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

     

25.น าขอ้มูล แนวคิด ความรู้ท่ีมีมาบนัทึก      
26.พยายามท าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้      
27.ใหผู้อ่ื้นไดแ้นะน า ตรวจสอบความถูกตอ้ง      
28.น ากลบัไปทบทวน แกไ้ขใหม่      
29.น าความรู้และการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่      
30.สะทอ้นความรู้ท่ีเป็นนัยอย่างมีความหมาย เพื่อสร้าง
แนวคิดท่ีชัดเจนและจัดระบบแนวคิดเข้าไปสู่ระบบ
ความรู้ 

     

31.พิสูจน์ความถูกตอ้งของแนวคิด      
Combination (จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Explicit 
Knowledge) 

     

32.เรียนรู้ แสวงหาความรู้ผา่นเครือข่าย      
33.จดัเกบ็ความรู้ใหเ้ป็นหมวดหมู่      
34.จดัท าระบบ ปรับปรุงและท าใหใ้หม่อยูล่อดเวลา      
35.เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาจดัเกบ็เป็นของตนเอง      
36.สร้างตน้แบบ น าแนวคิดออกมาใหจ้บัตอ้งได ้      
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พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัความความเป็นจริง 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มี
เลย 

37.รวบรวมออกมาจดัเกบ็      
38.เช่ือมต่อ เผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย      
39.สนบัสนุนใหมี้การจดัเกบ็ความคิดของแต่ละบุคคล      
40.บนัทึกการสนทนาระหวา่งบุคคล      
41.เปิดเผยแนวคิดท่ีจดัเกบ็ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้      
Internalization (จาก Explicit Knowledge ไปสู่ Tacit 
Knowledge) 

     

42.ประยกุตใ์ชค้วามรู้  ดึงความรู้ไปใชง้าน      
43.สร้างงานเป็นของตนเองไดจ้ากความรู้ท่ีมี      
44.น าความรู้ท่ีมีอยู ่ ผนวกกบัความรู้แต่ละบุคคล  ให้เกิด
เป็นความรู้ใหม่และแบ่งปัน 

     

45.ค้นพบแนวทางได้เองจากการด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รเพื่อสร้างความรู้ 

     

46.เรียนรู้จากการปฏิบติั      
47.ทดลองและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic  
Problem – Solving )  โดยมีแรงจูงใจจากการมีโอกาสท่ีจะ
ลงมือท า 

     

48.ปรับปรุงกระบวนการสร้างความรู้ของตนเอง      
49.สร้างความรู้ท่ีเป็นนยัท่ีเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง      
50.สนบัสนุนใหใ้ชค้วามรู้ท่ีไดม้าในการท างาน      
51.สร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

     

52.เขา้ใจในความช านาญส่วนบุคคลของตนเอง      
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พฤติกรรมการสร้างความรู้จากชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 

ระดบัความความเป็นจริง 
5 

มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มี
เลย 

53.มีความคิดสร้างสรรค ์      
54.แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ใหม่ดว้ยการพดูคุยกนั      
55.วางแผน จดัพิมพบ์ทความ คู่มือเอกสาร      
56.สร้างอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพเ์พื่อเป็นนวตักรรมใหม่      
57.หมุนเวียน สบัเปล่ียนงานกนัท า       
58.คน้หา แบ่งปัน แนวคิด      
 

(ลงช่ือ)  ...............................................ผูป้ระเมิน 
(.....................................................................) 

............/....................../................ 
วนั เดือน ปี ท่ีประเมิน 
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แบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอน 
 

แบบประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินนวตักรรมการ
เรียนการสอนท่ีครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ไดส้ร้างข้ึนจากการเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย
แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1 ดา้นความเป็นนวตักรรม 
 2 ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
 3 ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด โดยมี
เกณฑ ์การประเมิน ดงัน้ี 
 ระดบั 3   หมายถึง มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑร์ะดบัสูง 
 ระดบั 2   หมายถึง มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑใ์นระดบัปานกลาง 
 ระดับ 1   หมายถึง มีคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ในระดับควร
ปรับปรุง 
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ช่ือนวตักรรม.............................................................................ประเภท............................................ 
 

รายการตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 

ดา้นความเป็นนวตักรรม 
1.ความเป็นนวตักรรม 
 

ระดบั 3   
เป็นผลงาน  วิธีการ  กระบวนการใหม่  หรือองค์
ความรู้ใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ระดบั 2   
เป็นผลงาน  วธีิการหรือกระบวนการท่ีมีอยูแ่ลว้   
แต่น ามาปรับปรุงหรือพฒันาและไดผ้ลดี 

ระดบั 1  
เป็นผลงาน  วธีิการหรือกระบวนการท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ 
น ามาปรับปรุงหรือพฒันาบางส่วน  

  

ดา้นกระบวนการพฒันานวตักรรม 
1.  วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการ   
พฒันานวตักรรม 

 ระดบั 3   
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการมีความเป็นไปไดแ้ละสามารถวดัได ้

ระดบั 2   
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการ  และสามารถวดัได ้

ระดบั 1  
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการ 

  

2.  การใชห้ลกัการ   
แนวคิด ทฤษฎีในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3   
มีการสังเคราะห์  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  มา
ประยกุตใ์ชไ้ดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  
หรือความตอ้งการในการพฒันานวตักรรม       
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รายการตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 

 

ระดบั 2   
ใชห้ลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีถูกตอ้ง  ตามหลกั
วิชา  และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาหรือความ
ตอ้งการพฒันา 

ระดบั 1  
     ใชห้ลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  แต่ไม่สอดคลอ้ง 

 

3.  การออกแบบพฒันา
นวตักรรม 

ระดบั 3  
 มีการออกแบบการพฒันานวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาหรือความตอ้งการ   ครอบคลุม
กระบวนการพฒันา  และมีความเป็นได ้                 

ระดบั 2   
 มีการออกแบบการพฒันานวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาหรือความตอ้งการ  หรือบริบทหรือ 
หลกัการ  หรือแนวคิด  ทฤษฎี  ครอบคลุม
กระบวนการพฒันา  และมีความเป็นไปได ้

ระดบั 1  
 มีการออกแบบการพฒันานวตักรรมสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาหรือความตอ้งการ  หรือบริบท หรือ
หลกัการหรือแนวคิด  ทฤษฎีบางส่วน  
ครอบคลุมกระบวนการพฒันาแต่เป็นไปไดย้าก 

 

4.  กระบวนการพฒันา
นวตักรรม 

ระดบั 3   
ด าเนินการพฒันานวตักรรมตามท่ีออกแบบไวค้รบทุก
ขั้นตอนและ/หรือมีการปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง                  

ระดบั 2   
 ด าเนินการพฒันานวตักรรมตามท่ีออกแบบไว ้ แต่ไม่
ครบทุกขั้นตอน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 291 

รายการตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 

 
ระดบั 1  

กระบวนการพฒันานวตักรรมไม่เป็นไปตามท่ี
ออกแบบไว ้

 

5.  การมีส่วนร่วมในการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3   
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินการ ประเมินและสรุปผล                

ระดบั 2   
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน  หรือการด าเนินการ หรือ ประเมินผล หรือ
สรุปรายงานการพฒันานวตักรรม                

ระดบั 1  
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
หรือด าเนินการ  หรือประเมินผล หรือสรุปผล       

 

6.  ความส าเร็จของการ
พฒันานวตักรรม 

ระดบั 3   
การพฒันานวตักรรมไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน  มีการ
เผยแพร่และสร้างเครือข่าย 

ระดบั 2   
การพฒันานวตักรรมด าเนินการเสร็จส้ิน     
มีการเผยแพร่ 

 ระดบั 1  
การพฒันานวตักรรมด าเนินการเสร็จส้ิน 

 

ดา้นคุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม 

1.  การแกปั้ญหาหรือ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 

ระดบั 3   
แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย เกิดประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง 
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รายการตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 

 

ระดบั 2   
แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 
ระดบั 1  

แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนไดแ้ต่ไม่ครบถว้นตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 

2.  การใชท้รัพยากรใน
การพฒันานวตักรรม 

ระดบั 3   
ประยกุตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นการพฒันานวตักรรม
ไดเ้หมาะสม  คุม้ค่า  และสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียน 

ระดบั 2   
ใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรมได้
เหมาะสม   คุม้ค่าและสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงเรียน 

ระดบั 1  
ใชท้รัพยากรในการพฒันานวตักรรมไม่คุม้ค่า 

 

3.  การเรียนรู้ร่วมกนั ระดบั 3   
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์
และการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งโรงเรียน 

ระดบั 2   
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์
และการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 

ระดบั 1  
กระบวนการพฒันานวตักรรมก่อใหเ้กิดประสบการณ์
และการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
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รายการตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม 

4.  ส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการแสวงหา
ความรู้ 
 

ระดบั 3   
นวตักรรม / กระบวนการพฒันานวตักรรม
ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันา / ผูเ้ก่ียวขอ้งศึกษา 

คน้ควา้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้าง
นวตักรรมใหม่ได ้
ระดบั 2   

นวตักรรม / กระบวนการพฒันานวตักรรม
ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันา / ผูเ้ก่ียวขอ้งศึกษา 
คน้ควา้และเสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ระดบั 1  
นวตักรรม / กระบวนการพฒันาก่อใหเ้กิดการศึกษา
คน้ควา้  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะผูพ้ฒันา 

 

5.  การยอมรับ ระดบั 3   
เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 

ระดบั 2   
เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในระดบัโรงเรียน 

ระดบั 1  
 เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งเฉพาะกลุ่ม 

 

6.  การน าไปใช ้ ระดบั 3   
ใชง่้าย  สะดวกและมีขั้นตอนการใชไ้ม่
ซบัซอ้น  สามารถน าไปใชไ้ดดี้ 

ระดบั 2    
ใชส้ะดวก  แมข้ั้นตอนค่อนขา้งซบัซอ้น 

ระดบั 1  
มีขั้นตอนการน าไปใชซ้บัซอ้น  มีเง่ือนไข  และ
ขอ้จ ากดั 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 294 

ขอ้เสนอแนะ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
                                         ลงช่ือ 

(                                                ) 
ผูป้ระเมินนวตักรรมการศึกษา 

........../......../......... 
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แบบรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบบรับรองน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์  โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูท้รงคุณวฒิุ 
 ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบ ฯ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูท้รงคุณวฒิุ 
1. ช่ือผูรั้บรอง.................................................................................................... 
2 ต าแหน่ง………………………………………………………..……………………. 
3. สถานท่ีท างาน................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 2 การรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด โดยมีเกณฑ ์
การประเมิน ดงัน้ี 
มากท่ีสุด หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  มากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  มาก 
ปานกลาง หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  ปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง มีความเหมาะสมตามรายการท่ีประเมินในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 
 
        กรุณาเสนอแนะวิธีการแกไ้ขในช่องว่างทา้ยรายการ เพื่อให้สามารถน าไปปรับใชใ้นล าดบั
ต่อไป 
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
1.1 ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์       
การพฒันาระบบฐานทรัพยากร ในลกัษณะของ 
เวบ็ไซตท่ี์มีการรวบรวมของขอ้มูลมีความ 
เหมาะสม 

      

การมีช่องทางการติดต่อส่ือสารบนเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่
ห้องสนทนา (chat)และการอภิปราย(Discussion) 
ส าหรับผูเ้รียนใชเ้ป็นทางเลือก  
ในการติดต่อส่ือสารมีความเหมาะสม 

      

การปรับปรุงขอ้มูลเพิ่มเติมในฐานทรัพยากรบน
เว็บไซต์ ตามความตอ้งการและความสนใจของ
ผู ้เ รียนเพื่อกระตุ้นและจูงใจผู ้เ รียนให้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองมีความเหมาะสม 

      

1.2 กลุ่มเรียนรู้ออนไลน ์       
 -จ านวนสมาชิกในทีมเรียนรู้กลุ่มละ 5-6 คน 
   มีความเหมาะสม 

      

   -การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
     ของสมาชิกในกลุ่มมีความเหมาะสม 

      

   -การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัใน 
     การเรียนรู้ร่วมกนัมีความเหมาะสม 

      

1.3 เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้       
   -การท ากิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เพื่อฝึกทกัษะการ 
    สนทนาของสมาชิกในทีมเรียนรู้มีความ 
    เหมาะสม 
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

การใหส้มาชิกร่วมกนัตั้งช่ือกลุ่มและก าหนด 
      บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มเพื่อฝึก
ทกัษะ 

     
 

   - การก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัร่วมกนั  
      ของกลุ่มมีความเหมาะสม 

      

   - การก าหนดตารางการแลกเปล่ียนเรียนรู้บน  
      เครือข่ายเพื่อฝึกทกัษะการสนทนาและ 
อภิปรายมีความเหมาะสม 

      

1.4 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั       
มีการแลกเปล่ียนข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น 
บันทึก การสนทนา วี ดีทัศน์  การเ ช่ือมโยงสู่
ภายนอกมีความเหมาะสม 

      

การติดต่อส่ือสารดว้ยกระดานเสวนา (web board)
บนเวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร  
      มีความเหมาะสม 

      

   -การติดต่อส่ือสารดว้ยหอ้งสนทนา(chat)บน  
     เวบ็ไซตฐ์านทรัพยากร มีความเหมาะสม 

      

2. ความเหมาะสมของรูปแบบในดา้นขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.1 ขั้นการวางแผนและก าหนดทิศทางการเรียนรู้       
   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัเป้าหมายการ 
     เรียนรู้ของกลุ่มในการเรียนรู้ ระยะท่ี 1  
     มีความเหมาะสม 

      

   -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัวางแผนและ  
     ก าหนดตารางเวลาส าหรับการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้บนเครือข่ายมีความเหมาะสม 

      

2.2 น าเขา้สู่ประเดน็การเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
     ออนไลน ์
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

  - การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัน าเสนอ 
    ขอ้คิดเห็นและเปิดประเดน็เก่ียวกบัแนว 
ทางการสร้างนวตักรรม มีความเหมาะสม 

      

    -การใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปขอ้คิดเห็น 
และประเดน็เก่ียวกบัแนวทางการสร้าง 
นวตักรรมมีความเหมาะสม 

      

2.3 คน้ปัญหาหรือก าหนดภารกิจของงาน       
  -ให้สมาชิกในกลุ่มส ารวจปัญหาและเสนอ
ปัญหา 
โดยเรียงล าดบัความส าคญัมีความเหมาะสม 

      

  -ใหส้มาชิกในกลุ่มกลัน่กรองน าเสนอนวตักรรม 
    การเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ 
มีความเหมาะสม 

      

2.4 การจดัเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์สงัเคราะห์ 
    ขอ้มูลและน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใช ้

      

   -การจกัหมวดหมู่ขอ้มูลในฐานทรัพยากร  
     มีความเหมาะสม 

      

   -การเขา้ถึงขอ้มูลในฐานทรัพยากร 
มีความเหมาะสม 

      

2.5วางแผนด าเนินงานการสร้างนวตักรรม 
    การเรียนการสอน 

      

   -การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาการวางแผน 
 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียนการ 
สอนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกใน 
กลุ่มมีความเหมาะสม 

      

   -มีการเสนอแผนการงานสร้างนวตักรรมการ 
   เรียนการสอน มีความเหมาะสม 
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2.6 ด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน 
   การสอน 

      

-สมาชิกวิเคราะห์แผนการด าเนินงานการสร้าง 
นวตักรรมการเรียนการสอนอยา่งละเอียด 
มีความเหมาะสม 

      

สมาชิกด าเนินงานการสร้างนวตักรรมการเรียน
การสอนตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีความเหมาะสม 

      

2.7น าเสนอผลงานนวตักรรมการเรียนการสอน       
สมาชิกแต่ละคนน า เสนอขั้ นตอนการสร้าง
นวตักรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

      

-สมาชิกวิพากษ์ผลงานนวตักรรมการเรียนการ
สอนบนเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์มีความ
เหมาะสม 

      

2.8 ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้       
 -การประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ของ
ผูเ้รียน มีความเหมาะสม 

      

   -การประเมินนวตักรรมการเรียนการสอนของ
ผูเ้รียน มีความเหมาะสม 

      

3.กระบวนการสร้างความรู้ 
   -ระยะท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม  
     มีความเหมาะสม 

      

   -ระยะท่ี 2 การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก  
     มีความเหมาะสม 

      

   -ระยะท่ี 3 การผสมผสาน  
     มีความเหมาะสม 
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ประเดน็การพจิารณา 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

   -ระยะท่ี 4 การปรับเปล่ียนสู่ภายใน 
     มีความเหมาะสม 

      

4.การรับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
   -รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯน้ีสามารถ
ส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ส าหรับผูท่ี้ศึกษา
ตอ้งการน าไปใชไ้ด ้

      

   -รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์น้ี สามารถ
ศึกษาและปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีรูปแบบก าหนด
ไวไ้ด ้

      

   -องคป์ระกอบของรูปแบบทรัพยากร กลุ่มเรียนรู้
ออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สมาชิกสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

      

   -ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของรูปแบบฯน้ี 
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

      

   -กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของรูปแบบฯน้ี
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

      

   -หน่วยงานการศึกษาท่ีตอ้งการพฒันาบุคลากร
ด้านการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
สามารถน ารูปแบบฯน้ีไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
ค าช้ีแจง: โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใชก้ระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน
คอมพิวเตอร์  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการน าไปปรับปรุงรูปแบบฯให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
                                                      ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบรับรองฯ 
           
      ผูว้ิจยั 
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ภาคผนวก ง 
ตวัอยา่งเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
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แนะน าเวบ็ไซตชุ์มชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
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สมาชิกเขา้มาสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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คลงัความรู้ 
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นวตักรรมการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 307 

ประวตัิย่อผู้วจัิย 
 
 
ช่ือ - ช่ือสกุล       นายวรากร  หงษโ์ต  
วนั-เดือน-ปีเกิด     18  ธนัวาคม  2505 
สถานท่ีเกิด       จงัหวดัสุพรรณบุรี 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั    55/1 ถนนศรีส าราญ 2 ต  าบลสองพี่นอ้ง  

อ าเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 
ประวติัการศึกษา  
พ.ศ.2529   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (คบ.) คณะครุศาสตร์  
    สาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลยัครูนครปฐม  
พ.ศ.2543      ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ศษ.ม.)  
    สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศิลปากร  

พ.ศ.2549   ศึกษาต่อระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน   

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography
	Appendix

