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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ดงันี ้1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพ่ือศึกษา          
ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา กลุ่มประชากรท่ีใช้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและมีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เลือกแบบเจาะจง 
จ านวน  15 คน  ท าการประเมินรูปแบบฯ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มท่ีสองคือ ประชากร คือ นกัศึกษา
วิชาชีพครู ชัน้ปีท่ี 2  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จ านวน 6 สาขาวิชา กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ คือ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้กลุ่ม
สาขาวิชาเป็นหนว่ยสุม่ จ านวน 30 คน  
 ผลการศกึษาพบวา่ รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (KM-LOR model)  มีองค์ประกอบทัง้หมด              
5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  2) ระบบการจัดการ
เ นื อ้หาเว็บไซต์  (Content Management System: CMS)  3 )  ทักษะการเ รียน รู้ในศตวรรษท่ี  21               
4 )  เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศ แล ะก า ร ส่ื อ ส า ร  ( Information and Communication Technology)                   
5) แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ (Learning Online Resources)  และมีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ฯ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (    = 4.75)  
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ท่ีระดบั 87.75/86.67  และ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ      
ท่ีระดบั .05  
 
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ออนไลน์  กระบวนการจัดการความรู้    
 
 

Abstract: 
 The objectives of this research were 1) to create the online learning resources develop-
ment 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 Tech-
nology: 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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บทน า 
ปัจจุบนันี ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่ามีความส าคญัยิ่งต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 25 
ก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมการด าเนินงานการจัดตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึงและพอเพียง 
โดยนยัของมาตรา ดงักลา่วต้องการให้สงัคมไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเกือ้หนนุตอ่การเรียนรู้ของบคุคล ใน
รูปของแหล่งการเรียนรู้ท่ีบุคคลสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายกว้างขวางและมีมากพอเพียงท่ีจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ ไม่ว่าการเรียนรู้นัน้เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศกึษาในระบบ นอกระบบ หรือ
เป็นการศกึษาตามอธัยาศยั ก็ต้องมีแหล่งท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าในขอบเขตของโรงเรียน ใน
มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ได้กล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
รูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลูและแหล่งการเรียนรู้อย่าง
อ่ืน ๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น ฉะนัน้เม่ือพิจารณาดแูล้วจะเห็นถึงความหลากหลายของแหล่ง
การเรียนรู้เหล่านี ้ซึ่งแท้ท่ีจริงอยู่รอบ ๆ ตวัเรานีเ้อง ซึ่ง ปริยาภรณ์  ตัง้คณุานนัต์ (2558) ได้สรุปแนวคิด
เก่ียวกบัประโยชน์ของแหลง่เรียนรู้ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนไว้ดงันี ้

ผู้ เ รียนได้ค้นคว้าหาค าตอบ ออกไปนอกสถานท่ี เรียนรู้สิ่ง ท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้            
เกิดการอยากรู้อยากเห็น เกิดจินตนาการ ไม่ซ า้ซากจ าเจ มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบั
ชุมชน ดังนัน้ แหล่งเรียนรู้จึงกระตุ้ นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง                   
การคิดสร้างสรรค์  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยม              
ท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วน ช่วยให้
ผู้ เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ ผู้ เรียนมองเห็นสิ่งท่ีก าลงัเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นกระบวนการเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์  ครู ผู้ เรียน และแหล่ง
เรียนรู้ ต่างได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปด้วยกัน เกือ้หนุนกัน ผู้ เ รียนท่ีมีความสนใจและความสามารถ             
ในการเรียนรู้ท่ีต่างกัน สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ                              
ให้เช่ือมโยงกนั โดยเช่ือมโยงทัง้สิ่งท่ีอยู่ใกล้และไกลตวัของผู้ เรียนให้เข้ามาสู่การเรียนการสอนผู้ เรียนได้รับ
การพฒันาทกัษะการค้นคว้า การใช้ การเลือก และการรู้เท่าทนัแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ บคุลากรในสถานศกึษา 
บคุลากรในชมุชนและในท้องถ่ิน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาอย่างแท้จริง ก่อเกิดสมัพนัธภาพ        
ความร่วมแรงร่วมใจ และความภาคภมูิใจทัง้สถานศกึษาและชมุชน 

ในยุคนี ้การจดัการศึกษาในสถานศกึษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอตอ่ความต้องการใน
การเรียนรู้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะศกึษาและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง และในด้าน
การอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารระหว่างครู 
อาจารย์ นกัเรียน นกัศึกษา เพ่ือน ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทัว่ถึงกนั ดงันัน้ ในการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้
การบริหารจดัการจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการ โดยน าเทคโนโลยีหลาย ๆ รูปแบบมาร่วม
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ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้การสอนมีความสะดวกมากยิ่งขึน้  ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้
อยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนัผู้ เรียนจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนให้สอดคล้องกบัการสอนของ
ผู้สอน ซึง่ลกัษณะการเรียนการสอนดงักลา่ว ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ทกุหนแห่ง ผู้ เรียนสามารถจะเรียนรู้
เนือ้หาวิชา สามารถทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทัง้ความก้าวหน้าของตนเอง มี
ปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการกับผู้สอนและเพ่ือน ๆ  ร่วมชัน้เรียนได้ สามารถแสวงหาความรู้ในแนวทางหรือ
ประเด็นท่ีผู้สอนก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การเรียนการสอนแบบเดิม ท่ีมีครูหรือผู้สอนคอย
บรรยายอยู่หน้าชัน้เรียน โดยท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ ฟังเพียงอย่างเดียวจะคอ่ย ๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่มากขึน้ โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนบัสนุนในด้านการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
สร้างแหลง่การเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ หรือ e-Learning ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึน้  และในหลายสถาบนัการศึกษาก็ได้น าส่ือต่าง ๆ ขึน้ไปวางไว้ในเว็บไซต์เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาล่วงหน้าแล้วน ามาพูดคยุ วิเคราะห์ ถกเถียง ระดมสมองกลุ่มย่อยใน
ห้องเรียน เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและออนไลน์อย่างคล่องตัว  ซึ่งแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เอือ้อ านวยเพิ่มบทบาทการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึน้  ประกอบกบัเพิ่ม
ช่องทางส าหรับผู้ ท่ีขาดโอกาสการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เข้าเรียนในระบบแต่สามารถศึกษาเพิ่มพูนความรู้ของ
ตนเองได้กว้างไกลและกระจายไปยังทุกคนได้อย่างทั่วถึง สามารถเรียนรู้เม่ือไร เวลาใดก็ได้ ไม่จ ากัด
สถานท่ี ยิ่งกระแส 4G ท่ีภาครัฐพยายามท าให้เกิดขึน้ในรูปแบบต่าง ๆ ก็ยิ่งท าให้เทคโนโลยีเหล่านี ้
สนบัสนนุการสร้างแหลง่การเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึน้ (ราตรี  วิศษิฏ์สรุวงศ์, 2554)  

มนุษย์เป็นผู้สร้างความรู้ โดยอาศัยกลไกสมองท่ีซับซ้อน ความรู้ท่ีสร้างขึน้นัน้จะถูกเก็บฝังลึก
ภายในตวัผู้สร้างซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านัน้ท่ีสามารถน าออกมากระจายให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ ความรู้จ าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคนทัง้ในส่วนท่ีตนเองรู้ว่ารู้และตนเองไม่รู้ว่ารู้  
เน่ืองจากถกูบดบงัซอ่นเร้นไว้ ประเภทท่ีสอง คือ ความรู้ท่ีมนษุย์ได้บนัทึกไว้ในส่ือรูปแบบตา่ง ๆ โดยอาศยั
เคร่ืองมือ ในการบนัทึกเก็บไว้เพ่ือน าออกมาใช้ได้ใหม่ในยามต้องการ ความรู้ท่ีได้มีการเก็บบนัทึกไว้ในส่ือ
ตา่ง ๆ สามารถท่ีจะเก็บรวบรวมเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวับุคคล
และท่ีส าคญัยงัใช้เป็นข้อมลูหรือสารสนเทศในการสร้างความรู้ใหม่เพิ่มขึน้  ความรู้ท่ีอยู่ภายในตวัคนและ 
ท่ีอยูภ่ายนอกตวัคนจงึมีปฏิสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นวงจร 4 รูปแบบ คือ การน าความรู้ภายในของบคุคล
ออกสู่ภายนอก  การผนวกความรู้ภายนอก การน าความรู้ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวบุคคลและ                
การสงัเคราะห์ความรู้ภายในบุคคล (Nonaka and Takeuchi, 1995)  ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ความรู้นัน้ 
หากมีการก าหนดกิจกรรมเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้ความรู้เก่าได้รับการ
พฒันาและความรู้ใหมถ่กูสร้างขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นผลท าให้ความรู้ถกูยกระดบัสงูขึน้ กลายเป็นทรัพยากร
แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีบุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงและเรียนรู้
ได้ทุกท่ีทุกเวลาก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการศึกษา ซึ่งการจัดการความรู้ ( Knowledge      
Management) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า KM นัน้ตามปกติแล้วมักจะเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันของทุกคน           
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เร่ิมจากครอบครัวด้วยการเรียนรู้จากพ่อแม่สอนลูก ปู่ ย่าตายายถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ให้แก่ลกูหลานในครอบครัวของตนซึ่งถือปฏิบตัิกนัมาหลายชัว่อายคุน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่นพูดคยุ สัง่
สอน จดจ า จนกลายเป็นวฒันธรรมหรือประเพณี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการท่ีเป็นระบบแต่อย่างใด 
วิธีการดงักล่าวถือว่าเป็นการจดัการความรู้รูปแบบหนึ่ง ต่อมาโลกในยุคปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในด้านตา่งๆ  ทัง้ทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ การศกึษา การให้บริการ การรับรู้ข่าวสารและการ
แข่งขนั ท าให้คนในสงัคมต้องด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบในแตล่ะวนั เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ 
ดงักลา่ว การใช้วิธีการจดัการความรู้แบบธรรมชาตอิาจก้าวไมท่นัโลกยคุโลกาภิวตัน์  องค์กรตา่ง ๆ รวมทัง้
องค์กรด้านการศกึษา จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้คนในองค์กรนัน้
อยูร่อดได้อยา่งมีความสขุ สะดวก สบายและเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ท่ีจะผลกัดนัให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ องค์กรต้องมีการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการด้วยการสะสมทุนมนุษย์หรือวตัถุดิบ 
เช่น การสะสมองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ประสบการณ์ของคนท่ีกระจายอยู่ทั่วทัง้องค์กร โดย
อาศยัเทคโนโลยีเป็นตวัชว่ยให้การจดัการความรู้นัน้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทกุ ๆ ด้านมาก
ยิ่งขึน้ (สมจิตร์  สุวรักษ์, 2554) ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปรีชา อุยตระกูลและคณะ (2551) โดย
พบว่า การจัดกระบวนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ท าให้นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิของการเรียนดีขึน้กว่าเดิมและนกัศึกษามี
ความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ในระดบัดีมาก 

การจดัการความรู้ไม่ใช่ศาสตร์ของการพฒันาองค์การท่ีมุ่งเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย
แตเ่พียงอยา่งเดียวแตไ่ด้กลายเป็นศาสตร์ใหมท่ี่องค์การชัน้น าทัว่โลกไม่เว้นแตใ่นสถานศกึษาก็ได้มีการน า
เทคนิคการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเองเพ่ือการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของ
ผู้ ปฏิบัติงาน (กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2557) ทัง้นี ้กระบวนการสร้างความรู้จ าเป็นต้องมีปัจจัยท่ี
สนับสนุนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งการจดัการศึกษาในปัจจุบนัได้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้เพ่ือเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึน้ 
กระบวนการเรียนการสอนเปล่ียนบทบาทของครูจากการเป็นผู้ ให้ ผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้ออกแบบการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคนท่ีมีความแตกต่างกัน การเรียนการสอนจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและภายใน
สถานศึกษาอีกต่อไป การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือ
สนบัสนนุและเพิ่มชอ่งทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนในสถาบนัการศกึษา (มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557) ดงันัน้ 
ครูผู้ สอนต้องพลิกบทบาท โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ของตนท่ีมีทัง้ความรู้ภายในและความรู้
ภายนอกเก่ียวกบัศาสตร์สาขาวิชาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน พฒันางาน และ
พฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ หากบคุคลเหลา่นีมี้การจดัการความรู้ท่ีดีอย่างมีระบบและเผยแพร่ความรู้
เหล่านัน้สู่โลกออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลอ่ืนๆ ย่อมมีคณุค่าแก่วงการการศึกษา
ของประเทศเป็นอยา่งยิ่ง 
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จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวข้างต้น  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัสร้างรูปแบบ
การพฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการ
จดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศกึษาแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 2 ระยะ 
ระยะแรก 
ประชากรท่ีศกึษา คือ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการความรู้ ด้านเทคโนโลยี

การศกึษาและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทางวิชาการ
เป็นท่ียอมรับ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการความรู้ ด้านเทคโนโลยี
การศกึษาและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานทางวิชาการ
เป็นท่ียอมรับ โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน  15 คน                
ซึ่งจ าแนกได้ดังนี ้1)ผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีการศึกษา                 
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน                       
2) ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ ช่วยศาสตราจารย์และจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 10 คน  3) ผู้ เช่ียวชาญท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน 4) ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต าแหน่ง
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษด้านเทคโนโลยีการศกึษาและจบการศกึษาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน              
ซึง่ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดมีประสบการณ์สอนมากกวา่ 10 ปี 

ระยะที่สอง 
ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา ชัน้ปีท่ี  2  สังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาชาวิชาปฐมวัย  สาชาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาสงัคมศกึษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน  
180 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา EDU2104 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ คือ นกัศกึษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 1 กลุ่ม การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling ) โดยใช้กลุม่สาขาวิชา เป็นหนว่ยสุม่ จ านวน 30 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพ

ครู, แบบประเมินรูปแบบการพฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษา
วิชาชีพครู,แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้,
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, แบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด, แบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
            ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยแบง่เป็น 2 ระยะ  มีขัน้ตอนดงันี ้

ระยะท่ี 1  การพัฒนารูปแบบฯ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยเป็น

การพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู  ซึ่งใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ในการประเมินรูปแบบฯ โดยผู้ เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศกึษา ซึง่มีขัน้ตอนวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้

ศกึษาเอกสาร แนวคิดของการศกึษาเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ และการสร้าง
แหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยสร้างตารางการวิเคราะห์เนือ้หา น ามาสงัเคราะห์ โดยจ าแนกตาม
ประเดน็ เพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบการสมัภาษณ์และสร้างแบบสมัภาษณ์ชนิดปลายเปิด เพ่ือใช้สมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน  

น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการร่างรูปแบบการพฒันาแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ฯ 

จดัท าร่างรูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและข้อคิดเห็นท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฯ ท่ีพัฒนาขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 15 คน ชดุเดมิ เป็นการตรวจสอบครัง้ท่ี 1 และน าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์ โดยหาคา่มธัยฐานและ
คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งในรอบท่ี 1 นี ้พบว่า รายการองค์ประกอบ
ของรูปแบบฯ ทกุรายการมีคา่มธัยฐานเทา่กบั 5.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ มีคา่เทา่กบั 1.00  

จากนัน้น ารูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฯ ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญจากรอบท่ี 1 แล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน ชุดเดิม ท าการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบครัง้ท่ี 2 โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะประกอบด้วย รายการองค์ประกอบของรูปแบบฯ และ
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ค่ามัธยฐานท่ีค านวณได้จากรอบท่ี 1 และน าข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบรูปแบบฯ มาท าการวิเคราะห์ข้อมลู และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในรอบท่ี 2 นี ้พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญมีฉันทามติสูง โดยมีค่ามธัยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ มีค่าเท่ากับ 1.00 
อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

จัดท าต้นแบบของรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีสมบูรณ์ ให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 15 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบฯ 

ระยะท่ี 2 การทดลองใช้รูปแบบฯ 
หลงัจากรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ได้รับการรับรองจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจยัได้น ารูปแบบท่ี

พฒันาขึน้ มาด าเนินการทดลองใช้ โดยจดักระบวนการต่างๆ ตามแนวทางของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ซึ่งมี
กระบวนการทดลองใช้ดงันี ้

กลุม่ตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัจากนัน้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กบักลุ่มตวัอย่างตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีได้ออกแบบตามกระบวนการและองค์ประกอบของรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ โดยก าหนดแผนจดัการ
เรียนรู้ทัง้หมด 4 แผน จ านวน 4 สปัดาห์ ๆ ละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมทัง้หมด 16 คาบ แตล่ะแผนมีการ
จดัการเรียนรู้ตามช่ือเร่ืองดงันี ้  

แผนท่ี 1 เร่ือง การจดัการความรู้  
แผนท่ี 2 เร่ือง ระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์    
แผนท่ี 3 เร่ือง การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
แผนท่ี 4 เร่ือง การเผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ 

หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้รูปแบบฯ มาวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจยั  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-
tion) ดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index: IOC) การทดสอบหาประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู โดยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) และการวิเคราะห์ความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนกบัหลงัเรียนด้วยกระบวนการตามรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้  ใช้สตูร  t-test แบบ Dependent Samples 
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ผลการวิจัย 
ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
การน าเสนอผลการสร้างรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการ

ความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู และผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู          
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

จากการสังเคราะห์เอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อสรุปท่ีได้จากการ
ประเมินรูปแบบฯ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 15 คน ผู้วิจยัจึงได้
ท าการบรูณาการน าเอาแนวคดิการจดัการความรู้ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และองค์ประกอบของ
แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตมาขบัเคล่ือน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งพบว่า รูปแบบ
การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบหลกั ดงันี ้

1.1.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นกระบวนการเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกของส่วนการน าข้อมลูเข้า ( Input) โดย
การเก็บรวบรวมความรู้จากความรู้โดยนยัหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งได้จากประสบการณ์ 
ความเช่ือ ทักษะของนักศึกษาวิชาชีพครูในศาสตร์ของสาขาวิชา และความรู้ท่ีชัดแจ้งหรือความรู้ท่ีเป็น
ทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร ต ารา หนงัสือตา่งๆ ซึ่งรวบรวมได้ง่าย 
องค์ประกอบการจดัการความรู้นีป้ระกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้

1) การใช้สารสนเทศเป็นหลกั (Information-based) เป็นการศกึษาและเตรียมการ
เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีน าไปปฏิบตัิได้ การจ าแนกประเภทของข้อมลู สารสนเทศท่ีมีการกลัน่กรองแล้วและ
พร้อมจะเข้าถึงได้ 

2) การใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก (Technology-based) เป็นการจัดการความรู้โดย
อาศยัเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีด้านเหมืองข้อมลู (Data mining) 
คลงัข้อมูล (Data warehouse) อินเทอร์เน็ต (Internet) ส่ือมลัติมีเดีย (Multimedia) และเทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมลูด้วยเสิร์ซเอ็นจิน (Search engine) 
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3) การใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก (Culture-based) เป็นการศึกษาสืบค้นข้อมูล 
สารสนเทศความรู้และประสบการณ์ โดยอาศยัวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้
ร่วมกนั การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้นวตัวิถีของชมุชน ซึ่งวฒันธรรมเหล่านี ้
สามารถสง่เสริมได้โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ด้วยแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 

1.1.2 ระบบการจัดการเนือ้หาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) เป็น
กระบวนการจดัการความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างเว็บไซต์ หลงัจากนกัศกึษาวิชาชีพครูได้
รวบรวมข้อมลูความรู้ เนือ้หาวิชา ประสบการณ์ตา่ง ๆ จากขัน้ตอนในองค์ประกอบท่ี 1 แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไป
คือการน าข้อมูลตา่ง ๆ เหล่านัน้เป็นปัจจยัน าเข้า (Input)  โดยการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ประเภทบทเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และเลือกใช้ CMS ท่ีให้บริการฟรีได้แก่ google 
site ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ย ดงันี ้

1) การน าเนือ้หาเข้าสู่ระบบ (Ingestion/Creation) เป็นขัน้ตอนการสร้างเนือ้หาท่ี
ต้องมีการวางแผน เช่น เว็บไซต์หรือเนือ้หาเป็นอย่างไร เก่ียวกบัอะไร เน้นไปในด้านใด กลุ่มคนแบบไหนท่ี
เข้ามาใช้งาน จะประเมินความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างไร เป็นต้น เม่ือได้เนือ้หาหรือ
เปา้หมายของเว็บแล้ว ท าการรวบรวมเนือ้หาและจดัน าเข้าสูร่ะบบ 

2) การตรวจสอบเนือ้หา (Staging/Approval)  เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบเนือ้หา
ว่าถกูต้องหรือไม่  ตรงกบัความต้องการหรือไม่ จดัหมวดหมู่เป็นอย่างไร มีค าผิดหรือไม่ รวมไปถึงทดสอบ
การใช้งานระบบ CMS ด้วยวา่มีความพร้อมใช้งานและแสดงเนือ้หาได้ถกูต้อง 

3) การเผยแพร่ (Delivery/Publishing)   เป็นขัน้ตอนสุดท้ายท่ีจดัท า หลงัจากท า
การทดลองใช้ ตรวจสอบ ประเมินผลเนือ้หาในเว็บไซต์แล้ว ผู้ผลิตแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ต้องท า
การแบง่ปัน เผยแพร่ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคนอ่ืน ๆ ได้รู้จกัเว็บไซต์หรือแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ท่ีจดัตัง้ขึน้มา   

1.1.3  ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดงันี ้
1) ทกัษะพืน้ฐานในการรู้หนงัสือ (Foundational Literacies) ได้แก่ ความสามารถ

ในการค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายผ่านการอ่านออกเขียน
ได้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้นวัตกรรม การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
การเงิน สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องมีทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู้และ
รวบรวมเก่ียวกบัความรู้ เพ่ือจดัการความรู้สูก่ารพฒันาเว็บไซต์ท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ได้ 

2) ทกัษะด้านคิดและการปฏิบตัิงาน (Competencies) ซึ่งได้แก่ ความสามารถใน
การใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อยา่งดี มีทศันคตท่ีิดีและถกูต้อง รวมไปถึงทกัษะการท างาน การติดตอ่ส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ อดทนและขยนัท างานหนกั เป็นต้น โดยในกระบวนการจดัการ
ความรู้นัน้ นกัศกึษาวิชาชีพครูจะต้องใช้ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และปฏิบตัิงานการจดัการความรู้ เนือ้หา
ในศาสตร์ของตนให้เกิดเป็นแหลง่เรียนรู้ออนไลน์จนส าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
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3) ทกัษะการใช้ชีวิต (Character Qualities) ได้แก่ ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ การน าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมัน่ใจในตวัเอง กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความ
เป็นเลิศ มีงานท า มีอาชีพ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน เป็นพลเมืองท่ีดี        
รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินยั ค านึงถึงสงัคม คิดถึงภาพรวมโลก มีคณุธรรม ยึดมัน่ในสนัติธรรม เข้า
ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมและแบง่ปันประสบการณ์   

1.1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication                
Technology) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดงันี ้

1) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication technology) เป็นเทคโนโลยีท่ีจะช่วย
ให้กระบวนการส่ือสารระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถติดต่อส่ือสารกันได้
ตลอดเวลาหรือเม่ือเกิดข้อสงสยัแล้วต้องการหาค าตอบ โดยเป็นการส่ือสารกนัแบบเวลาจริง ( real time)   
ท่ีสามารถมองเห็นภาพเคล่ือนไหวหรืออากัปกิริยาท่าทางของคู่สนทนา และสามารถสนทนาร่วมกัน 
อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือพร้อมกันเป็นกลุ่มได้ ซึ่งประกอบด้วย Facebook,  Massagers,  Line,  
Twitter, VDO conference เป็นต้น 

2) เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration technology) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้
ส าหรับน าเสนอเนือ้หา ความรู้ กิจกรรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้ 
ท า กิจกรรมร่วมกันไ ด้ ซึ่ งประกอบด้วย Wiki, Google Doc, Google site, Google Form, Google     
Classroom  เป็นต้น 

3) เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Storage technology) ซึ่งประกอบด้วย google drive,  
G-mail, YouTube เป็นต้น 

1.1.5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Online Resources) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยั
อยา่งกว้างขวางและตอ่เน่ืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดงันี ้

1) การเรียนการสอน (Instruction) เป็นกระบวนการวางแผนการออกแบบการเรียน
การสอนบนแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ โดยการวางแผนจดัการความรู้เพ่ือแบง่เนือ้หา และจดัเรียงล าดบัจากง่าย
ไปหายากเพ่ือน าไปสร้างแหลง่เรียนรู้ด้วยเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี google site ในการสร้าง ซึ่งได้แก่ WBI, 
E-Learning เป็นต้น พร้อมทัง้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ือวดัและประเมินความก้าวหน้า
ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยใช้เทคโนโลยี google form ในการสร้างแบบทดสอบ แล้วน าไปเช่ือมโยงใน
เว็บไซต์แหลง่เรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ 

2) ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) เป็นกระบวนการออกแบบการตดิตอ่ส่ือสารกนัระหวา่ง
ผู้ เรียนกบัผู้สอนบนแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ ซึง่เช่ือมโยงและสมัพนัธ์กบัเทคโนโลยีการส่ือสาร ซึ่งได้แก่ การส่ง
ข้อความทางเมล การโพสต์ข้อความ การพดูคยุ (chat) การประชมุออนไลน์ เป็นต้น 
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3) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการขับเคล่ือน 
เช่ือมโยง การน าเสนอเนือ้หาความรู้ การแบง่ปันทรัพยากรการเรียนรู้ การเผยแพร่เนือ้หาของแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ เข้าสูโ่ลกออนไลน์โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จากรายละเอียดของรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
ข้อสรุปท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิแล้ว ก าหนดเป็นรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู (KM-LOR model) ท่ีมีองค์ประกอบหลัก 5 
องค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น ซึง่สามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู (KM-LOR model) 

 
 จากหลกัการรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ สามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ โดยมีกระบวนการดงันี ้การ
น าเข้าข้อมลู (Input) ในเบือ้งต้น นกัศกึษาวิชาชีพครูต้องใช้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในการสืบค้น
ข้อมูล ความรู้ ส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ 
และท าการจัดการความรู้ท่ีได้รวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่ จดัเรียงล าดบัเนือ้หา และใช้ระบบการจดัการ
เนือ้หาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) เป็นกระบวนการจัดการความรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างเว็บไซต์เพ่ือจดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ หลงัจากนัน้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารสร้างแบบทดสอบออนไลน์ใช้เนือ้หาเดียวกันกบัในเว็บไซต์ท่ีสร้างขึน้ แล้วน ามาเช่ือมโยง
เข้ากับเว็บไซต์ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ (Process) ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู จากนัน้ท าการตรวจสอบ จดัเก็บและเผยแพร่ แบง่ปัน
แหลง่เรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างขึน้แก่เพ่ือนสมาชิกและบคุคลทัว่ไปให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทกุท่ีทุกเวลา ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนสุดท้ายคือการแสดงผลลพัธ์ (Output) ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
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1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

1.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย
กระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย
กระบวนการจดัการความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ซึ่งมีประเด็นในการ
ประเมินประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง โดยให้
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 15 คน  ตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ ด้วยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 2 รอบ ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสนุนัทา ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่  1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแหล่งการ เรียนรู้ ออนไลน์    
ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

ด้านท่ี ประเดน็ความเหมาะสม 
ระดบัความเหมาะสม 

 S.D. ความหมาย 

1. ด้านประโยชน์       
  1.1 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีประโยชน์ตอ่การพฒันาการเรียนการ

สอนด้วยแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 
4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

 1.2 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ 
4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

 1.3 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีประโยชน์ในด้านการจดัการความรู้

ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

 1.4 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีประโยชน์ในการส่งเสริมให้นกัศกึษา

วิชาชีพครูสร้างส่ือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

 1.5 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีประโยชน์ในการสง่เสริมการใช้ทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

4.76 0.01 มากท่ีสดุ ภาพรวมด้านประโยชน์ 
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ด้านท่ี ประเดน็ความเหมาะสม 

ระดบัความเหมาะสม 

 S.D. ความหมาย 

2. ด้านความเป็นไปได้       
  2.1 สามารถน าวิธีการจัดการความรู้และกระบวนการตาม

รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ ไปพัฒนาการเรียนการสอนด้วยส่ือ
แหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ของนกัศกึษาวิชาชีพครูได้ 

4.67 0.82 มากท่ีสดุ 

  2.2 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ มีความเป็นไปได้ในการออกแบบ
กิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้จากส่ือแหลง่เรียนรู้ออนไลน์ได้ 

4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

  2 .3  สามารถน าวิ ธี การส ร้ างแหล่ ง เ รี ยน รู้ออนไล น์จาก
องค์ประกอบตา่ง ๆ ตามรูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ ไปใช้งานจริงได้ 

4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

ภาพรวมด้านความเป็นไปได้ 4.71 0.79 มากท่ีสดุ 

3. ด้านความเหมาะสม       

  
3.1 องค์ประกอบของรูปแบบฯ มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัตาม

หลักการและแนวคิดพืน้ฐานของการจัดการความรู้และการ
พฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ 

4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

  
3.2 องค์ประกอบของรูปแบบฯ มีความครอบคลุมตามหลักการ

จดัการความรู้และการพฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ 
4.67 0.82 มากท่ีสดุ 

  3.3 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

4.73 0.80 มากท่ีสดุ 

ภาพรวมด้านความเหมาะสม 4.71 0.01 มากท่ีสดุ 

4. ด้านความถูกต้อง       
  4.1 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ มีความถูกต้องตามหลักการแนวคิด

พืน้ฐานของการจดัการความรู้ 
4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

  4.2 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ มีความถกูต้องตามหลกัการพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ 

4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

  4.3 รูปแบบฯ ท่ีสร้างขึน้ มีความถูกต้องในการเช่ือมโยงและ
ความสมัพนัธ์กนัของแตล่ะองค์ประกอบ 

4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

ภาพรวมด้านความถกูต้อง 4.80 0.77 มากท่ีสดุ 

ภาพรวมความเหมาะสมของรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ 4.75 0.77 มากท่ีสดุ 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด       
(    = 4.75) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินด้านความถูกต้องมีระดับความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (   = 4.80) รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมด้านประโยชน์ มีระดบัการประเมินอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (    = 4.76)  ภาพรวมด้านความเป็นไปได้ มีระดบัการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด       
(    = 4.71) และภาพรวมด้านความเหมาะสม มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71) 
ตามล าดบั 

4.1.2.2 ผลการรับรองรูปแบบการพฒันาแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยกระบวนการจดัการ
ความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ท่ีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (    = 4.75)  ซึ่งประกอบด้วย การจดัการความรู้ ระบบการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์ ทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  โดยผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ ดังกล่าว พิจารณาจากความคิดเห็นของจ านวนผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้หมด 15 คน ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 5 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 5 คน  ซึ่งพบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 15 
คน ให้การรับรองรูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถน าไปพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพครูตอ่ไปได้ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู  

2.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ โดยการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
ท่ีมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ 

การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ผู้ วิจัยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ท่ี
พัฒนาขึน้ โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึน้ 
จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ ท่ีระดับ 
87.75/86.67  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบฯ ดงักล่าวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และผลการทดลอง 
พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูได้ จ านวน 30 เว็บไซต์  

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้นัน้ หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือเสร็จสมบรูณ์แล้ว ได้น าเคร่ืองมือดงักล่าว ซึ่ง
ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
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ท่ียงัไม่เคยเรียนรู้การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้มาก่อน โดยกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 โดยผลท่ีได้จากการทดลองแสดงไว้
ในตารางท่ี 2 ดงันี ้

 
ตารางท่ี 2  แสดงผลประสิทธ ิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบฯ ที่พ ัฒนาข ึน้  

   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 87.75  
คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 86.67  แสดงว่า แผนการเรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ 87.75/86.67  ซึ่งผลการทดลองถือว่ารูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ในการ
วิจยัครัง้นี ้มีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

2.2 ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 
ในการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้นัน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามแบบแผนการวิจยั แบบสอบก่อน
สอบหลงั โดยการเร่ิมจากให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) หลงัจากนัน้ให้กลุ่มตวัอย่าง
ด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ซึ่งในแต่ละแผนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างต้องท า
แบบฝึกหดัระหว่างเรียนด้วย และเม่ือกลุ่มตวัอย่างเรียนจบครบทัง้ 4 แผนการเรียนรู้แล้ว กลุ่มตวัอย่างท า
แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ทนัที ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู คะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่าง และน าข้อมลูท่ี
ได้ไปวิเคราะห์ด้วยคา่ที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ ผลปรากฏดงั
แสดงในตารางท่ี 3 

 
 
 
 

รายการ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย(   ) ร้อยละ 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 30 26.33 87.75 (E1) 

แบบทดสอบหลงัเรียน 30 25.00 86.67(E2) 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ท่ีพฒันาขึน้ 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า คา่ t-test มีคา่เท่ากบั 12.490 ซึ่งมากกว่า 

ค่า t ท่ีได้จากการเปิดตารางท่ีต าแหน่ง α = .05 และ df = 30-1 ค่า t มีค่า 1.6991 และค่า Sig ท่ีได้    

จากการค านวณมีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าค่า α = .05  ดังนัน้ ยอมรับ H1 แสดงว่าการเรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึน้ สามารถท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของตนเองได้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา (KM-LOR model)  มีองค์ประกอบทัง้หมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่     
1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  2) ระบบการจัดการเนือ้หาเว็บไซต์ (Content 
Management System: CMS)  3) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  4) เทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การส่ือสาร ( Information and Communication Technology) 5)  แหล่งเ รียนรู้ออนไลน์ (Learning 
Online Resources)  มีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึน้ ภาพรวมอยู่ในระดับ           
มากท่ีสดุ (    = 4.75) อาจเป็นเพราะแตล่ะองค์ประกอบมีประโยชน์และมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ในยคุ
ดิจิตอล โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้มีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกบัแนวคิดของชยัยศ อ่ิม
สวุรรณ์ (2552) ท่ีวา่ รูปแบบของการเรียนรู้คูข่นานระหวา่งความรู้สากล แหลง่การเรียนรู้และภูมิปัญญาจะ
ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความจ าระยะยาวของผู้ เรียน ท าให้สนใจ ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ และสามารถน าความรู้ท้องถ่ินไปปรับประยุกต์สู่สากลได้  และยงัสอดคล้องผลการวิจยั
ของ        วรากร  หงษ์โต (2553) ท่ีได้ท าการศกึษา เร่ือง การพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้ออนไลน์โดย

รายการ 
จ านวนกลุม่
ตวัอยา่ง 
(n) 

คะแนน
เฉล่ีย 
(    ) 

คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

t-test Sig 

คะแนนสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 

30 17.20 2.72 
12.490* .00 

คะแนนสอบหลงัเรียน 
(Posttest) 

30 25.00 1.77 
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ใช้กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบชุมชนการเ รียน รู้ออนไลน์ฯ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่                        
1) ฐานทรัพยากรบนชมุชนการเรียนรู้ออนไลน์  2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์  3) เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้
บนชมุชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ 4) เทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุชมุชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ซึ่งรูปแบบดงักล่าว
ให้ความส าคัญกับลักษณะการเรียนรู้แบบออนไลน์เช่นเดียวกัน  นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐพล  ร าไพ (2554) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ          
ของนักศึกษาครู โดยผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บท่ีเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษาครู (I-Can do model) นัน้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ          
การเรียนรู้ผ่านเว็บ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การเรียนการสอน ปฏิสมัพนัธ์ และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยอาศยัเทคโนโลยีฐานข้อมลู  2) กระบวนการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหรือรูปแบบการจดัการ
ความรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การคิดค้นและสรรค์สร้าง  การพินิจและคิดวิเคราะห์   
การประยุกต์ใช้และน าไปปฏิบตัิ การโอนถ่ายและกระจ่ายแบ่งปัน และการประเมินและปรับปรุง และ             
3) ผลผลิต ซึ่งเป็นผลการประเมินสมรรถนะของผู้ เรียนจากกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย          
3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สมรรถนะของผู้ เ รียนด้านความรู้  ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงาน             
ทัง้นีรู้ปแบบดังกล่าวมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้ เ ช่ียวชาญอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 85/85 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ท่ี
ระดับ 87.75/86.67  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบฯ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 และ                
ผลการทดลอง พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถพฒันาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการ
ความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูได้ จ านวน 30 เว็บไซต์ และมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาวิชาชีพครูได้ศึกษาและเรียนรู้            
ตามกระบวนการของ รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาขึ น้  และใ ช้กระบวนการจัดการความ รู้ของตนเอง                              
มีความกระตือรือร้นในการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ เนือ้หาวิชา ประสบการณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีตน                
ได้สืบค้นและรวบรวมไว้ และจดัการความรู้โดยใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์และ             
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง จดัเก็บและเผยแพร่แบง่ปันให้กบับคุคล
อ่ืนได้เรียนรู้และศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  (Jenny, 2016)                           
ในกลุ่มทักษะการใช้ชีวิตท่ีใช้ในการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น                
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสงัคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) 
ความเป็นผู้น า (Leadership) และความตระหนกัถึงสงัคมและวฒันธรรม (Social & Cultural Awareness) 

https://medium.com/base-the-business-playhouse/leadership-teamwork-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0
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ด้วยเหตุท่ีมีความรวดเร็วของสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้เด็กยุคใหม่ต้องก้าวตามให้ทัน                     
ทกัษะเหล่านีจ้ึงมีความส าคญัมากขึน้   เพ่ือท่ีจะได้ไม่เป็นคนท่ีตามหลังคนอ่ืนอยู่เสมอและเป็นคนท่ีมี
คุณภาพ (Character Qualities)  โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีต้องเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต            
ต้องเป็นแบบอยา่งให้กบัผู้ เรียนอีกมากมาย ดงันัน้ นกัศกึษาวิชาชีพครูจ าเป็นต้องมีความอยากรู้อยากเห็น
ในระดบัท่ีเหมาะสม (Curiosity) เพ่ือให้ตวัเองสามารถทนัโลกและทนัคนอ่ืน ประกอบกับการมีความคิด
ริเร่ิม (Initiatives) ความตัง้มัน่ (Persistence) และความเป็นผู้น าในการรวมทีม (Leadership) สร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ๆ  ออกมาให้กบัโลกใบนีไ้ด้ส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการน ารูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้       
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ไปใช้กบันกัศกึษาวิชาชีพครูในสาขาวิชาอ่ืนๆ  

2. ควรมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ด้วยกระบวนการจดัการความรู้ของครู อาจารย์ หรือปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ภมูิปัญญาของบคุคลตา่ง ๆ  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ของครูประจ าการท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน        
เพ่ือพฒันาทกัษะการสร้างแหลง่เรียนรู้ให้กบัครูประจ าการ 
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