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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่ อสร้ างรู ปแบบการพัฒ นาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้วย
กระบวนการจัด การความรู้ ของนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา 2) เพื่ อศึก ษา
ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กลุ่มประชากรที่ใช้ ศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ
ผู้เชี่ ยวชาญที่ มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการความรู้ ด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและมีผลงานทางวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เลือกแบบเจาะจง
จานวน 15 คน ทาการประเมินรู ปแบบฯ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย กลุ่มที่สองคือ ประชากร คือ นักศึกษา
วิชาชีพครู ชันปี
้ ที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จานวน 6 สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ คื อ นัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชัน้ ปี ที่ 2 สุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง กลุ่ม โดยใช้ ก ลุ่ม
สาขาวิชาเป็ นหน่วยสุม่ จานวน 30 คน
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา (KM-LOR model) มี อ งค์ ป ระกอบทัง้ หมด
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 2) ระบบการจัดการ
เนื อ้ หาเว็ บ ไซต์ (Content Management System: CMS) 3) ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
4 ) เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( Information and Communication Technology)
5) แหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ (Learning Online Resources) และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ฯ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( = 4.75)
ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ที่ระดับ 87.75/86.67 และ
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยรู ปแบบฯ ที่ สร้ างขึน้ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รู ป แบบการพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ อ อนไลน์ กระบวนการจัด การความรู้
Abstract:
The objectives of this research were 1) to create the online learning resources development model using the knowledge management process of teacher professional students of
Suan Sunandha Rajabhat University 2) to study the results of the experiment using the online
learning resource development model by the knowledge management process of the teacher
professional students of Suan Sunandha Rajabhat University
The study population was divided into 2 groups. The first group is experts with
knowledge and experience in knowledge management, education technology, information and
communication technology and has a recognized academic work. The sample group used to
select purposive Sampling were 15 experts to evaluate the model by using Delphi technique.
The second population group was the second year professional teacher students, Faculty of
Education, Suan Sunandha Rajabhat University. There are 6 subjects. The sample group was
the teacher professional students that Year 2 Science Program, Cluster Random sampling by
using the subject as random units and choosing 1 group of 30 people
The study indicated that: The development of online learning resources by knowledge
management process of teacher professional students Suan Sunandha Rajabhat University
(KM-LOR model) has all 5 elements: 1) Knowledge Management: KM 2) Content Management
System: CMS 3) Learning skills in the 21st century 21 4) Information and Communication Technology: ICT 5) Learning Online Resources: LOR. It have results in evaluating the suitability of
the model in the overall was at the highest level ( = 4.75).
The results of the experiment using online learning resource development model by the
knowledge management process of the teacher professional students Suan Sunandha
Rajabhat University found that the efficiency was at the level of 87.75 / 86.67 and the learning
achievement after learning with the model that was created was higher than before learning
with statistical significance at the level of .05.
Keywords: Model of Online Learning Resources, Knowledge Management
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บทนา
ปั จจุบนั นี ้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีถือว่ามีความสาคัญยิ่งต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 25
กาหนดให้ รัฐมีหน้ าที่ส่งเสริ มการดาเนินงานการจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตให้ ทั่วถึงและพอเพียง
โดยนัยของมาตรา ดังกล่าวต้ องการให้ สงั คมไทยมีโครงสร้ างพื ้นฐานที่เกื ้อหนุนต่อการเรี ยนรู้ของบุคคล ใน
รูปของแหล่งการเรี ยนรู้ ที่บุคคลสามารถจะเรี ยนรู้ ได้ อย่างหลากหลายกว้ างขวางและมีมากพอเพียงที่จะ
ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นได้ ไม่ว่าการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรื อ
เป็ นการศึกษาตามอัธยาศัย ก็ต้องมีแหล่งที่จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ มากกว่าในขอบเขตของโรงเรี ยน ใน
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ได้ กล่าวถึงแหล่ง การเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ ห้ องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้ อย่าง
อื่น ๆ เช่น แหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ เป็ นต้ น ฉะนันเมื
้ ่อพิจารณาดูแล้ วจะเห็นถึงความหลากหลายของแหล่ง
การเรี ยนรู้ เหล่านี ้ ซึ่งแท้ ที่จริ งอยู่รอบ ๆ ตัวเรานี ้เอง ซึ่ง ปริ ยาภรณ์ ตังคุ
้ ณานันต์ (2558) ได้ สรุ ปแนวคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ของแหล่งเรี ยนรู้ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนไว้ ดงั นี ้
ผู้ เรี ย นได้ ค้ น คว้ าหาค าตอบ ออกไปนอกสถานที่ เรี ย นรู้ สิ่ ง ที่ แ ปลกใหม่ น่ า สนใจ ท าให้
เกิดการอยากรู้อยากเห็น เกิดจินตนาการ ไม่ซ ้าซากจาเจ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับ
ชุม ชน ดัง นัน้ แหล่ง เรี ย นรู้ จึง กระตุ้น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาศัก ยภาพของการคิด ได้ แ ก่ การคิด ไตร่ ต รอง
การคิดสร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากของจริ ง ได้ เรี ยนรู้ โดยใช้ ประสาทสัมผัสครบถ้ วน ช่วยให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจความคิดรวบยอดได้ ง่ายขึ ้น เร็ วขึ ้น ผู้เรี ยนมองเห็นสิ่งที่กาลังเรี ยนรู้ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและ
เป็ นกระบวนการเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สร้ างสภาพแวดล้ อมและประสบการณ์ ครู ผู้เรี ยน และแหล่ง
เรี ย นรู้ ต่า งได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไปด้ ว ยกัน เกื อ้ หนุน กัน ผู้เ รี ย นที่ มี ค วามสนใจและความสามารถ
ในการเรี ย นรู้ ที่ ต่ า งกั น สามารถเรี ย นรู้ ได้ เท่ า เที ย มกั น เป็ นการบู ร ณาการสาระการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ
ให้ เชื่อมโยงกัน โดยเชื่อมโยงทังสิ
้ ่งที่อยู่ใกล้ และไกลตัวของผู้เรี ยนให้ เข้ ามาสู่การเรี ยนการสอนผู้เรี ยนได้ รับ
การพัฒนาทักษะการค้ นคว้ า การใช้ การเลือก และการรู้เท่าทันแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ บุคลากรในสถานศึกษา
บุคลากรในชุมชนและในท้ องถิ่น ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้ จริ ง ก่อเกิดสัมพันธภาพ
ความร่วมแรงร่วมใจ และความภาคภูมิใจทังสถานศึ
้
กษาและชุมชน
ในยุคนี ้ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอต่อความต้ องการใน
การเรี ยนรู้สาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง และในด้ าน
การอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว การติดต่อสื่อสารระหว่างครู
อาจารย์ นักเรี ยน นักศึกษา เพื่อน ๆ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึงกัน ดังนัน้ ในการจัดการเรี ยนรู้ รวมทัง้
การบริหารจัดการจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการ โดยนาเทคโนโลยีหลาย ๆ รูปแบบมาร่วม
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ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ การสอนมีความสะดวกมากยิ่งขึน้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจเนือ้ หาได้
อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้เรี ยนจะต้ องสามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนให้ สอดคล้ องกับการสอนของ
ผู้สอน ซึง่ ลักษณะการเรี ยนการสอนดังกล่าว ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นได้ ทกุ หนแห่ง ผู้เรี ยนสามารถจะเรี ยนรู้
เนื อ้ หาวิ ช า สามารถทดสอบความรู้ ความสามารถของตนเอง รวมทัง้ ความก้ าวหน้ า ของตนเอง มี
ปฏิสมั พันธ์ ทางวิชาการกับผู้สอนและเพื่อน ๆ ร่ วมชันเรี
้ ยนได้ สามารถแสวงหาความรู้ ในแนวทางหรื อ
ประเด็นที่ผ้ สู อนกาหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเรี ยนการสอนแบบเดิม ที่มีครู หรื อผู้สอนคอย
บรรยายอยู่หน้ าชันเรี
้ ยน โดยที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ฟังเพียงอย่างเดียวจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบใหม่มากขึ ้น โดยการนาเอาเทคโนโลยีเข้ ามาสนับสนุนในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการ
สร้ างแหล่งการเรี ยนรู้ในรูปแบบบทเรี ยนออนไลน์ หรื อ e-Learning ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
มากขึน้ และในหลายสถาบันการศึกษาก็ได้ นาสื่อต่าง ๆ ขึ ้นไปวางไว้ ในเว็บไซต์เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนได้ ศึกษาเพิ่มเติมหรื อศึกษาล่วงหน้ าแล้ วนามาพูดคุย วิเคราะห์ ถกเถียง ระดมสมองกลุ่มย่อยใน
ห้ อ งเรี ย น เป็ น การผสมผสานการเรี ย นรู้ ทัง้ ในห้ องเรี ย นและออนไลน์ อ ย่ า งคล่ อ งตัว ซึ่ ง แนวโน้ ม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีก็เอื ้ออานวยเพิ่มบทบาทการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากยิ่งขึ ้น ประกอบกับเพิ่ม
ช่องทางสาหรับผู้ที่ขาดโอกาสการเรี ยนรู้ ที่ไม่ได้ เข้ าเรี ยนในระบบแต่สามารถศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ของ
ตนเองได้ กว้ างไกลและกระจายไปยังทุกคนได้ อย่างทั่วถึง สามารถเรี ยนรู้ เมื่ อไร เวลาใดก็ไ ด้ ไม่จากัด
สถานที่ ยิ่ ง กระแส 4G ที่ ภ าครั ฐ พยายามท าให้ เกิ ดขึน้ ในรู ป แบบต่า ง ๆ ก็ ยิ่ง ท าให้ เ ทคโนโลยี เ หล่า นี ้
สนับสนุนการสร้ างแหล่งการเรี ยนรู้ในรูปแบบบทเรี ยนออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น (ราตรี วิศษิ ฏ์สรุ วงศ์, 2554)
มนุษย์เป็ นผู้สร้ างความรู้ โดยอาศัยกลไกสมองที่ซับซ้ อน ความรู้ ที่สร้ างขึน้ นัน้ จะถูกเก็บฝั งลึก
ภายในตัวผู้สร้ างซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านันที
้ ่สามารถนาออกมากระจายให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ ความรู้จาแนกออก
ได้ เ ป็ น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความรู้ ที่ ฝัง อยู่ในตัวคนทัง้ ในส่วนที่ตนเองรู้ ว่ารู้ และตนเองไม่ร้ ู ว่ารู้
เนื่องจากถูกบดบังซ่อนเร้ นไว้ ประเภทที่สอง คือ ความรู้ที่มนุษย์ได้ บนั ทึกไว้ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัย
เครื่ องมือ ในการบันทึกเก็บไว้ เพื่อนาออกมาใช้ ได้ ใหม่ในยามต้ องการ ความรู้ที่ได้ มีการเก็บบันทึกไว้ ในสื่อ
ต่าง ๆ สามารถที่จะเก็บรวบรวมเผยแพร่ และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ง่ายกว่าความรู้ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล
และที่สาคัญยังใช้ เป็ นข้ อมูลหรื อสารสนเทศในการสร้ างความรู้ใหม่เพิ่มขึ ้น ความรู้ที่อยู่ภายในตัวคนและ
ที่อยูภ่ ายนอกตัวคนจึงมีปฏิสมั พันธ์กนั ในลักษณะเป็ นวงจร 4 รูปแบบ คือ การนาความรู้ภายในของบุคคล
ออกสู่ ภ ายนอก การผนวกความรู้ ภายนอก การน าความรู้ ภายนอกเข้ าสู่ ภ ายในตัว บุ ค คลและ
การสังเคราะห์ความรู้ ภายในบุคคล (Nonaka and Takeuchi, 1995) ในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ความรู้ นนั ้
หากมีการกาหนดกิจกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ อย่างเหมาะสม จะช่วยทาให้ ความรู้ เก่าได้ รับการ
พัฒนาและความรู้ใหม่ถกู สร้ างขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นผลทาให้ ความรู้ถกู ยกระดับสูงขึ ้น กลายเป็ นทรัพยากร
แหล่งการเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ค่า โดยเฉพาะแหล่งการเรี ยนรู้แบบออนไลน์ที่บุคลทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงและเรี ยนรู้
ได้ ทุก ที่ ทุก เวลาก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ป็ น อย่า งมากต่อ การศึก ษา ซึ่ ง การจัด การความรู้ ( Knowledge
Management) หรื อ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า KM นัน้ ตามปกติ แ ล้ วมัก จะเกิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของทุ ก คน
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เริ่ มจากครอบครัวด้ วยการเรี ยนรู้ จากพ่อแม่สอนลูก ปู่ ย่าตายายถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ให้ แก่ลกู หลานในครอบครัวของตนซึ่งถือปฏิบตั ิกนั มาหลายชัว่ อายุคน โดยใช้ วิธีธรรมชาติ เช่นพูดคุย สัง่
สอน จดจา จนกลายเป็ นวัฒนธรรมหรื อประเพณี ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องมีกระบวนการที่เป็ นระบบแต่อย่างใด
วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็ นการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง ต่อมาโลกในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในด้ านต่างๆ ทังทางสั
้
งคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การให้ บริ การ การรับรู้ข่าวสารและการ
แข่งขัน ทาให้ คนในสังคมต้ องดาเนินชีวิตอย่างเร่ งรี บในแต่ละวัน เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ
ดังกล่าว การใช้ วิธีการจัดการความรู้แบบธรรมชาติอาจก้ าวไม่ทนั โลกยุคโลกาภิวตั น์ องค์กรต่าง ๆ รวมทัง้
องค์กรด้ านการศึกษา จึงจาเป็ นต้ องมีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ คนในองค์กรนัน้
อยูร่ อดได้ อย่างมีความสุข สะดวก สบายและเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าที่จะผลักดันให้ องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น องค์กรต้ องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารจัดการด้ วยการสะสมทุนมนุษย์หรื อวัตถุดิบ
เช่น การสะสมองค์ความรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร ทักษะ ประสบการณ์ ของคนที่กระจายอยู่ทั่วทัง้ องค์กร โดย
อาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยให้ การจัดการความรู้นนให้
ั ้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้ านมาก
ยิ่งขึ ้น (สมจิตร์ สุวรักษ์ , 2554) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ปรี ชา อุยตระกูลและคณะ (2551) โดย
พบว่า การจัดกระบวนการจัดการความรู้ ด้ านการเรี ย นการสอนที่ เน้ นผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทาให้ นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนดีขึ ้นกว่าเดิมและนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้ในระดับดีมาก
การจัดการความรู้ไม่ใช่ศาสตร์ ของการพัฒนาองค์การที่ม่งุ เฉพาะการใช้ เทคโนโลยีและเครื อข่าย
แต่เพียงอย่างเดียวแต่ได้ กลายเป็ นศาสตร์ ใหม่ที่องค์การชันน
้ าทัว่ โลกไม่เว้ นแต่ในสถานศึกษาก็ได้ มีการนา
เทคนิ ค การจัด การความรู้ ไปปรั บ ใช้ ใ นสถานศึก ษาของตนเองเพื่ อ การพัฒ นาเพิ่ ม พูน ศัก ยภาพของ
ผู้ป ฏิ บัติง าน (กัล ยารั ต น์ ธี ร ะธนชัยกุล , 2557) ทัง้ นี ้ กระบวนการสร้ างความรู้ จ าเป็ นต้ อ งมี ปั จ จัย ที่
สนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้ มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ให้ มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึน้
กระบวนการเรี ยนการสอนเปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็ นผู้ให้ ผู้ถ่ายทอดมาเป็ นผู้ออกแบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกัน การเรี ยนการสอนจึงไม่ได้ จากัดอยู่เฉพาะในห้ องเรี ยนและภายใน
สถานศึกษาอีกต่อไป การเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ถูกนามาใช้ ในระบบการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มช่องทางการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) ดังนัน้
ครู ผ้ ูส อนต้ องพลิ กบทบาท โดยใช้ กระบวนการจัด การความรู้ ของตนที่ มี ทัง้ ความรู้ ภายในและความรู้
ภายนอกเกี่ยวกับศาสตร์ สาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ หากบุคคลเหล่านี ้มีการจัดการความรู้ที่ดีอย่างมีระบบและเผยแพร่ความรู้
เหล่านันสู
้ ่โลกออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตแก่บุคคลอื่นๆ ย่อมมีคณ
ุ ค่าแก่วงการการศึกษา
ของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง
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จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั สร้ างรู ปแบบ
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อสร้ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่ง การเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2. เพื่ อศึกษาผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการ
จัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศกึ ษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ 2 ระยะ
ระยะแรก
ประชากรที่ศกึ ษา คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ด้ านเทคโนโลยี
การศึกษาและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทางวิชาการ
เป็ นที่ยอมรับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ด้ านเทคโนโลยี
การศึกษาและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทางวิชาการ
เป็ น ที่ ยอมรั บ โดยใช้ ก ารคัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน
ซึ่ง จ าแนกได้ ดัง นี ้ 1)ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการจัด การความรู้ และเทคโนโลยี ก ารศึก ษา
มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดับ รองศาสตราจารย์ แ ละจบการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 2 คน
2) ผู้เ ชี่ยวชาญที่มีตาแหน่ง ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
จานวน 10 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก จานวน 2 คน 4) ผู้เชี่ยวชาญที่มีตาแหน่ง
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษด้ านเทคโนโลยีการศึกษาและจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 1 คน
ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญทังหมดมี
้
ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
ระยะที่สอง
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู 6 สาขาวิ ช า ชัน้ ปี ที่ 2 สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 6 สาขาวิช า ได้ แก่ สาชาวิช าปฐมวัย สาชาวิช าภาษาไทย
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน
180 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาแหล่ งการเรียนรู้ ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Development Model of Online Learning Resources to Encourage Knowledge Management of Student
in Education Faculty at Suan Sunandha Rajabhat University

85

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 1 กลุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ กลุม่ สาขาวิชา เป็ นหน่วยสุม่ จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู, แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู,แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามองค์ประกอบของรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น,
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, แบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ด, แบบสอบถาม ลักษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบฯ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยเป็ น
การพัฒนาและทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง ใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย (Delphi) ในการประเมิ น รู ป แบบฯ โดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ มีขนตอนวิ
ั้
ธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ศึกษาเอกสาร แนวคิดของการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ และการสร้ าง
แหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสร้ างตารางการวิเคราะห์เนื ้อหา นามาสังเคราะห์ โดยจาแนกตาม
ประเด็น เพื่อนามาสร้ างเป็ นกรอบการสัมภาษณ์และสร้ างแบบสัมภาษณ์ชนิดปลายเปิ ด เพื่อใช้ สมั ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน
นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการร่างรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ฯ
จัดทาร่ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและข้ อคิดเห็นที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบร่ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ฯ ที่พัฒนาขึน้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 15 คน ชุดเดิม เป็ นการตรวจสอบครัง้ ที่ 1 และนาข้ อมูลมาทาการวิเคราะห์ โดยหาค่ามัธยฐานและ
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ซึ่งในรอบที่ 1 นี ้ พบว่า รายการองค์ประกอบ
ของรูปแบบฯ ทุกรายการมีคา่ มัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ มีคา่ เท่ากับ 1.00
จากนันน
้ ารู ปแบบการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ฯ ที่แก้ ไขปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญจากรอบที่ 1 แล้ ว ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ชุดเดิม ทาการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 2 โดยใช้ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะประกอบด้ วย รายการองค์ประกอบของรูปแบบฯ และ
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ค่า มัธ ยฐานที่ ค านวณได้ จ ากรอบที่ 1 และน าข้ อ มูล และข้ อ เสนอแนะต่า ง ๆ จากผู้เ ชี่ ย วชาญในการ
ตรวจสอบรูปแบบฯ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแก้ ไข ซึ่งในรอบที่ 2 นี ้ พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติสูง โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ มีค่าเท่ากับ 1.00
อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
จัดทาต้ นแบบของรู ปแบบการพัฒนาแหล่ง เรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สมบูรณ์ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญทัง้ 15 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบฯ
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบฯ
หลังจากรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นารูปแบบที่
พัฒนาขึ ้น มาดาเนินการทดลองใช้ โดยจัดกระบวนการต่างๆ ตามแนวทางของรู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึ่งมี
กระบวนการทดลองใช้ ดงั นี ้
กลุม่ ตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังจากนัน้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั กลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ได้ ออกแบบตามกระบวนการและองค์ประกอบของรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยกาหนดแผนจัดการ
เรี ยนรู้ทงหมด
ั้
4 แผน จานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมทังหมด
้
16 คาบ แต่ละแผนมีการ
จัดการเรี ยนรู้ตามชื่อเรื่ องดังนี ้
แผนที่ 1 เรื่ อง การจัดการความรู้
แผนที่ 2 เรื่ อง ระบบการจัดการเนื ้อหาเว็บไซต์
แผนที่ 3 เรื่ อง การสร้ างแบบทดสอบออนไลน์
แผนที่ 4 เรื่ อง การเผยแพร่แหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์
หลัง จากที่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งได้ เ รี ย นรู้ ตามแผนการจัด การเรี ย นรู้ แล้ ว กลุ่ม ตัว อย่ า งท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นาข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ รูป แบบฯ มาวิเ คราะห์ ข้ อมูล สรุ ปผลและอภิ ปราย
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดัชนีความสอดคล้ อง (Item Objective Congruence Index: IOC) การทดสอบหาประสิทธิภาพของ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู โดยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนด้ วยกระบวนการตามรู ปแบบที่
พัฒนาขึ ้น ใช้ สตู ร t-test แบบ Dependent Samples
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ผลการวิจัย
ผลการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
การนาเสนอผลการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ผลการสร้ างรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู และผลการประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบการพัฒ นาแหล่ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัด การความรู้ ของนัก ศึกษาวิ ช าชี พ ครู
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ผลการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากการสัง เคราะห์ เ อกสาร ตาราและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ ข้ อสรุ ปที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมินรูปแบบฯ โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ผู้วิจยั จึงได้
ทาการบูรณาการนาเอาแนวคิดการจัดการความรู้ ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบของ
แหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาขับเคลื่อน
การสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งพบว่า รู ปแบบ
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
1.1.1 การจัด การความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็ น กระบวนการเตรี ย ม
ความพร้ อมด้ านความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งเป็ นขันตอนแรกของส่
้
วนการนาข้ อมูลเข้ า (Input) โดย
การเก็บรวบรวมความรู้ จากความรู้ โดยนัยหรื อความรู้ ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งได้ จากประสบการณ์
ความเชื่อ ทักษะของนักศึกษาวิชาชีพครู ในศาสตร์ ของสาขาวิชา และความรู้ ที่ชัดแจ้ งหรื อความรู้ ที่เป็ น
ทางการ (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ตารา หนังสือต่างๆ ซึ่งรวบรวมได้ ง่าย
องค์ประกอบการจัดการความรู้นี ้ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1) การใช้ สารสนเทศเป็ นหลัก (Information-based) เป็ นการศึกษาและเตรี ยมการ
เกี่ยวกับสารสนเทศที่นาไปปฏิบตั ิได้ การจาแนกประเภทของข้ อมูล สารสนเทศที่มีการกลัน่ กรองแล้ วและ
พร้ อมจะเข้ าถึงได้
2) การใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ นหลัก (Technology-based) เป็ นการจัดการความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูลและสารสนเทศ ซึ่งได้ แก่ เทคโนโลยีด้านเหมืองข้ อมูล (Data mining)
คลังข้ อมูล (Data warehouse) อินเทอร์ เน็ต (Internet) สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) และเทคโนโลยีสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยเสิร์ซเอ็นจิน (Search engine)
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3) การใช้ วัฒ นธรรมเป็ นหลัก (Culture-based) เป็ นการศึ ก ษาสื บ ค้ น ข้ อมู ล
สารสนเทศความรู้ และประสบการณ์ โดยอาศัยวัฒ นธรรมด้ านการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้ วย การเรี ยนรู้
ร่วมกัน การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องและองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ รวมทังนวั
้ ตวิถีของชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี ้
สามารถส่งเสริมได้ โดยใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์
1.1.2 ระบบการจัดการเนื อ้ หาเว็ บ ไซต์ (Content Management System: CMS) เป็ น
กระบวนการจัดการความรู้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตด้ วยการสร้ างเว็บไซต์ หลังจากนักศึกษาวิชาชีพครูได้
รวบรวมข้ อมูลความรู้ เนื ้อหาวิชา ประสบการณ์ตา่ ง ๆ จากขันตอนในองค์
้
ประกอบที่ 1 แล้ ว ขันตอนต่
้
อไป
คือการนาข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านันเป็
้ นปั จจัยนาเข้ า (Input) โดยการจัดการเนื ้อหาเว็บไซต์ประเภทบทเรี ยน
ออนไลน์ (e-Learning) เพื่อสร้ างเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ และเลือกใช้ CMS ที่ให้ บริ การฟรี ได้ แก่ google
site ในการสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1) การนาเนื ้อหาเข้ าสู่ระบบ (Ingestion/Creation) เป็ นขันตอนการสร้
้
างเนื ้อหาที่
ต้ องมีการวางแผน เช่น เว็บไซต์หรื อเนื ้อหาเป็ นอย่างไร เกี่ยวกับอะไร เน้ นไปในด้ านใด กลุ่มคนแบบไหนที่
เข้ ามาใช้ ง าน จะประเมินความก้ าวหน้ าด้ านการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนอย่างไร เป็ นต้ น เมื่ อได้ เนื อ้ หาหรื อ
เป้าหมายของเว็บแล้ ว ทาการรวบรวมเนื ้อหาและจัดนาเข้ าสูร่ ะบบ
2) การตรวจสอบเนื ้อหา (Staging/Approval) เป็ นขันตอนการตรวจสอบเนื
้
้อหา
ว่าถูกต้ องหรื อไม่ ตรงกับความต้ องการหรื อไม่ จัดหมวดหมู่เป็ นอย่างไร มีคาผิดหรื อไม่ รวมไปถึงทดสอบ
การใช้ งานระบบ CMS ด้ วยว่ามีความพร้ อมใช้ งานและแสดงเนื ้อหาได้ ถกู ต้ อง
3) การเผยแพร่ (Delivery/Publishing) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายที่จดั ทา หลังจากทา
การทดลองใช้ ตรวจสอบ ประเมินผลเนื ้อหาในเว็บไซต์แล้ ว ผู้ผลิตแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ต้องทา
การแบ่งปัน เผยแพร่ให้ ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตคนอื่น ๆ ได้ ร้ ูจกั เว็บไซต์หรื อแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ที่จดั ตังขึ
้ ้นมา
1.1.3 ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1) ทักษะพื ้นฐานในการรู้หนังสือ (Foundational Literacies) ได้ แก่ ความสามารถ
ในการค้ นคว้ า ใฝ่ หาความรู้จากทรัพยากรการเรี ยนรู้และแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียน
ได้ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ การเรี ยนรู้ นวัตกรรม การคิดคานวณ การใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
การเงิน สัง คมและวัฒนธรรม เป็ นต้ น ซึ่งนักศึกษาวิชาชี พครู จะต้ องมีทักษะพื น้ ฐานในการเรี ยนรู้ และ
รวบรวมเกี่ยวกับความรู้ เพื่อจัดการความรู้สกู่ ารพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ได้
2) ทักษะด้ านคิดและการปฏิบตั ิงาน (Competencies) ซึ่งได้ แก่ ความสามารถใน
การใช้ เ หตุผ ลและความคิด ในการวิเ คราะห์ และสัง เคราะห์ ประเมิ นค่า คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิน ใจและ
แก้ ปัญหาได้ อย่างดี มีทศั นคติที่ดีและถูกต้ อง รวมไปถึงทักษะการทางาน การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็ น
ทีม แสดงภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ อดทนและขยันทางานหนัก เป็ นต้ น โดยในกระบวนการจัดการ
ความรู้นนั ้ นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้ องใช้ ทกั ษะการคิดสร้ างสรรค์และปฏิบตั ิงานการจัดการความรู้ เนื ้อหา
ในศาสตร์ ของตนให้ เกิดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์จนสาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
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3) ทักษะการใช้ ชีวิต (Character Qualities) ได้ แก่ ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ การนาตนเองในการเรี ยนรู้ ได้ มีความมัน่ ใจในตัวเอง กระตือรื อร้ นในความรู้ เป็ นผู้ผลิต มุ่งความ
เป็ นเลิศ มีงานทา มีอาชีพ สามารถดารงชีวิตด้ วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็ นพลเมืองที่ ดี
รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินยั คานึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในสันติธรรม เข้ า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแบ่งปันประสบการณ์
1.1.4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ( Information and Communication
Technology) ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology) เป็ นเทคโนโลยีที่จะช่วย
ให้ กระบวนการสื่ อสารระหว่างผู้ส อนและผู้เ รี ยนเกิ ดความเข้ าใจตรงกัน สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้
ตลอดเวลาหรื อเมื่อเกิดข้ อสงสัยแล้ วต้ องการหาคาตอบ โดยเป็ นการสื่อสารกันแบบเวลาจริ ง (real time)
ที่ส ามารถมองเห็นภาพเคลื่ อนไหวหรื ออากัปกิ ริยาท่าทางของคู่สนทนา และสามารถสนทนาร่ วมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หรื อพร้ อมกันเป็ นกลุ่มได้ ซึ่งประกอบด้ วย Facebook, Massagers, Line,
Twitter, VDO conference เป็ นต้ น
2) เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน (Collaboration technology) เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้
สาหรับนาเสนอเนื ้อหา ความรู้ กิจกรรม ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ร่วมกันได้
ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง ประกอบด้ วย Wiki, Google Doc, Google site, Google Form, Google
Classroom เป็ นต้ น
3) เทคโนโลยี ฐานข้ อมูล (Storage technology) ซึ่งประกอบด้ วย google drive,
G-mail, YouTube เป็ นต้ น
1.1.5 แหล่ง เรี ยนรู้ ออนไลน์ (Learning Online Resources) เป็ น แหล่ง ข้ อมูลข่าวสาร
สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
อย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้และ
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1) การเรี ยนการสอน (Instruction) เป็ นกระบวนการวางแผนการออกแบบการเรี ยน
การสอนบนแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ โดยการวางแผนจัดการความรู้เพื่อแบ่งเนื ้อหา และจัดเรี ยงลาดับจากง่าย
ไปหายากเพื่อนาไปสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ด้วยเว็บไซต์โดยใช้ เทคโนโลยี google site ในการสร้ าง ซึ่งได้ แก่ WBI,
E-Learning เป็ นต้ น พร้ อมทังสร้
้ างแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพื่อวัดและประเมินความก้ าวหน้ า
ด้ านการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยใช้ เทคโนโลยี google form ในการสร้ างแบบทดสอบ แล้ วนาไปเชื่อมโยงใน
เว็บไซต์แหล่งเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น
2) ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) เป็ นกระบวนการออกแบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
ผู้เรี ยนกับผู้สอนบนแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ ซึง่ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งได้ แก่ การส่ง
ข้ อความทางเมล การโพสต์ข้อความ การพูดคุย (chat) การประชุมออนไลน์ เป็ นต้ น
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3) เครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การขับ เคลื่ อ น
เชื่อมโยง การนาเสนอเนื ้อหาความรู้ การแบ่งปั นทรัพยากรการเรี ยนรู้ การเผยแพร่เนื ้อหาของแหล่งเรี ยนรู้
ออนไลน์ เข้ าสูโ่ ลกออนไลน์โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากรายละเอียดของรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ได้ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
ข้ อสรุปที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิแล้ ว กาหนดเป็ นรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์
ด้ ว ยกระบวนการจัด การความรู้ ของนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู (KM-LOR model) ที่ มี อ งค์ ป ระกอบหลัก 5
องค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรู ป แบบการพัฒนาแหล่ งการเรี ยนรู้ อ อนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัด การความรู้ ข อง
นักศึกษาวิชาชีพครู (KM-LOR model)
จากหลักการรู ปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถนารู ปแบบไปประยุกต์ใช้ โดยมีกระบวนการดังนี ้ การ
นาเข้ าข้ อมูล (Input) ในเบื ้องต้ น นักศึกษาวิชาชีพครูต้องใช้ ทกั ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการสืบค้ น
ข้ อมูล ความรู้ สื่อนวัตกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือ
และทาการจัดการความรู้ ที่ได้ รวบรวมไว้ ให้ เป็ นหมวดหมู่ จัดเรี ยงลาดับเนือ้ หา และใช้ ระบบการจัดการ
เนื อ้ หาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) เป็ นกระบวนการจัดการความรู้ ผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตด้ วยการสร้ างเว็บไซต์เพื่อจัดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ หลังจากนันใช้
้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสร้ างแบบทดสอบออนไลน์ใช้ เนื ้อหาเดียวกันกับในเว็บไซต์ที่สร้ างขึ ้น แล้ วนามาเชื่อมโยง
เข้ ากับเว็บไซต์ให้ เป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึ่งถื อว่าเป็ นกระบวนการ (Process) ในการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ด้ วย
กระบวนการจัดการความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู จากนันท
้ าการตรวจสอบ จัดเก็บและเผยแพร่ แบ่งปั น
แหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ที่สร้ างขึ ้นแก่เพื่อนสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปให้ สามารถเข้ าถึงและเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการแสดงผลลัพธ์ (Output) ในรู ปแบบแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์
ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
รูปแบบการพัฒนาแหล่ งการเรียนรู้ ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรองรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์
ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
1.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วย
กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ วย
กระบวนการจัดการความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึ่งมีประเด็นในการ
ประเมิ น ประกอบด้ ว ย ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ความเป็ น ไปได้ ความเหมาะสม ความถูก ต้ อ ง โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 15 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น ด้ วยเทคนิคเดลฟาย จานวน 2 รอบ ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์
ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ด้ านที่

ประเด็นความเหมาะสม

1.

ด้ านประโยชน์
1.1 รูปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรี ยนการ

S.D. ความหมาย

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

วิชาชีพครู สร้ างสื่อแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์โดยใช้ เทคโนโลยี 4.80 0.77

มากที่สดุ

สอนด้ วยแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์
1.2 รู ปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นมีประโยชน์ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ด้ วยแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์
1.3 รู ปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นมีประโยชน์ในด้ านการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
1.4 รูปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นมีประโยชน์ในการส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 รูปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้นมีประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ ทกั ษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ภาพรวมด้ านประโยชน์
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ระดับความเหมาะสม

4.80 0.77

มากที่สดุ

4.76 0.01

มากที่สดุ
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ระดับความเหมาะสม
ด้ านที่

ประเด็นความเหมาะสม

2.

ด้ านความเป็ นไปได้
2.1 สามารถน าวิ ธี ก ารจัด การความรู้ และกระบวนการตาม
รู ป แบบฯ ที่ ส ร้ างขึน้ ไปพัฒ นาการเรี ย นการสอนด้ ว ยสื่ อ
แหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาวิชาชีพครูได้
2.2 รู ป แบบฯ ที่ ส ร้ างขึ น้ มี ค วามเป็ นไปได้ ในการออกแบบ
กิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้จากสื่อแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ได้
2.3 สามารถน าวิ ธี การสร้ างแหล่ ง เรี ยนรู้ ออนไลน์ จ าก
องค์ประกอบต่าง ๆ ตามรูปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้น ไปใช้ งานจริงได้
ภาพรวมด้ านความเป็ นไปได้
ด้ านความเหมาะสม
3.1 องค์ประกอบของรูปแบบฯ มีความสอดคล้ องสัมพันธ์กนั ตาม
หลักการและแนวคิดพื ้นฐานของการจัดการความรู้ และการ
พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์
3.2 องค์ประกอบของรู ปแบบฯ มีความครอบคลุมตามหลักการ
จัดการความรู้และการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์
3.3 รู ปแบบฯ ที่ส ร้ างขึน้ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์ ด้ ว ยกระบวนการจัด การ
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ภาพรวมด้ านความเหมาะสม
ด้ านความถูกต้ อง
4.1 รู ป แบบฯ ที่ ส ร้ างขึน้ มี ค วามถูกต้ อ งตามหลัก การแนวคิด
พื ้นฐานของการจัดการความรู้
4.2 รูปแบบฯ ที่สร้ างขึ ้น มีความถูกต้ องตามหลักการพัฒนาแหล่ง
การเรี ยนรู้ออนไลน์
4.3 รู ป แบบฯ ที่ ส ร้ างขึน้ มี ค วามถูก ต้ อ งในการเชื่ อ มโยงและ
ความสัมพันธ์กนั ของแต่ละองค์ประกอบ
ภาพรวมด้ านความถูกต้ อง
ภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น

3.

4.

S.D. ความหมาย

4.67 0.82

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.71 0.79

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.67 0.82

มากที่สดุ

4.73 0.80

มากที่สดุ

4.71 0.01

มากที่สดุ

4.80 0.77

มากที่สดุ

4.80 0.77

มากที่สดุ

4.80 0.77

มากที่สดุ

4.80 0.77
4.75 0.77

มากที่สดุ
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.75) เมื่ อจาแนกเป็ นรายด้ าน พบว่า ภาพรวมผลการประเมิ นด้ านความถูกต้ องมี ระดับความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( = 4.80) รองลงมา ได้ แก่ ภาพรวมด้ านประโยชน์ มีระดับการประเมินอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.76) ภาพรวมด้ านความเป็ นไปได้ มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.71) และภาพรวมด้ านความเหมาะสม มี ระดับการประเมิ นอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ( = 4.71)
ตามลาดับ
4.1.2.2 ผลการรับรองรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ ด้ วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการพัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.75) ซึ่งประกอบด้ วย การจัดการความรู้ ระบบการจัดการเนื ้อหาเว็บไซต์ ทักษะ
การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ โดยผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบฯ ดัง กล่าว พิจ ารณาจากความคิดเห็นของจ านวนผู้เชี่ ยวชาญ
ทัง้ หมด 15 คน ซึ่ง จาแนกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการศึกษา จ านวน 5 คน ด้ านเทคโนโลยี การศึกษา
จานวน 5 คน และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 5 คน ซึ่งพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 15
คน ให้ การรับรองรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ว่ารู ปแบบมีความเหมาะสมและสามารถนาไปพัฒนาแหล่ง
การเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูตอ่ ไปได้
2. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการพั ฒนาแหล่ ง เรี ยนรู้ ออนไลน์ ด้ ว ยกระบวนการจั ด การ
ความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
2.1 ผลการทดลองใช้ รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ที่มีการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนตามรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ผู้วิจัยใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบฯ ที่
พัฒ นาขึน้ โดยพัฒ นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบฯ ที่ พัฒ นาขึน้
จ านวน 4 แผนการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผลการวิ จัย พบว่ า แผนการจัด การเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ที่ ร ะดับ
87.75/86.67 แสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบฯ ดังกล่าวมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 85/85 และผลการทดลอง
พบว่า นัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู ส ามารถพัฒ นาแหล่ง เรี ย นรู้ ออนไลน์ ด้ ว ยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูได้ จานวน 30 เว็บไซต์
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ได้ นาเครื่ องมือดังกล่าว ซึ่ง
ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
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ที่ยงั ไม่เคยเรี ยนรู้การสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ มาก่อน โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เพื่อทดสอบประสิทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 โดยผลที่ได้ จากการทดลองแสดงไว้
ในตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่ 2 แสดงผลประสิท ธิภ าพของแผนการจัด การเรี ยนรู้ ต ามรู ป แบบฯ ที่พ ัฒนาขึน้
รายการ
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนเฉลี่ย( )
26.33
25.00

ร้ อยละ
87.75 (E1)
86.67(E2)

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละได้ เท่ากับ 87.75
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละได้ เท่ากับ 86.67 แสดงว่า แผนการเรี ยนรู้ ตาม
รูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีประสิทธิภาพ 87.75/86.67 ซึ่งผลการทดลองถือว่ารู ปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน
ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีการกาหนดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ด้วยกระบวนตามรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามแบบแผนการวิจยั แบบสอบก่อน
สอบหลัง โดยการเริ่มจากให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) หลังจากนันให้
้ กลุ่มตัวอย่าง
ดาเนินการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4 แผน ซึ่ง ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ กลุ่ม ตัวอย่างต้ องทา
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนด้ วย และเมื่อกลุ่มตัวอย่างเรี ยนจบครบทัง้ 4 แผนการเรี ยนรู้แล้ ว กลุ่มตัวอย่างทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ทันที ซึ่งผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล คะแนนที่ได้ จากการทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และนาข้ อมูลที่
ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยค่าที (t-test) ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยนด้ วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น ผลปรากฏดัง
แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นก่ อ นและหลังเรี ย นด้ ว ยกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
รายการ

จานวนกลุม่
ตัวอย่าง
(n)

คะแนน
เฉลี่ย
( )

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

30

17.20

2.72

คะแนนสอบก่อนเรี ยน
(Pretest)
คะแนนสอบหลังเรี ยน
(Posttest)

30

25.00

t-test

Sig

12.490*

.00

1.77

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) กับคะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่า t-test มีคา่ เท่ากับ 12.490 ซึ่งมากกว่า
ค่า t ที่ ไ ด้ จ ากการเปิ ดตารางที่ ตาแหน่ง α = .05 และ df = 30-1 ค่า t มี ค่า 1.6991 และค่า Sig ที่ ไ ด้
จากการคานวณมี ค่าเท่ากับ .00 ซึ่ง น้ อยกว่าค่า α = .05 ดังนัน้ ยอมรั บ H1 แสดงว่าการเรี ยนรู้ ตาม
รู ปแบบฯ ที่ พัฒ นาขึน้ สามารถทาให้ กลุ่ม ตัวอย่างเกิ ดการเรี ยนรู้ และสามารถพัฒ นาแหล่ง การเรี ยนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของตนเองได้
อภิปรายผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (KM-LOR model) มีองค์ประกอบทังหมด
้
5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 2) ระบบการจัดการเนือ้ หาเว็บไซต์ (Content
Management System: CMS) 3) ทัก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 4) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (Information and Communication Technology) 5) แหล่ ง เรี ย นรู้ ออนไลน์ (Learning
Online Resources) มี ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯ ที่พัฒนาขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ ( = 4.75) อาจเป็ นเพราะแต่ละองค์ประกอบมีประโยชน์และมีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ในยุค
ดิจิตอล โดยเฉพาะแหล่งเรี ยนรู้มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้ องกับแนวคิดของชัยยศ อิ่ม
สุวรรณ์ (2552) ที่วา่ รูปแบบของการเรี ยนรู้คขู่ นานระหว่างความรู้สากล แหล่งการเรี ยนรู้และภูมิปัญญาจะ
ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีความจาระยะยาวของผู้เรี ยน ทาให้ สนใจ ใฝ่ รู้ รักการเรี ยนรู้
แสวงหาความรู้ และสามารถนาความรู้ ท้องถิ่นไปปรับประยุกต์ส่สู ากลได้ และยังสอดคล้ องผลการวิจยั
ของ
วรากร หงษ์ โต (2553) ที่ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์โดย
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ใช้ กระบวนการสร้ างความรู้ เพื่ อการสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผ้ ูสอนวิ ช าคอมพิว เตอร์
ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบชุ ม ชนการเรี ยนรู้ ออนไลน์ ฯ ประกอบด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่
1) ฐานทรัพยากรบนชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์ 2) กลุ่มเรี ยนรู้ออนไลน์ 3) เครื่ องมือที่ใช้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
บนชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์ และ 4) เทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์ฯ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
ให้ ความส าคัญ กับลักษณะการเรี ยนรู้ แบบออนไลน์ เช่นเดียวกัน นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของณัฐ พล ราไพ (2554) ได้ ทาการพัฒ นารู ปแบบการจัดการความรู้ ผ่านเว็บที่เสริ ม สร้ างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครู โดยผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบการจัดการความรู้ ผ่านเว็บที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะของ
นักศึกษาครู (I-Can do model) นัน้ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) ปั จ จัยนาเข้ า ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของ
การเรี ยนรู้ ผ่านเว็บ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ การเรี ยนการสอน ปฏิสมั พันธ์ และเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยีฐานข้ อมูล 2) กระบวนการ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหรื อรูปแบบการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ การคิดค้ นและสรรค์สร้ าง การพินิจและคิดวิเคราะห์
การประยุกต์ใช้ และนาไปปฏิบตั ิ การโอนถ่ายและกระจ่ายแบ่งปั น และการประเมินและปรับปรุ ง และ
3) ผลผลิ ต ซึ่ง เป็ นผลการประเมิ นสมรรถนะของผู้เรี ยนจากกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย
3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ สมรรถนะของผู้ เรี ย นด้ า นความรู้ ทัศ นคติ และทัก ษะการปฏิ บัติ ง าน
ทัง้ นี ร้ ู ป แบบดัง กล่า วมี ผ ลการประเมิ น ความเหมาะสมจากผู้เ ชี่ ย วชาญอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด และมี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 85/85
ผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพอยู่ที่
ระดับ 87.75/86.67 แสดงให้ เห็ น ว่ า รู ป แบบฯ ดัง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 85/85 และ
ผลการทดลอง พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู สามารถพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ ของนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู ไ ด้ จ านวน 30 เว็ บ ไซต์ และมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ห ลัง เรี ย นสูง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะนัก ศึก ษาวิ ช าชี พ ครู ไ ด้ ศึ ก ษาและเรี ย นรู้
ตามกระบวนการของรู ปแบบฯ ที่ พั ฒ นาขึ น้ และใช้ กระบวนการจั ด การความรู้ ของตนเอง
มี ความกระตือรื อร้ นในการที่ จ ะเผยแพร่ ความรู้ เนื อ้ หาวิช า ประสบการณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนที่ ต น
ได้ สืบค้ นและรวบรวมไว้ และจัดการความรู้ โดยใช้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์และ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการสร้ าง จัดเก็บและเผยแพร่แบ่งปั นให้ กบั บุคคล
อื่นได้ เรี ยนรู้ และศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการของทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (Jenny, 2016)
ในกลุ่ม ทักษะการใช้ ชี วิต ที่ ใช้ ในการจัดการตัวเองกับสภาพสัง คมที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เช่น
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสังคมและสภาพแวดล้ อม (Adaptability)
ความเป็ นผู้นา (Leadership) และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness)
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ด้ ว ยเหตุที่ มี ค วามรวดเร็ ว ของสภาพสัง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปท าให้ เด็ ก ยุค ใหม่ ต้ อ งก้ าวตามให้ ทัน
ทักษะเหล่านี ้จึงมีความสาคัญมากขึน้ เพื่อที่จะได้ ไม่เป็ นคนที่ตามหลังคนอื่นอยู่เสมอและเป็ นคนที่มี
คุณ ภาพ (Character Qualities) โดยเฉพาะนักศึกษาวิช าชีพ ครู ที่ต้องเป็ นแม่พิมพ์ ของชาติในอนาคต
ต้ องเป็ นแบบอย่างให้ กบั ผู้เรี ยนอีกมากมาย ดังนัน้ นักศึกษาวิชาชีพครูจาเป็ นต้ องมีความอยากรู้อยากเห็น
ในระดับที่เหมาะสม (Curiosity) เพื่อให้ ตวั เองสามารถทันโลกและทันคนอื่น ประกอบกับการมีความคิด
ริ เริ่ ม (Initiatives) ความตังมั
้ น่ (Persistence) และความเป็ นผู้นาในการรวมทีม (Leadership) สร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้ กบั โลกใบนี ้ได้ สาเร็จ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี การนารู ป แบบการพัฒ นาแหล่ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์ ด้ว ยกระบวนการจัดการความรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ไปใช้ กบั นักศึกษาวิชาชีพครูในสาขาวิชาอื่นๆ
2. ควรมี การออกแบบและพัฒ นากิจ กรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการพัฒนาแหล่งการ
เรี ยนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของครู อาจารย์ หรื อปราชญ์ชาวบ้ าน เพื่อเป็ นการเผยแพร่
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ภูมิปัญญาของบุคคลต่าง ๆ
3. ควรมี ก ารศึก ษาวิ จัย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ รู ป แบบการพัฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ออนไลน์ ด้ ว ย
กระบวนการจัด การความรู้ ของครู ป ระจ าการที่ สัง กัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั ครูประจาการ
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