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งานวิจยันีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ

แบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา และ
เพื่อรบัรองรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศึกษา การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนฯ มี
กลุ่มตวัอย่างคือ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจ านวน  22 คน เครื่องมือที่ใชค้ือแบบสอบถามเรื่องการ
พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ    โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNI)ในการวิเคราะหข์อ้มลู ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบชุมชนฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใชค้ือ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ    โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี  รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  และระยะที่ 3 รบัรองรูปแบบชุมชนฯ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ผูท้รงคุณวฒุิจ านวน 9 คน มีเครื่องมือที่ใชค้ือแบบรบัรองรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหข์อ้มลู ผลการวิจยัพบว่า ระยะที่ 1 ผลศึกษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาที่
พึงประสงคแ์ละแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ  พบว่า มีสมรรถนะที่ตอ้งการส่งเสริม 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการออกแบบ ดา้นการพฒันา ดา้นการใช ้ ดา้นการจดัการ ดา้นการประเมิน ดา้นการวิจยั และ ดา้นการพฒันาสาย
อาชีพ ระยะที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใชรู้ปแบบชุมชนฯมีสมรรถนะที่
เพิ่มขึน้ชัดเจน  4  สมรรถนะ ได้แก่  สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ   สมรรถนะด้านการใช้   สมรรถนะด้านการ
จดัการ  และสมรรถนะดา้นการพฒันา  รองลงมาอีก 2 สมรรถนะ  ไดแ้ก่  สมรรถนะดา้นการออกแบบ  สมรรถนะดา้นการ
ประเมิน   ล าดับสุดท้าย ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการวิจัย และจากการศึกษาความพึงพอใจ  พบว่าองคป์ระกอบดา้น
เครื่องมือสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน  และโครงสรา้งสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน  และการบริหารจัดการชุมชนแบบ
เสมือน  มีความพึงพอใจมากที่สดุ และขัน้ตอนการด าเนินการมีความเหมาะสมมากที่สดุทกุขัน้ตอน  ระยะที่ 3 ผลการ
รบัรองรูปแบบของผูท้รงคณุวฒุิมีมติรบัรองรูปแบบชมุชนฯ  
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This research aims to study the elements and steps of a virtual professional learning 

community model to enhance the competencies of educational technologists in higher education institutions, 
to study the efficiency of the VPLC model, and to approve the VPLC model. The research procedure was 
divided into three stages. Stage One studied the elements of a virtual professional learning community model 
with 22 educational technologists. The research instrument in first stage was a questionnaire on virtual 
professional learning community models. Stage Two studied the efficiency of using the VPLC model, 
developed by seven educational technologists as samples. The research instruments were a behavior 
observation form for the VPLC model and the evaluation of satisfaction with the VPLC model. The final stage 
was approving the VPLC model, as developed by nine experts. The research instrument was an approval 
form for the VPLC model. The statistics were percentage, frequency, mean and SD. The results of this 
research revealed the following: in Stage One, there were seven elements and six steps. The seven elements 
were: (1) educational technologists; (2) community practice; (3) community goals; (4) community activities; 
(5) virtual support tools for communication; (6) online infrastructure; and (7) community management. The six 
steps were: (1) management; (2) preparation; (3) planning; (4) operations; (5) evaluation; and (6) reflection. 
In Stage Two, after using the VPLC model, the samples improved in terms of professional development, 
usage, management, and development. The next competencies were design, evaluation, and research. The 
satisfaction study showed that three components were rated as satisfactory, including virtual support tools 
for communication, online infrastructure, and community management. The steps were found to be 
satisfactory. In Stage Three, the experts approved a virtual professional learning community model to 
enhance the competencies of educational technologists in higher education institutions. 
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ปรญิญานิพนธนี์ส้  าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้  าปรกึษา  ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน ์ ดว้ย
ความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี  จากคณะกรรมการผูค้วบคมุปริญญานิพนธ์  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคณุ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร ฉนัทนารุง่ภกัดิ ์ รองศาสตราจารย ์ดร. สริพินัธุ ์สวุรรณ
มรรคา  อาจารยท่ี์ปรกึษา  ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณาของท่านท่ีไดช้่วยเหลือชีแ้นะแนวทางท่ี
เป็นประโยชนต์อ่การศกึษาและการท าปรญิญานิพนธนี์ม้าตลอด 

กราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ  ตะกั่ วทุ่ง ประธานกรรมการสอบ
ปรญิญานิพนธแ์ละค าแนะน าในการช่วยเหลือการพฒันาวิจยั  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพล ประดบั
เวทย ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสรฐิภาพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ตลอดจน
คณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒทุกท่าน  
ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าจนปรญิญานิพนธนี์เ้สรจ็สมบรูณ ์

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทุกท่านในการตรวจสอบรูปแบบและ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั   ตลอดจนใหค้  าปรกึษาค าแนะน าเก่ียวกบัการวิจยัใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายการ
วิจยั  รวมทัง้ขอบคณุนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ สละเวลาท่ีมีคา่มาใหข้อ้มลู
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันารูปแบบ  และขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตาจารย ์ดร.พฒันา  ศิรกิลุพิพฒัน ์ 
อดีตหวัหนา้ศนูยว์ิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา และกลุม่ชมุชนนกัเทคโนโลยีการศกึษาแห่ง
ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มสธ.  ท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการรวมสนบัสนนุการพฒันาวิจยัครัง้นี ้

กราบขอบพระคณุบิดามารดาผูบ้งัเกิดเกลา้ ญาติ พี่นอ้ง และบูรพาจารยท์ุกท่าน  รวมทัง้
เพื่อนนิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนท่ีได้ช่วยเหลือสนับสนุนตลอดมาและ
ขอบคุณส าหรบับุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีช่วยเหลืองานวิจยันีไ้ดส้  าเร็จลงดว้ยดี   คุณค่าของ
ปริญญานิพนธนี์  ้ ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา อาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิ
ประสาท อบรมสั่งสอนรว่มพฒันาวิชาชีพและเป็นแรงผลกัดนัใหป้รญิานิพนธนี์ส้  าเรจ็ลลุว่ง 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552 - 2565  ไดก้ าหนดประเด็นทิศทางและนโยบายกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  ไว้ว่า  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัตอ้งค านึงถึงหลายมิติ  เช่น  มิติดา้นวิชาการ   ความสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอน   การบริหารจดัการการขดัเกลาทางสงัคม  มิติดา้นช่วงวยัต่างๆของการท างานและพฒันา 
(Life Cycle Development)  ตัง้แต่การบ่มเพาะ(Incubation) ในช่วงตน้ของการท างาน  ช่วงการ
ท างานจริง  ช่วงเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์สูง  โดยผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์  เนน้การ
พฒันาจากการท างานจรงิ (ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. 2551)   นอกจากนีส้  านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเ้สนอถึง ประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง เล่ม 3  ระบุไวว้่า  
การด าเนินงานของเครอืข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองคก์ารระดบัอดุมศกึษาแห่งประเทศ
ไทย โดยไดข้อ้เสนอแนะไวว้า่  การสรา้งและพฒันาอาจารยรุ์น่ใหม่  ในยคุศตวรรษท่ี 21 ควรมีการ
พฒันาในหลายมิติ  ตัง้แต่การพฒันาทางดา้นวิชาการ  ดา้นวิชาชีพ ตลอดจนการพฒันาในดา้น
การสร้างจิตวิญญาณ   ควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียน รู ้  
(Professional Learning Community : PLC) ด้วย   เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2555)  สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาทั้ง อาจารยซ์ึ่งเป็นสายวิชาการและนักวิชาการการศึกษา
จ านวนมากท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันาวิชาชีพดว้ยการสง่เสรมิใหมี้ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพหรอื 
Professional Learning Community (PLC) เพื่ อให้เกิดสังคมการเรียน รู ้ในการพัฒนาและ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
สรา้งสงัคมท่ีเขม้แข็งในการพฒันาตนเองและนกัเรยีนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

การสรา้งเครือข่ายการเรียนรูใ้นรูปแบบ “ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ” (Professional 
Learning Community)  เป็นลักษณะของกลุ่มคนท่ีมีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยสอบถามเชิง
วิพากษว์ิจารณก์ารปฏิบตัิงานในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้มีการสะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน และรว่มมือ
รวมพลงักัน ปฏิบตัิงานโดยมุ่งเนน้การเรียนรูแ้ละส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ (ณรงคฤ์ทธ์ิ  
อินทนาม. 2553)  ทัง้นีก้ารปฏิบตัิงานของสมาชิกในชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพมีลกัษณะของการ
ประกอบกิจการรว่มกนัโดยมีเป้าหมายของการปฏิบตัิงานเพื่อส่งเสรมิประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน
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อย่างมืออาชีพ    รว่มกนัคน้หาและการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง   เรยีนรูก้ารปฏิบตัิงานดว้ยแนวปฏิบตัิท่ีดี
จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้บง่ปันประสบการณข์องสมาชิก   สมาชิกมุ่งมั่นสูผ่ลประโยชนท่ี์ไดจ้าก
การเรียน รู ้ผ่ าน ชุมชนการเรียน รู ้ท างวิ ชา ชีพ   (Hord. 2003; DuFour and Eaker.1998)   
ส่วนคณุลกัษณะของชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพใหค้วามส าคญัการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างสมาชิกในชมุชนเพื่อ
การพฒันางานในวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง   ก่อใหเ้กิดการเรยีนรูจ้ากงานท างานอย่างรว่มมือรวมพลงั
กนัและอภิปรายหรือวิพากษ์วิจารณก์ันเชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างสมาชิกในชุมชน  ภายใตว้ิสยัทัศน ์
พันธกิจ เป้าหมายร่วมกัน  สมาชิกเหล่านีจ้ะไดร้บัการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งกันและกัน  เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูข้องสมาชิก และส่งผลไปสู่การพัฒนาวิชาชีพท่ียั่งยืน  (Hord.  2003; DuFour 
and Eaker.  1 9 9 8 ; Reichstetter.  2006; Ontario.  2007; The Education Alliance Brown 
University.  2008; Ford, Branch and Moore.  2008 ;  Williams and others.  2008;  Olivier  
and others.  2009; สิวร ี พิศทุธ์ิสินธพ.  2553; วรลกัษณ ์   ชกู  าเนิด.  2557; ณรงคฤ์ทธ์ิ  อินทนา
ม.  2553; ปองทิพย ์ เทพอารีย์,  2557)  นอกจากนีย้ังมีขอ้คน้พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพท่ีมีในสถาบนัการศึกษานัน้มีลกัษณะความเป็นชุมชน (Community) มากกว่าความเป็น
อ งค์ก า ร  (Organization) (Sergiovanni. 1994)  นั ก วิ ช าก ารจึ ง เสน อ ให้ เป ลี่ ย น มุ ม ม อ ง
สถาบันการศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์ารแบบทางการไปสู่ความเป็นชุมชน  โดยไดร้ะบุความ
แตกตา่งระหวา่งความเป็นชมุชนกบัความเป็นองคก์ารไวว้า่  ความเป็นชมุชน (Community) จะยดึ
โยงภายในต่อกันดว้ยค่านิยม  แนวคิด และความผูกพัน รว่มกันของทุกคนท่ีเป็นสมาชิก  ดังนัน้
ชุมชนจะใชอ้ิทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยมและวตัถุประสงคร์่วมกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ (Professional Relationships)  และยึดหลกัพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบตัิงาน   รว่มกนัสรา้งกระบวนการแลกเปลี่ยนและการจดัเก็บความรูไ้ด ้ ภายใตบ้รรยากาศของ
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ลกัษณะนีจ้ะท าใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีบรรยากาศของการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต อย่างไรก็ตามชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพนั้นมิใช่เกิดขึน้มาเฉพาะส าหรบัครูเท่านั้น   
วิชาชีพอ่ืนก็สามารถสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพได ้ (Ford, Branch and Moore. 2008;  
Hord. 1997;  Olivier  and others. 2009 ; Williams and others. 2008;นราพร จันทร์โอชา . 
2560) 

การจดัสภาพแวดลอ้มชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัการท างาน
รว่มกนั  แบ่งปัน  แลกเปลี่ยน ขอ้มลูและประสบการณ ์ แบบไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นสถานท่ี  เวลา  
ระยะทาง  และสามารถเช่ือมตอ่ถึงกนัไดค้ลอ่งตวั  นอกจากนีต้อ้งมีพืน้ท่ีเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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สารสนเทศ เช่น เอกสาร ภาพ เสียง วีดิทัศน ์เป็นตน้ พรอ้มทัง้สามารถสืบคน้ ถ่ายโยง แกไ้ข ได้
ตลอดเวลา ดงันัน้การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรบัสมาชิกท างานรว่มกันแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพได้นั้นต้องอาศัยการท างานแบบออนไลน์หรือแบบเสมือนหรือแบบทางไกลผ่าน
เครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรอืจะเรยีกสภาพแวดลอ้มดงักล่าวว่า  “ชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน”  (Virtual Professional Learning Community)  เพื่อสนบัสนุน
ใหชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพสามารถขบัเคลื่อนไดอ้ย่างสะดวกเป็นการลดขอ้จ ากดัในดา้น
ระยะทาง  เวลา  สถานท่ี ของสมาชิกท่ีกระจายตวัอยูใ่นสถาบนัการศกึษา  อาศยัเครือ่งมือท่ีจะเขา้
มาช่วยขับเคลื่อนชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบชุมชนเสมือน  เครื่องมือท่ีสามารถ
น ามาใชเ้ป็นเครือ่งมือท่ีสนบัสนนุดา้นการสื่อสาร  ดา้นการคน้หาขอ้มลูและ   การจดัการทรพัยากร  
ดา้นการน าเสนอ   ดา้นเทคโนโลยีภาพและเสียง  ดา้นระบบการจดัการผ่านเว็บดา้นการสรา้งสรรค์
และการจัดการ  ดา้นการฝึกปฏิบัติและการสอนเสริม   ดา้นระบบการเรียนทางไกลโดยอาศัย
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต่างๆ มาใชท้ างานร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มชุมชนแบบเสมือน   
(Ansari. 2012)   

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 65  
ระบไุวว้่า  ใหมี้การพฒันาบคุลากรทัง้ดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษาเพื่อใหมี้ความรู ้
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้ง  การใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ  เพราะฉะนัน้การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาสามารถท าไดท้ัง้ในกลุ่มผูส้อนและ
ผู้สนุบสนุนการสอนด้านอ่ืนๆ ด้วย  ซึ่งบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไดแ้ก่นักเทคโนโลยีการศึกษา  มีผู้กล่าวถึงบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาไว้
หลากหลาย เช่น สมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาแห่งสหรฐัอเมริกา (AECT) ไดก้ล่าวถึง
บทบาทของนกัเทคโนโลยีการศึกษาไวว้่า  นกัเทคโนโลยีการศึกษาตอ้งปฏิบตัิงานเทคโนโลยีการ
สอน บุคลากรนักเทคโนโลยีการศึกษาจึงควรเป็นผูน้  าในการออกแบบ (Design) การปฏิบัติให้
เกิดผลสมบรูณ ์(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)  จดัการศกึษาดว้ยสื่อไดเ้ป็น
อย่างดี   หากพิจารณาถึงขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาสมรรถภาพของนักเทคโนโลยี
การศึกษา  และบทบาทหน้าท่ีของนักเทคโนโลยีการศึกษา  ในระยะเริ่มต้นของเทคโนโลยี
การศกึษา พบวา่ นกัเทคโนโลยีการศกึษาเป็นผูป้ฏิบตัิงานในองคก์ารเทคโนโลยีการศกึษา  มกัเป็น
บุคคลท่ีจบการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรงหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ความสามารถ
ของบุคคล  ในการปฏิบัติงาน  เกิดจากการหล่อหลอมจากหลักสูตรท่ีได้รับการศึกษาจาก
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สถาบนัการศึกษา  การก าหนดขอบข่ายมาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษามีขอบข่ายมาตรฐาน
ส าคญัหลกั ๆ  ไดแ้ก่  มาตรฐานท่ี 1 การออกแบบ  มาตรฐานท่ี 2 การพฒันา  มาตรฐานท่ี 3  การ
น าไปใช ้ มาตรฐานท่ี 4 การจัดการ  และมาตรฐานท่ี 5 การประเมิน (AECT.  2000; Seels and 
Richey. 1994 อา้งถึงใน  ฉลองชยั  สรุวฒันบรูณ.์  2546; ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา.  2546; พิมพรนิทร ์              
ลมิปโชติ. 2549)     

ดงันัน้ การพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนนัน้ (Virtual Professional 
Learning Community; VPLC)  เป็นการพฒันากลยทุธร์ะดบัองคก์รใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว   เรียนรูห้าวิธีทางแห่งการประยุกตใ์ช้
ทรพัยากรต่างๆใหมี้ความสอดคลอ้งกับบริบทของสถาบันการศึกษา  รวมทั้งการเรียนรูร้่วมกัน
ในทางวิชาชีพ  สมาชิกในชุมชนรว่มกนัสรา้งบรรยากาศในแบบสงัคมแห่งการเรียนรู ้  ความเป็น
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจะเป็นชมุชนท่ีประกอบไปดว้ยผูท่ี้เห็นความส าคญัของการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต   รูจ้ักรบัผิดชอบในการใฝ่หาความรูด้ว้ยตนเองและมีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันอยู่
ตลอดเวลา  ลกัษณะนีจ้ะท าใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีบรรยากาศของสงัคมแห่งการเรยีนรูอ้ย่าง
กัลยาณมิ ตร  (Ford, Branch and Moore.  2008; Olivier and others. 2009; Williams and 
others.  2008; วรลักษณ์  ชูก าเนิด.  2558; นราพร จันทรโ์อชา.  2560) ส  าหรบันักเทคโนโลยี
การศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ว่า              
นกัเทคโนโลยีการศกึษาจะอยู่ในบรบิทของโรงเรียนหรือสถานศกึษาระดบัใดก็ตาม  นกัเทคโนโลยี
การศกึษาเป็นบคุคลท่ีถกูคาดหวงัว่าจะน าความรูค้วามสามารถ “ทางดา้นเทคโนโลยี”  มาช่วยใน
การพัฒนางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (วรทั  พฤกษากุลนันท์.  2549)  การพัฒนาวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีการศึกษาใหมี้ความเช่ียวชาญและมีสมรรถนะท่ีสูงขึน้ในวิชาชีพ รวมทั้งสรา้งความ
รว่มมือระหว่างนกัเทคโนโลยีการศึกษาใหเ้กิดความกา้วหนา้และน าไปสู่การพฒันาสื่อการศึกษา
ใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษท่ี 21 ดงันัน้การพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาครัง้นี ้ เป็นการ
คน้หาค าตอบว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนท่ีพฒันาขึน้มานัน้สามารถส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
อ านวยความสะดวกในการท างานของชมุชนในรูปแบบเสมือน  ภายใตบ้รบิทของชมุชนท่ีมาเรยีนรู ้
รว่มกนั   แบง่ปันและแลกเปลี่ยนความรูร้ว่มกนัภายใตบ้รบิทเดียวกนั และรว่มกนัขบัเคลื่อนชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพและสรา้งสงัคมทางวิชาชีพท่ีเขม้แข็งตอ่ไป   
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ค าถามการวิจัย 
1.องคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ

สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2.ผลการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนัก

เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีประสิทธิภาพอยา่งไร 
3.ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี

การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัเพื่อพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะ

ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีวตัถปุระสงค ์3 ดา้น 
1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ

แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน

เพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
3.เพื่อรับรองรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีนักเทคโนโลยีการศึกษา  สามารถน ารูปแบบ

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาไดต้ามสภาพจรงิของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษา   

2.ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและบุคลากรการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถน ารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสง่สมรรถนะทางวิชาชีพของตนเองได ้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งแบง่ตามระยะการวิจยัเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
ระยะท่ี 1  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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ขอ้มลูท่ีศกึษา 
 แหล่งขอ้มลูการศกึษาระยะท่ี 1 แบง่การศกึษาขอ้มลูเป็น 2  แหลง่ขอ้มลู

ดงันี ้
1.ขอ้มลูจากการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาชมุชนแห่ง

การเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา   

2.ขอ้มลูจากการพฒันารา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

กลุม่เปา้หมายไดเ้ลือกแบบเจาะจง  แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1.นกัเทคโนโลยีการศกึษาจาก  6  สถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 22  คน  
2.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและ/หรือดา้นชุมชนแห่งการ

เรยีนรูท้างวิชาชีพระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานไม่นอ้ยกว่า  2  ปี  จ านวน 5 
ท่าน 

ระยะท่ี 2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

กลุม่เปา้หมาย  ไดแ้ก่  นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  จ านวน 
7 คน  ไดม้าจากเลือกแบบเจาะจง 

ระยะท่ี 3  เพื่อรบัรองรูปแบบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและ/หรือดา้น
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพระดบัปรญิญาเอกและมีประสบการณใ์นการท างานไม่นอ้ยกว่า  2  
ปี  จ านวน 9 ท่าน   ไดม้าจากเลือกแบบเจาะจง 

ตวัแปรทีศ่ึกษา   
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  ดงันี ้

2.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  รูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 
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2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน  ไดแ้ก่  สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกิดจาก
การใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.นกัเทคโนโลยีการศกึษา  คือ  นกัเทคโนโลยีการศกึษาสงักดัส านกัเทคโนโลยีการศกึษา

หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  สงักดัมหาวิทยาลยัของรฐัและใน
ก ากบัของรฐั  ขอบเขตการท างานเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นวิชาการและสนบัสนนุวิชาการ  

2.ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน หมายถึง  การรวมกลุม่ของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   เพื่อรว่มกนัท ากิจกรรม
สง่เสรมิสมรรถนะทางวิชาชีพของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

3.รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  คือ  แบบจ าลองท่ีแสดง
องคป์ระกอบและขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนส าหรบัใช้
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

4.สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง ความรู ้ความสามารถของนัก
เทคโนโลยีการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะดา้นการออกแบบ  สมรรถนะดา้นการพฒันา  สมรรถนะ
ดา้นการใช ้ สมรรถนะดา้นการจดัการ  สมรรถนะดา้นประเมิน  สมรรถนะดา้นวิจยั  สมรรถนะดา้น
การพฒันาวิชาชีพ  ท่ีน าไปใชเ้พื่อการปฏิบตัิงาน    

5.ประสิทธิภาพของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  หมายถึง  การศกึษาผล
การทดลองใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนแลว้สามารถส่งเสริมสมรรถนะทาง
วิชาชีพของนกัเทคโนโลยีการศกึษาทัง้ 7  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบ  สมรรถนะดา้นการพฒันา  
สมรรถนะดา้นการใช ้ สมรรถนะดา้นการจัดการ  สมรรถนะดา้นประเมิน  สมรรถนะดา้นวิจยั  และ
สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพไดด้ีขึน้ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การวิจยั เรือ่ง การพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิ

สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 
  

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
การพฒันาวิชาชีพการมุ่งเนน้การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและสะทอ้นผลการจดัการเรียน

การสอนโดยด าเนินการใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการปฏิบตัิงานดว้ยการสง่เสรมิการทบทวน
การท างานและการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  โดยผูส้อน
น าเอาวิธีการสอนท่ีดีทัง้มาจากการวิจยั  การสืบเสาะหาความรู ้ น ามาใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กิด
การเรยีนรูท่ี้แทจ้รงิ  ภายใตบ้รรยากาศแห่งการเรยีนรู ้ การวดัประเมินผลและการบรหิารจดัการชัน้
เรยีนสามารถน าพาผูเ้รยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ทางการเรยีน (Zepada. 2003; Bredeson. 2003; 
The National Education Association. 2006; บุญยฤทธ์ิ ปิยะศิริ. 2556)  จะเห็นว่าการพัฒนา
วิชาชีพเกิดขึน้จากความมุง่มั่นในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นส าคญั  

สาระส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ประกอยดว้ย 3 ส่วนส าคัญไดแ้ก่  
ความหมาย  องคป์ระกอบ  และขัน้ตอน  ซึง่มีนกัวิชาการ นกัการศกึษาไดศ้กึษาแนวคิดของชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพไว ้  ชมุชนแห่งการเรยีนรูใ้นระดบัวิชาชีพนัน้ เป็นระดบัท่ีอาจารยผ์ูส้อน
จะตอ้งพัฒนาทักษะ การสอน ส่วนผู้บริหารจะตอ้งพัฒนาทักษะการเป็นผู้น  าดว้ยการศึกษา 
คน้ควา้ วิเคราะห ์ไตรต่รอง การสนทนา  การแลกเปลี่ยนความรู ้และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัซึ่งกนั
และกัน ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารจะต้องร่วมกันพิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ  และ
กระบวนการในการด าเนินงานของสถาบนัศกึษา เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการในการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รียนและสรา้งสิ่งแวดลอ้มในการท างานใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อน เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ นบัเป็นกลไกส าคญัตอ่ความส าเรจ็ในการสรา้งสถาบนัการศกึษา
ใหก้ลายเป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรู ้ทัง้นีเ้พราะวา่อาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูส้รา้งวฒันธรรมของการใช้
ทกัษะดา้นการคิดและใชส้ติปัญญาเป็นฐาน หรือเป็นผูท่ี้ตอ้งใชค้วามรู ้ความคิดและสติปัญญา
เป็นเครื่องมือส าคญัในการประกอบวิชาชีพ ดงันัน้ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ จะช่วยสง่เสรมิ
วฒันธรรมเชิงความคิด ซึ่งสิ่งนีจ้ะเป็นกลไกท่ีท าใหส้ถาบนัมีบรรยากาศของสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 
(Ford and othres.  2008; Hord.  2003; Olivier and others.  2009; Ray Williams and others. 
2008) 
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1.1 ความหมายของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) นั้น ได้มี

นกัวิชาการใหค้วามหมายไวด้งัตอ่ไปนี ้
วิจารณ์  พานิช (2555) ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู ้(Learning 

Community) หมายถึง  กระบวนการต่อเน่ืองท่ีครูและนกัการศกึษาท างานรว่มกนัในวงจรของการ
รว่มกนัตัง้ค  าถาม และการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เพื่อบรรลผุลการเรยีนรูท่ี้ดีขึน้ของนกัเรียน โดยมี
ความเช่ือว่า หัวใจของการพัฒนาการเรียนรูข้องนักเรียนใหด้ีขึน้  อยู่ท่ีการเรียนรูท่ี้ฝังอยู่ในการ
ท างานของครูและนกัการศกึษา 

Hord  (1997) กล่าวถึง  ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) หมายถึง ชุมชนของนักวิชาชีพท่ีมีการศึกษาคน้ควา้เพื่อ
การพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และส าหรบัความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพในสถาบนัการศึกษา ก็จะหมายถึง การท่ีอาจารยผ์ูส้อนและผูบ้รหิารในสถาบนัการศึกษา 
แสวงหาความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นัอยา่งตอ่เน่ือง 

Reichstetter (2006) กล่าวว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) หมายถึง สมาชิกท่ีมีความรว่มมือกนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองท่ีจะบรรลุความตอ้งการของผูเ้รียน โดยการมีวิสยัทัศนร์่วมกันในการจดัการศึกษา การ
รว่มมือกนัของสมาชิกนีจ้ะส าเรจ็ไดโ้ดยการมีภาวะผูน้  าแบบสนบัสนุน รวมทัง้มีสภาพการณแ์ละ
สิ่งแวดลอ้มท่ีสนบัสนนุ มีโอกาสในการท างานรว่มกนั มีการคน้ควา้สืบสวน มีขอ้มลูยอ้นกลบัจาก
บทเรียนท่ีพัฒนาขึน้และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ีโดยอาศัยผลการ
ประเมินผลการเรียนเป็นฐานในการจดัการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ีโดยอาศยัผลการประเมินผล
การเรยีนเป็นฐานในการจดัการเรยีนการสอน 

Ontario (2007) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่ งการเรียน รู ้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) หมายถึง กลุ่มคนท่ีไดร้บัการจูงใจดว้ยวิสยัทัศนแ์ห่งการ
เรยีนรูแ้ละกลุ่มคนเหล่านีจ้ะสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อกระตุน้
ให้มีการเรียนรูท่ี้ยั่งยืน เพื่อสรา้งความรูจ้ากคน้ควา้ และเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ขอ้มูลการ
ปรบัปรุงและพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

The Education Alliance Brown University (2008) ได้ให้ค วามหมายของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) หมายถึง ชุมชนของนัก
วิชาชีพท่ีใหค้วามส าคญัตอ่การเรยีนรู ้ภายใตก้ารสนบัสนนุของชมุชน 
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ณรงคฤ์ทธ์ิ  อินทนาม (2553) สรุปว่า ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง  
โรงเรยีนท่ีผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนมีเปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกนัและมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบตัิงานการ
สอนและการเรียนรูจ้ากงาน ท างานอย่างรว่มมือรวมพลงักนัและอภิปรายหรือวิพากษ์วิจารณก์นั
เชิงสรา้งสรรค์ รวมทั้งรวบรวมและใช้การประเมินผลและขอ้มูลต่าง  ๆ เพื่อคน้หาและท าการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการท างานท่ีตอ่เน่ืองเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ คือ การเรยีนรู ้
ของนกัเรยีน 

สิวรี  พิศุทธ์ิสินธพ (2553) กล่าวถึงความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) หมายถึง ชุมชนของนักวิชาชีพท่ีมีการศึกษา
คน้ควา้เพื่อการพฒันางานในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง โดยสมาชิกในชมุชนซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
และบุคลากรวิชาชีพ จะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจแห่งการเรียนรูร้่วมกัน สมาชิกเหล่านีจ้ะไดร้บัการ
สนบัสนนุจากของชมุชน จะสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั ทัง้นีเ้พื่อสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหมี้การ
เรยีนรูท่ี้ยั่งยืน 

วรลกัษณ์  ชูก าเนิด (2557) สรุปว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ หมายถึง  
การรวมตวั รว่มใจ รว่มพลงั รว่มท าและรว่มเรียนรูร้ว่มกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บน
พืน้ฐานวัฒนธรรมความสมัพันธ์แบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจ
รว่มกนั โดยท างานรว่มกนัแบบทีม เรยีนรูท่ี้ครูเป็นผูน้  ารว่มกนั และผูบ้รหิารแบบผูด้แูลสนบัสนนุ สู่
การเรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรูท่ี้เน้น
ความส าเรจ็หรอืประสิทธิผลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั และความสขุของการท างานรว่มกนัของสมาชิก
ในชมุชน 

นราพร  จนัทรโ์อชา (2560) สรุปความหมายของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
ไวว้า่ เม่ือผูบ้รหิารการศกึษา ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายเขา้ใจเรือ่งชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพนี ้
อยา่งชดัเจน  ชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพก็จะกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  เป็นเครือ่งมือในการ
พฒันาครู  และบคุลากรทกุฝ่ายอย่างยั่งยืน  แต่ตอ้งเขา้ใจว่าชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพไม่ใช่
หวัขอ้การอบรม  แตเ่ป็นกระบวนการ ครูสามารถน ากระบวนการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพนี้
มาใชเ้พื่อศกึษาเรื่องท่ีตนเองสนใจ  หรอืเพื่อศกึษาหาทางแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีตน
พบหรอืเพื่อสรา้งนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกบับรบิทของตนไดต้ลอดไปอย่าง
ยั่งยืน  คือใชก้ระบวนการชมุชนแห่งกาเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพแตป่รบัเปลี่ยนหวัขอ้หรอืปัญหาท่ีตอ้งการ
ศกึษาไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะโรงเรยีน แตล่ะพืน้ท่ี 
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ดังนั้นส รุป ได้ว่า  ชุมชนแห่ งการเรียน รู ้ท างวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community) หมายถึง ชมุชนของนกัวิชาชีพท่ีมีการศกึษาคน้ควา้ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่าง
สมาชิกในชุมชนเพื่อการพฒันางานในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  ก่อใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากงานท างาน
อย่างร่วมมือรวมพลังกันและอภิปรายหรือวิพากษ์วิจารณ์กันเชิงสรา้งสรรค์ระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารและบุคลากรวิชาชีพ  ภายใตว้ิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายรว่มกัน  
สมาชิกเหล่านีจ้ะไดร้บัการสนับสนุนจากชุมชน จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทัง้นีเ้พื่อส่งเสริมการ
เรยีนรูข้องสมาชิก และสง่ผลไปสูก่ารพฒันาวิชาชีพท่ียั่งยืน 

1.2 คุณลักษณะของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
นกัการศกึษา นกัวิชาการ และนกัวิจยัท่ีสนใจและศกึษาเก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

ทางวิชาชีพ ระบวุ่า การท่ีจะพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพนัน้ สถาบนัการศกึษาจะตอ้ง
ค านงึถึงคณุลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้

1.2.1  Hord  (2003) ได้ เ ขี ย น ห นั งสื อ  Professional Learning Communities : 
Communities of Continuous Inquiry and Improvement ซึ่งสรุปไวว้่า คุณลักษณะของชุมชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  มี  5  คณุลกัษณะ  ไดแ้ก่  (1) ภาวะผูน้  าแบบสนบัสนนุและแบบมีส่วน
ร่วม (Supportive and Shared Leadership)  (2) การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม (Collective 
Creativity)  (3) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)  (4)  โครงสรา้งการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (Supportive Condition) และ (5) การมีแนวปฏิบัติร่วมกัน (Shared Personal 
Practice)  

1.2.2  Ontario of Council (2009) ไดน้  าเสนอคณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ (Component of a Professional Learning Community) ไว้ในเอกสารเรื่อง “The 
Professional Learning Communities Leader” โดยน าเสนอในรูปแบบโครงสรา้งท่ี มุ่งเนน้ท่ีผล
การเรียนรูข้องผูเ้รียนและการแบ่งปันเป้าหมาย  เพื่อให้นักการศึกษามุ่งเน้นไปสู่การปรบัปรุง
โรงเรยีน โครงสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นฐาน
ราก  สว่นเสา และสว่นหลงัคา  

ส่วนแรกเป็นส่วนพืน้ฐาน ประกอบ การปรบัปรุงพัฒนาโรงเรียน  การแบ่ งปัน
วิสยัทศันก์ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน รวมทัง้ ภารกิจ วิสยัทศัน ์คณุคา่และเปา้หมาย 

สว่นท่ีสอง  เป็นสว่นสนบัสนนุค า้ยนัใหไ้ปสูเ่ปา้หมายของการสรา้งชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพ  ประกอบด้วย  การท างานเป็นทีมท่ีท างานร่วมกัน  ความสามารถของครู  
ความสามารถการเป็นผูน้  าการพฒันาวิชาชีพและทีมแห่งการเรยีนรู ้
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สว่นท่ีสาม  เป็นสว่นท่ีเป็นเสมือนเปา้หมายปลายทาง  ประกอบดว้ย  การเรยีนรู ้
อยา่งตอ่เน่ือง  การปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  และการสะทอ้นผลและแบบแผนการปฏิบตัิ   

นอกจาก นี้  Ontario of Council (Ontario of Council. 2007: 1-4) ได้ เส น อ
คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Component of a Professional Learning 
Community) ไวใ้นบทความเรื่อง “Professional Learning Communities : A Model for Ontario 
Schools”  ซึ่งพิมพใ์นเอกสารช่ือ The Literacy and Numeracy Secretariat Capacity Building 
Series โดยระบุคุณลักษณะไว้  6 คุณลักษณะ ไดแ้ก่  (1)  มุ่งเน้นท่ีการเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
(Ensuring Learning for All Students)      (2)  มุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ ์(Focus on Results)  (3)  ความ
มีสมัพันธภาพท่ีดีต่อกัน (Relationship)  (4)  การสืบคน้ควา้ความรูแ้บบร่วมมือ (Collaborative 
Inquiry)  (5)  ภาวะผูน้  า (Leadership)  และ (6)  ความเช่ือมโยงกนั (Alignment)  

1.2.3  DuFour (2004) และ DuFour and Eaker (1998) ได้ระบุถึงคุณลักษณะท่ี
ส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไว้ 5 คณุลกัษณะ  ไดแ้ก่  (1) พนัธกิจ วิสยัทศัน ์และ
ค่านิยมรว่ม (Shared Mission, Vision and Values)  (2) การสืบสวนคน้ควา้ร่วมกัน (Collective 
Inquire) สิ่งส  าคญัท่ีตอ้งเขา้ใจ คือ การเรยีนเพียงล าพงัไม่ก่อใหเ้กิดความส าเรจ็ในระบบการศกึษา
ในปัจจุบัน   ต้องร่วมกันหาข้อมูลรวบรวมข้อมูล   (3) การเรียน รู ้และปฏิบัติการเป็นทีม 
(Collaborative teams) (4)  การให้ความส าคัญ ต่อปฏิ บัติ ก ารและการทดลอง (Action 
Orientation and Experimentation)  แล ะ  (5) ก า รป รับ ป รุ งอ ย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  (Continuous 
Improvement)   

1.2.4  เครือข่ายการศึกษามหาวิทยาลยับราวน ์(2008) ไดส้งัเคราะหค์ณุลกัษณะท่ี
ส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  แลว้เสนอไวใ้นเอกสารเรื่อง Professional Learning 
Communities : Key Themes from the Literature  มี 6 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่  (1)   ภาวะผูน้  าแบบ
สนับสนุนและแบบผู้น  าร่วม (Supportive and Shared Leadership Capacity) (2)  พันธกิจ 
ความมุง่มั่น และเปา้หมายรว่ม (Shared Mission, Focus, Goals)  (3)  การเรยีนรูร้ว่มกนัและการ
ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู ้(Collective Learning and Application of Learning)  (4)  การสืบสอบ
คน้ควา้และการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Inquiry and Practice)  (5)  มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา (Focus on Improvement)  และ  (6)  สภาวการณ์และสิ่ งแวดล้อมท่ี
สนบัสนนุ (Supportive Conditions and Environment)    

1.2.5  Ford, Branch and Moore (2008) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง Formation of a 
Virtue Professional Learning Communities in a Combined Local and Distance Doctoral 
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Cohort  และน าเสนอคณุลกัษณะพืน้ฐานของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพไว้  6  คณุลกัษณะ  
ได้แก่  (1)  เป้าประสงค์ ค่านิยม และเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม (Shared Sense of Purpose, 
Values, and Goals)  (2)  บรรทัดฐานในการเรียนรูแ้ละการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง (Norms of 
Continuous Learning and Improvement)  (3)  การรว่มรบัผิดชอบตอ่การเรยีนของผูเ้รยีนทกุคน 
(Shared of Responsibility for the Learning of All Students)  (4)  การมี ความ ร่วม มื อกัน
ระหว่างเพื่อนรว่มงาน (Collaborative, Collegial Relationship)  (5)  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากร
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั (Opportunities for Staff Sharing Personal Practice)  และ  (6)  ภาวะ
ผูน้  า (Leadership)  

1.2.6  Ray Williams and others  (2008) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง Professional 
Learning Communities: Developing a School-level Readiness Instrument ได้ ข้ อ ส รุป ถึ ง
คณุลกัษณะชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในสถาบนัการศกึษานัน้มี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) ลกัษณะองคก์ร (Organizational Characteristics) มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  
 -  วฒันธรรม (Culture) หมายถึง ค่านิยมและศกัยภาพของสถาบนัท่ีเนน้ให้

ความส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนรูม้ากกว่าการสอน เช่น การส่งเสรมิการเรียนรูท่ี้ยั่งยืนและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน 

-  ภาวะผูน้  า (Leadership) หมายถึง สภาวการณก์ารน าของผูบ้รหิารในการ         
จัดสิ่งแวดลอ้มและบรรยากาศภายในสถาบนั ท่ีสนับสนุนการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างอาจารยก์ับ
อาจารย ์และสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของอาจารย ์เช่น การมีวิสยัทศัน์
รว่ม การมีโครงการบรหิารแบบมีสว่นรว่มและการตดัสินใจแบบมีสว่นรว่ม 

-  การสรา้งความสามารถ (Capacity-building) หมายถึง ความสามารถใน
การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ียั่งยืน เช่น การสรา้งสมรรถนะของอาจารยร์ายบุคคล 
การสรา้งสมรรถนะการท างานรว่มกนัของอาจารยแ์ละการสรา้งสมรรถนะเชิงโครงสรา้งของสถาบนั
ตอ่การสรา้งความเจรญิแก่ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

(2) ลกัษณะการปฏิบตัิการ (Operational Characteristics) มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
- การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) หมายถึง การพัฒนา

ความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพครู ดา้นการสอน ดา้นทกัษะความคิด ดา้นทกัษะการวิเคราะหปั์ญหา
และดา้นทกัษะการสรา้งความรว่มมือรว่มใจทางวิชาชีพระหวา่งอาจารย ์
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- การรวบรวมและการใช้ข้อมูล (Data Collection) หมายถึง การรวบรวม
ขอ้มลูจากการประเมินขณะปฏิบตัิงานสอน และการใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสินใจดา้นการเรียนการ
สอน 

- ความเช่ือถือ  (Systematic Trust) หมายถึง ลกัษณะของการไวว้างใจ การ
นับถือ และยอมรบัในความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญระหว่างกัน การเรียนรูเ้ชิงนัก
วิชาชีพ เช่น ระหวา่งอาจารยก์บัอาจารยแ์ละระหวา่งผูบ้รหิารกบัอาจารย ์

1.2.7  สิวรี  พิศุทธ์ิสินธพ (2553) ไดศ้ึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพในสถาบนัอดุมศกึษาคาทอลิก  โดยมีคณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
6  คณุลกัษณะ  ไดแ้ก่  (1)  ภาวะผูน้  าแบบสนบัสนุนและภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่ม   (2) ค่านิยม
และวิสยัทศันร์ว่ม  (3) การเรียนรูร้ว่มกนัและประยกุตก์ารเรยีนรู  ้ (4) สภาพการณท่ี์สนบัสนนุ  (5)  
แนวปฏิบตัิท่ีดีรว่มกนั  และ  (6)  ความเป็นเลศิแห่งความเป็นมนษุย ์

1.2.8  ปองทิพย ์ เทพอารีย  ์ (2557) ไดเ้สนอคุณลกัษณะแห่งการเรียนรเ้ชิงวิชาชีพ
ส าหรับครูประถมศึกษาประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ  ได้แก่  (1) วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้ 
วฒันธรรมแห่งการเรยีนรูใ้นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  (2)  การคิด  (3) แบบปฏิบตัิท่ีดี  และ 
(4) การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  ทั้ง 4 คุณลักษณะใชก้ารสะทอ้นคิดเป็นตัวขับเคลื่อน
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  และใชก้ารสื่อสารเป็นเครือ่งมือรวบรวมความคดิ   

1.2.9  วรลกัษณ์  ชูก าเนิด (2557) ไดศ้ึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพครูสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 บริบท โรงเรียนในประเทศไทย พบว่า จากการสงัเคราะห์
หลกัการแนวคิดทัง้ในประเทศและต่างประเทศท าใหผู้ว้ิจยัสงัเคราะหรู์ปแบบของชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนประเทศไทยมี 6 คุณลักษณะ ไดแ้ก่  
(1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย  (2)  ภาวะผู้น  าเรา้ศักยภาพ  (3) วิสัยทัศน์เชิงศรทัธาร่วม   
(4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลังมุ่งสู่นักเรียน   (5) ระบบทีมเรียนรูท้างวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิต
วิญญาณความเป็นครู  และ (6)  ระบบสนับสนุนพืน้ท่ีเรียนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจบนฐานงานจริง   
สามารถแสดงภาพ รูปแบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี  21 บริบท 
โรงเรยีนในประเทศไทย ดงักลา่วขา้งตน้  

1.2.10  คณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา (2559)   
ไดก้ าหนดคณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพไว ้5 คณุลกัษณะ ดงันี ้ 
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(1) การสรา้งบรรทดัฐานและคา่นิยมรว่มกนั (Shared Value and Norms)  
สรา้งโอกาสใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ณุค่า อดุมการณ ์ วิสยัทศัน ์ และ

การปฏิบตัิท่ีดีรว่มกนัท่ีไดม้าตรฐานท่ีมีคณุภาพ 
(2) การปฏิบตัิท่ีมีเป้าหมายรว่มกันคือการเรียนรูข้องผูเ้รียน (Collective Focus 

on Student Learning) 
ร่วมมือกันในการมุ่งเน้นการพัฒนาไปท่ีการเรียนรูข้องเด็ก  เป้าหมายคิด

ช่วยกนัพฒันาไปท่ีการเรยีนรูข้องเด็ก 
(3) การรว่มมือรว่มพลงั (Collaboration) 

การท างานแบบรว่มมือรว่มพลงั  ไม่ใช่ท างานคนเดียว  สมัพนัธภาพตอ้งเป็น
ในแนวรว่มดว้ยช่วยกนั  ช่วยเหลือเกือ้กลูและเรยีนรูไ้ปรว่มกนั 

(4) การเปิดรบัการชีแ้นะการปฏิบตัิงาน (Expert Advice and Study Visit)  
การเรียนรูข้องคุณครูและผู้คนในชุมชนต้องใจกว้างเปิดรบัผู้เช่ียวชาญ

ผูช้  านาญการ  ซึง่บางทีอาจจะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั  ศกึษานิเทศก ์ ผูช้  านาญการตา่งๆ  หรือ
อาจจะเป็นคนปฏิบัติท่ีดีในชุมชนก็ได้  ต้องเปิดรับให้เค้าเข้ามาให้ความรูใ้ห้ประสบการณ ์ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัพวกเรา  และขณะเดียวกนัตอ้งมีกิจกรรมท่ีเรยีกวา่ “study visit” หมายความ
ว่า  เราตอ้งเขา้ไปเยี่ยมชมการปฏิบตัิจริง  พืน้ท่ีท่ีน่าเยี่ยมชมท่ีสุดคือหอ้งเรียน  ครูควรเยี่ยมชม
หอ้งเรียนของเพื่อน  เพราะฉะนัน้บางที study visit ไม่ไดห้มายความว่าตอ้งออกจากโรงเรียนไป  
ไปเยี่ยมชมเราสอนเลขเราไปเยี่ยมชมหอ้งเรียนภาษาไทยบา้ง  เราสอนประถมตน้ไปเยี่ยมชม
หอ้งเรยีนประถมปลายบา้ง  อนันีมี้ความส าคญั 

(5) การสนทนาท่ีมุง่สะทอ้นผลการปฏิบตัิงาน  (Reflective Dialogue) 
มีสุนทรียสนทนา  เพื่อสะท้อนคิดถึงผลปฏิบัติงาน  สะท้อนสิ่งท่ีเราได้

วางแผนสิ่งท่ีเราไดท้ าลงไป  ในลกัษณะ two-way communication แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ไม่ใช่ one 
way telling ไม่ใช่บอกใหค้นอ่ืนเขา้ใจ 

ทัง้ 5 ประการท่ีครุุสภาเห็นวา่ควรจะมีในโครงการท่ีจะพฒันาเครอืข่ายชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ผลการวิเคราะหคุ์ณลักษณะของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากขอ้มลูขา้งตน้ท่ีระบถุึงคณุลกัษณะตา่งๆ ของการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

ทางวิชาชีพ ดงันัน้จึงสามารถน ามาวิเคราะหค์ุณลกัษณะท่ีส าคญัของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพตามตาราง 1 ไดด้งันี ้
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ตาราง 1 ตารางวิเคราะหค์ณุลกัษณะท่ีส าคญัของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

 

คุณลักษณะของชุมชนแหง่ 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

Hord (2003) 

   Ontario(2007) 

DuFour and Eaker (1998) 

The Education Alliance Brown 

University (2008) 

Ford, Branch and Moore (2008) 

 W
illiams and others (2008) 

สวิร ี พิศทุธิ์สนิธพ(2553) 

ปองทิพย ์ เทพอารยี(์2557) 

วรลกัษณ
 ์ ชกู าเนิด (2557) 

เครอืข่ายพฒั
นาวิชา ชีพ ครูและ

บคุลากรทางการ ศกึษา(2560) 

1. ภาวะผูน้  า/ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่ม 
✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

2. การสรา้งสรรคแ์บบมีสว่นรว่ม  : 

ประเมินขอ้มลูแลว้น ามาปรบัปรุง

พฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

3. ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
รว่มกนั ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. โครงสรา้งการจดัการแบบมีสว่นรว่ม : 
ก าหนดตารางงานใหม้ีกิจกรรมพบปะ
เพ่ือนรว่มงาน เพ่ือมุ่งเนน้ผลลพัธข์อง
ผูเ้รยีน 

✓ - - ✓ ✓ - - - ✓ ✓ 

5. ก าหนดแนวปฏิบตัิรว่มกนั : สงัเกต      
การสอน รว่มอภิปราย ใหข้อมลู ปรกึษา
ผูเ้ช่ียวชาญหรอืผูรู้ ้

✓ - ✓ - - - - - - ✓ 

6. มุง่เนน้การเรยีนของผูเ้รยีนทกุคน - ✓ - - ✓ - - - ✓ - 

7. มุง่ที่ผลลพัธข์องผูเ้รียน 
✓ ✓ - ✓ - ✓ - - ✓ ✓ 

8. สมัพนัธภ์าพที่ดีตอ่กนั :                    

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ ความไวใ้จ การ

ยอมรบั การรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ้ื่น 

- ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ 

9. การสืบสอบคน้ควา้ความรูแ้บบรว่มมือ  
- ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - 

10. การเรียนรูแ้ละปฏิบตัิการเป็นทีม 
- - ✓ ✓ - - - ✓ ✓  

11. การเช่ือมโยง : ระหว่างหลกัสตูรการ
สอน ผูส้อน ผูเ้รยีน  

- ✓ - ✓ ✓ - - - - - 

12. สภาพการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุ : 
ทางกายภาพ บุคลากรสนบุสนนุ  แหล่ง
สารสนเทศ  การสื่อสาร 

- - - ✓ - - ✓ - - - 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

    

คุณลักษณะของชุมชนแหง่ 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

Hord (2003) 

   Ontario(2007) 

DuFour and Eaker (1998) 

The Education Alliance Brown 

University (2008) 

Ford, Branch and Moore (2008) 

 W
illiams and others (2008) 

สวิร ี พิศทุธิ์สนิธพ(2553) 

ปองทิพย ์ เทพอารยี(์2557) 

วรลกัษณ
 ์ ชกู าเนิด (2557) 

เครอืข่ายพฒั
นาวิชา ชีพ ครูและ

บคุลากรทางการ ศกึษา(2560) 

1. ความสามารถในการสรา้งชมุชน  - - - - - ✓ - - - - 

2. การพฒันาวิชาชีพ :  สมรรถนะทาง
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- - - - - ✓ - ✓ ✓ - 

3. แนวปฏิบตัิท่ีดี : แลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัิ
ที่ดี และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

- - - - - - ✓ ✓ - ✓ 

4. ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนษุย ์:     
มิติทางบคุคลและมิติทางสงัคม 

- - - - - - ✓ - - - 

5. การคิด : ครูตอ้งมีทกัษะการคิด3
ลกัษณะ คือ การคิดอย่างมี
วิจารณญาน  การคิดสรา้งสรรค ์ และ
การคิดแกปั้ญหา 

- - - - - ✓ - ✓  - 

 
จากตารางท่ี 1 ไดแ้สดงถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพ (Hord. 2003; DuFour and Eaker.  1998; Ontario of Council.  2007; The Education 
Alliance Brown University.  2008; Ford, Branch and Moore.  2008; Williams and others.  
2008; Olivier and others.  2009; สิวรี  พิศุทธ์ิสินธพ.  2553; วรลกัษณ์  ชูก าเนิด.  2557; ปอง
ทิพย ์ เทพอารยี.์  2557; วรลกัษณ ์ ชกู าเนิด.  2557; คณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา.  2559) จากการสังเคราะห์คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ ประกอบดว้ย  7  คณุลกัษณะดงันี ้

1.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม : การจัดโครงสรา้งการมอบหมายงาน  
ตารางเวลาการท างานตามภาระงาน   และเวลาเพื่อการพบปะเพื่อการปรกึษา  การวางแนวการ
ท างานและการแกปั้ญหา  เพื่อใหเ้กิดการท างานรว่มกนั  และน าองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการท างานมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 
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2.การก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย ร่วมกัน : การก าหนดวิสยัทัศน ์ 
พันธกิจ เป้าหมายร่วมกันเพื่อให้สมาชิกร่วมกันก าหนดสิ่งเหล่านีเ้พื่อการท างานร่วมกันไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

3.การสรา้งภาวะผูน้  า : พฒันาภาวะผูน้  าในกลุ่ม  แบ่งปันอ านาจการมีส่วน
ร่วม  ก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดว้ยการท างานแบบทีม  อาศยัการสื่อสาร ลดภาวะการ
ขดัแยง้   

4.การพัฒนาวิชาชีพ :  การพัฒนาความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ  รกัษา
ความรูแ้ละทักษะของตนเอง  ดว้ยทักษะทางการคิด  ทักษะการวิเคราะห ์ ทักษะการแกปั้ญหา  
ทกัษะความรว่มมือรว่มใจทางวิชาชีพ 

5.การปรบัปรุงทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง : การประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากแนว
ปฏิบตัิท่ีดีของสมาชิกแต่ละคนมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพท่ีผนวกความรูแ้ละทกัษะเดิมท่ีตวัเองมี
เขา้ไปในการปรบัปรุงวิชาชีพ  ทัง้นีท้  าไดท้ัง้แบบทางการ ไมเ่ป็นทางการ  

6.การร่วมมือกันสืบสอบ : แนวทางท่ีท าให้รูปแบบการท างานเป็นทีมเกิด
ประสิทธิภาพคือ การรว่มมือกนัท่ีจะช่วยกนัท างานเป็นทีม  เพื่อคน้หาแนวทางหรอืแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ี
เหมาะสมในการน าใชแ้กปั้ญหาในการท างาน เน่ืองจากการท างานโดยล าพงัไม่ก่อใหเ้กิดการถ่าย
โอนความรูแ้ละทักษะในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ  การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การสอน
แบบพ่ีเลีย้ง   

7.การสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน : ท าให้เกิดความเช่ือใจ ไวว้างใจ 
ยอมรบัซึ่งการและกัน วิพากษ์วิจารณ์อย่างสรา้งสรรค ์ ส่งผลใหเ้กิดบรรยาการศการท างานท่ี
เป็นกลยัาณมิตรกนั  เกือ้กลูกนั 

คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพทั้ง 7 คุณลักษณะนี ้ผู้วิจัย
น าไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อใหส้มาชิกในชุมขนร่วมกันน า
คณุลกัษณะเหลา่นีเ้ป็นแนวทางสรา้งและขบัเคลื่อนชมุชนไปสูเ่ปา้หมายหรอืวตัถปุระสงคท่ี์สมาชิก
รว่มกนัก าหนดไว ้

1.3.ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  มีนักการศึกษาและ

นกัวิชาการเสนอรูปแบบของขัน้ตอนในการพฒันาชมุชนการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพไวท้ัง้ในลกัษณะแนว
ทางการด าเนินการและขัน้ตอนด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1.3.1  Wald and Castleberry  (2000) ได้เสนอวงจร 5 ขั้นในการท างานเพื่อการ
เรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่มในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ดงันี ้

(1) ก าหนดสิ่งท่ีกลุม่จะเรยีนรูแ้ละท างานรว่มกนั    
(2) ก าหนดรูปแบบการปฏิบัติในปัจจุบัน และค้นหารูปแบบใหม่ท่ีตั้งอยู่บน

พืน้ฐานของการวิจยั และทบทวนแผนการท างานของกลุม่เท่าท่ีจ าเป็น    
(3) ออกแบบรูปแบบการด าเนินงาน และทดลองรูปแบบและกลยทุธใ์หม่ในการ

จดัการเรยีนการสอน 
(4) สะท้อนผลงานเฉพาะบุคคลและผลงานของกลุ่ม  ด้วยกระบวนการ

ประเมินผลงาน 
(5) แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บักลุม่อ่ืนอย่างสม ่าเสมอ กลุม่อ่ืนในท่ีนีห้มายถึง อาจารย ์

นกัศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูน้  าชมุชน และกลุม่ผูส้นใจอ่ืนๆ  
จากรายละเอียดเก่ียวกับวงจร 5 ขัน้ ในการท างานเพื่อการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มใน

ชมุชนเชิงวิชาชีพดงักลา่วขา้งตน้ สามารถน าเสนอเป็นภาพท่ี 2 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพวงจร 5 ขัน้ของการท างานเพ่ือการเรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่มในชมุชนเชิงวิชาชีพ 

ท่ี ม า : Wald and Castleberry, Educators as Learners: Creating a Professional 
Learning Community in Your School (2000 : 4-5) 
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1.3.2  Danielson  (Danielson. 2002  อา้งถึงใน  เครือข่ายการศึกษามหาวิทยาลยั 
บราวน.์ 2008) `ไดเ้สนอขัน้ตอนการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพในสถาบนัการศกึษาได้
นัน้ตอ้งอาศยัการท างานเป็นทีมของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ไวด้งันี ้

(1) สิ่งท่ีตอ้งการ ซึ่งจะเนน้การก าหนดประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ เปา้หมาย หลกัการ 
พืน้ฐาน และทิศทางของสถาบนั 

(2) สิ่งท่ีเช่ือ โดยจะเนน้ท่ีโครงสรา้งความเช่ือหรือแนวคิด ท่ีมีอิทธิพลต่อมมุมอง
ดา้นตา่งๆ ของแผนงานในสถาบนัการศกึษา 

(3) สิ่งท่ีรู ้จะเนน้การวิจยัเพื่อการด าเนินงานของสถาบนัการศกึษา 
(4) สิ่งท่ีปฏิบตัิ โดยจะเนน้การปฏิบตัิท่ีสง่เสรมิเปา้หมายของสถาบนั การสะทอ้น

คณุคา่ของสถาบนั และผลงานท่ีวิจยัท่ีสามารถน าใชป้ระโยชนไ์ด ้
จากรายละเอียดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการท างานเป็นทีมในชมุชนการเรยีนรูเ้ชิง

วิชาชีพดงักลา่วขา้งตน้ สามารถน าเสนอเป็นภาพท่ี 3 ไดด้งันี ้
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การพฒันารูปแบบการท างานเป็นทีมในชมุชนการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพ 

ท่ี ม า : The Education Alliance Brown University, Professional Learning 
Communities : KeyThemes from the Literature (2008 : 23 – 24) 

1.3.3  DuFour (DuFour.  2001 อ้ า ง ถึ ง ใ น  The Education Alliance Brown 
Universit.  2008) ไดเ้สนอขัน้ตอนท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั ซึง่จะสามารถท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนท างาน
รว่มกนัและมีภาวะผูน้  า เพื่อท่ีจะจดัตัง้ชมุชนการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงันี  ้

(1) ใหเ้วลาในการท างานรว่มกนัในปีการศกึษา 

สิง่ทีต่้องการ 

 

สิง่ทีป่ฏบัิต ิ

 

สิง่ทีเ่ชือ่  

 

สิง่ทีรู้่ 
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(2) ก าหนดประเด็นการวิพากษ์ เพื่อก าหนดแนวทางของการท างานร่วมกันใน
กลุม่ 

(3) ก าหนดใหก้ลุม่สรา้งผลผลติจากผลสมัฤทธ์ิของการท างานรว่มกนั 
(4) ก าหนดให้กลุ่มระบุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจ าเพาะในการพัฒนา

นกัศกึษา 
(5) ใหข้อ้มลูหรอืสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งแก่กลุม่หรอืคณะท างาน 

จากรายละเอียดเก่ียวกับการท างานร่วมกันและภาวะผูน้  าในการจัดตัง้ชุมชนการ
เรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพดงักลา่วขา้งตน้ สามารถน าเสนอเป็นภาพท่ี 4 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 การท างานรว่มกนัและภาวะผูน้  าในการจดัตัง้ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ท่ี ม า  : The Education Alliance Brown University, Professional Learning 
Communities : Key Themes From the Literature (2008 : 29) 

ใหเ้วลาในการท างานรว่มกนั 

 

ก าหนดประเดน็การวิพากษ์ 

 

ก าหนดใหก้ลุม่สรา้งผลผลิตจาก 
ผลสมัฤทธ์ิของการท างานรว่มกนั 

 

 

ก าหนดใหก้ลุม่ระบวุตัถปุระสงค ์

 

ใหข้อ้มลูหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
แก่กลุม่ 
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1.3.4 Missouri Department of Elementary and Secondary Education  (2015) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดน้  าเสนอขัน้ตอนการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ซึง่ไดต้ีพิมพ์
ไวใ้นเอกสารช่ือ Missouri Professional Learning Communities ดงันี ้

(1) การจัดล าดบัความส าคญั ซึ่งเป็นการสรา้งสรรคพ์นัธกิจ วิสยัทัศน ์ค่านิยม     
การก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการเรียนรู ้การก าหนดทิศทางอนาคต การก าหนดความมุ่งมั่น
รว่มกนั และการตรวจสอบประเด็นค าถามพืน้ฐาน 

(2) การตรวจสอบสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งจะเน้นการรับรู ้
เก่ียวกบัสภาพสถาบนัดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นจรงิ และการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อก าหนดนโยบาย 

(3) การก่อตั้งกลุ่มผู้น  า เป็นการสรา้งวัฒนธรรมความร่วมมือ การประชุม
สม ่าเสมอและสรา้งรูปแบบความรว่มมือ การรว่มมือพฒันาสถาบนั การสื่อสารเพ่ือเขา้ใจจดุเนน้ใน
การเรียนรูท่ี้ตรงกนั และติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของสถาบนัและวตัถปุระสงคข์อง
กลุม่ 

(4) การก่อตัง้กลุม่ความรว่มมือ เนน้การสรา้งวฒันธรรมความรว่มมือ การสรรหา
เวลาในการท างานร่วมกัน การสรา้งบรรทัดฐานและระเบียบปฏิบตัิ การใชป้ระเด็นพิจารณ์เป็น
แนวทาง และการก าหนดความชดัเจนของผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

(5) การตั้งเป้าหมายท่ีดีและการติดตาม โดยการพัฒนาเป้าหมายท่ีดีและใช้
ผลลัพธ์ของเป้าหมาย การใช้แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาคุณภาพ การใช้การซักถามใน
กระบวนการแกปั้ญหา 

(6) การเรยีนรูอ้ย่างตอ่เน่ือง ตอ้งมีการระบกุลุม่ผูเ้รยีนท่ีตอ้งการเวลาเพิ่มเพื่อการ
เรียนรู ้การมีระบบเรียนรูท่ี้เน้นอย่างต่อเน่ืองและการเพิ่มขึน้ของการสนองต่อเจตนารมณ์การ
สง่เสรมิการเรยีนรู ้

(7) การประเมินคุณภาพเป็นการใช้ประเด็นหลักในการพัฒนาการประเมิน
คณุภาพ การใชผ้ล การสอบยอ่ยและผลการสอบรวบยอดมาปรบัปรุงวิธีการเรยีนการสอน และการ
ใชผ้ลการประเมินเป็นเครือ่งมือในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

(8) ระบบท าใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็ในการเรยีน   โดยใหผู้เ้รยีนรบัรูผ้ลลพัธ ์
และมีการรายงานผลการด าเนินงานของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ในสว่นสดุทา้ยของขัน้ตอนน าผลลพัธท่ี์ไดม้าพฒันาตอ่ทัง้ในสว่นการน าไปพฒันาผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและน าพฒันาทีมใหม่ๆ ตอ่ไป อาจน าไปสูก่ารวิจยัในชัน้เรยีนใหม่ๆ ได ้
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จากรายละเอียดเก่ียวกับการพฒันาสถาบนัการศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพดงักลา่วขา้งตน้ สามารถน าเสนอเป็นภาพท่ี 5 ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 5 การพฒันาสถาบนัการศกึษาใหเ้ป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ท่ี ม า  : Missouri Department of Elementary and Secondary Education, Missouri 
Professional Learning Communities (2015) 

  



  25 

1.3.5  ปองทิพย ์ เทพอารยี ์(2557)  ไดเ้สนอขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพส าหรบัครูประถมศกึษา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1  การเตรียมการชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา  ขัน้ท่ี 2 การวางแผนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ส าหรบัครูประถมศึกษา  ขั้นท่ี 3 การด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครู
ประถมศกึษา และขัน้ท่ี 4 การประเมินผลชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศกึษา 
มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การเตรียมการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา 
ประกอบด้วย  (1)  ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู  (2)  วิเคราะห์ความต้องการของครู  
(3)  ปฐมนิเทศ  ชีแ้จงการจดัตัง้กลุม่รว่มกนั  และ  (4)  สรา้งความตระหนกั  และความไวว้างใจใน
กนัและกนั  ภายในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ   

ขั้นท่ี 2 การวางแผนชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา  
โรงเรียนท่ีมีการรวมตวักนัเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจะขบัเคลื่อนโดยการใชน้วตักรรม
แห่งความร่วมมือ (collaborative culture) ท่ีจะน าให้เกิดผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง  ท าให้
นกัเรยีนเกิดการเรยีนรู ้ ทีมครูเกิดการเรยีนรู ้ มีการวางแผนรว่มกนัในชมุชนแห่งการเรยีนรู ้  

ขัน้ท่ี 3 การด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศึกษา 
โดยใชก้ารประชุมสัมมนา  จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับองคป์ระกอบชุมชน  รวมทั้งกิจกรรมการ
สมัมนาเก่ียวกับสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู  เพื่อการพัฒนาตนเองของครู  และการพัฒนาทีมงาน  
การจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  และการวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ   

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศกึษา 
ประกอบด้วย  (1)  การประเมินผลการน าใช้การจัดการเรียนการสอน   

(2)  รูปแบบชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ (3)  ครูใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพมีความพอใจมากนอ้ยเพียงไร  
(4)  กระบวนการจัดชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาขีพนีมี้ความกระชับ  มีความยืดหยุ่น  และมี
ประสิทธิภาพ  (5)  ครูท าแบบประเมินตนเองในด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู  และแบบประเมิน
ทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   

ขัน้ท่ี 5 การสะทอ้นผลชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพส าหรบัครูประถมศกึษามี
การตัง้ค  าถาม  และเสวนาสะทอ้นคดิเพ่ือใหค้รูแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ท่ีมีการรวมกลุม่  
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1.3.6  มนตรี  แยม้กสิกร (2560) ไดน้  าเสนอการขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนการเรียนรูว้ิชาชีพเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อการประชุมคณาจารยโ์รงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ีวนัท่ี 28 มกราคม 2560  ระบไุวว้า่ การด าเนินกิจกรรมของ
ชมุชนการเรยีนรูว้ิชาชีพ  ควรมีล าดบัขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา (Goal) เป้าหมายการพัฒนา  หมายถึง  
พฤตกิรรมของนกัเรยีนท่ีไดร้บัเลือกจากสมาชิกของกลุม่วา่มุง่จะเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมนัน้ ๆ  

พฤติกรรมของนักเรียน  หมายถึง  การแสดงออกของนักเรียนท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งถาวร   

สมาชิกชุมชนการเรียนรู ้ จ าเป็นต้องเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย  เพื่อเป็น
เป้าหมายของการออกแบบการเรียนรู ้ แล้วด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อท าให้พฤติกรรม
เปา้หมายนัน้บรรลผุลตามท่ีตัง้เปา้ไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ  

(1)การออกแบบกลยุทธ์การจัดการเรียน รู ้ (Learning Management 
Strategy)   

(2)การร่วมกันสะท้อนคิดเพื่ อการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียน รู ้
(Reflection for Development)  

(3)ปฏิบตัิการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละสงัเกตการณก์ระบวนการปฏิบตัิจรงิ 
(Learning Activities and Observation)   

(4)การสืบเสาะ สรุปผลการปฏิบตัิเพ่ือการพฒันา (Debrief) 
(5)สรุปผลการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิการน าสู่การวางแผนการจดัการเรียนรู ้

รอบใหมต่อ่ไป    
(6)การเริ่มด าเนินการวางรอบใหม่ของการจดักิจกรรมกลุ่มชุมชนการเรียนรู ้

รว่มกนั  รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และรอบตอ่ๆไป   
จากรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

สามารถน าเสนอขัน้ตอนการด าเนินการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพเป็นภาพท่ี  6 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 6 ภาพขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ท่ีมา : มนตรี  แย้มกสิกร. (2560). เอกสารประกอบการบรรยายเพื่ อการประชุม
คณาจารยโ์รงเรยีนสาธิต  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 28 มกราคม 2560 

1.3.7  นราพร  จันทรโ์อชา (2560) ไดใ้หแ้นวทางในการด าเนินการชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพใน “การประชมุสมัมนาผูอ้  านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาทั่วประเทศ ครัง้ท่ี 1/2560 
วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปริน้ทพ์าเลช กรุงเทพมหานคร โดย คณะท างานรฐัมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ” มีขัน้ตอนด าเนินงานชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพประกอบดว้ย การบริหาร
จดัการ  บทบาทสมาชิกในกลุม่  วิธีด  านินการ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

การบรหิารจดัการ  
- ภาระงาน : จดัชั่วโมงรวมอยูใ่นภาระงาน - การจดักลุม่    
- กลุม่ครูท่ีสอนวิชา/กลุม่สาระเดียวกนัในระดบัชัน้เดียวกนั  
- กลุม่ครูท่ีสอนวิชา/กลุม่สาระเดียวกนัในช่วงชัน้เดียวกนั   
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- บคุลากรแบง่กลุม่ตามลกัษณะงาน 
- จ านวนสมาชิก : 6-8  คน (ผูบ้ริหาร/ศึกษานิเทศก ์หมุนเวียนเขา้ร่วม ทุก

กลุม่)  
- ระยะเวลา : 2-3  ชั่ วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา สามารถ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัโรงเรยีนขา้งเคียงได ้ 
บทบาทสมาชิกในกลุม่ 

- ผูอ้  านวยความสะดวก    
- รกัษาระดบัการมีสว่นรว่มของสมาชิก   
- ควบคมุประเด็นการพดูคยุ  
- ผูร้ว่มพดูคยุแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 
- ผูห้าขอ้มลูเพิ่มเตมิ (อาจเชิญศกึษานิเทศกห์รอืผูบ้รหิาร)   
- ผูบ้นัทกึ logbook (ทกุคน)  

วิธีด  าเนินงาน  
- เสนอประเด็นปัญหาท่ีพบจากการเรียนรูข้องผูเ้รียน หรือปัญหาจากการ

ท างาน  
- รว่มกนัคดัเลือกประเดน็ปัญหา  
 - ระดมสมองน าเสนอวิธีแกปั้ญหาจากประสบการณ ์ 
- หาขอ้มูลความรูเ้พิ่มเติม (จาก ศึกษานิเทศก/์ผูเ้ช่ียวชาญ  งานวิจัยในชัน้

เรยีน  แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ  หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
- อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
- น าไปทดลองใชใ้นการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน /ในการท างาน  
- สมาชิกรว่มกนัสงัเกตการสอนและเก็บขอ้มลู หรอืเก็บขอ้มลูจากการทดลอง

ใชใ้นการท างาน  
- อภิปรายผลจากการสงัเกตการสอนและปรบัปรุงแกไ้ข 
- สรุปผลการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ลดีตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน/การท างาน  
- บนัทกึทกุขัน้ตอนการท างานกลุม่ : ระบปัุญหา วิธีแก ้การทดลองใช ้ผลท่ีได ้ 
- แบง่ปันประสบการณ ์ 

การแบ่งปันประสบการณ์ PLC ดว้ยการเปิด Open House 1 วัน เพื่อน าเสนอ
ผลงานการแกปั้ญหา โดยเชิญ ผูป้กครอง นกัเรยีน ครู จากโรงเรยีนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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1.3.8 เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา (2560)  
เสนอขัน้ตอนการพฒันาวิชาชีพในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพดว้ยหลกัการ Lesson Study ซึง่
มีองคป์ระกอบ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

(1) ขัน้ท่ี 1 วางแผนการสอน PLAN 
(2) ขัน้ท่ี 2 ปฏิบตัิการสอนและสงัเกตการเรยีนรู ้DO 
(3) ขัน้ท่ี 3 สะทอ้นคดิ SEE 
ระยะเวลาในการด าเนินการ(1 ภาคการศกึษา) 

ขัน้ท่ี 1 PLAN  การวางแผนการสอนจะเริ่มในเดือนท่ี 1 โดยครูตอ้งไปเตรียม
วิเคราะหแ์ละออกแบบแผนการสอนของตวัเอง  แลว้มาน าเสนอและหารอืกนัในท่ีประชมุ 

ขัน้ท่ี 2 DO   คณะท างานจะเขา้ไปสงัเกตการสอนของครูทุกคนอย่างนอ้ย
เทอมละ 1 ครัง้  กรณีด าเนินการเฉพาะภายในโรงเรยีน  ครูและบดัดีค้วรจะสงัเกตการณส์อนซึง่กนั
และกนัมากกวา่ 1 ครัง้  เพื่อพฒันาการสอนไปดว้ยกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

ขัน้ท่ี 3 SEE  จะท าในวนัท่ีสงัเกตการสอนหรือท าในวนัต่อมาก็ไดแ้ต่ไม่ควร
เกิน 1 สปัดาห ์

ซึ่งทัง้ 3 ขัน้ตอน PLAN DO  SEE ของ Lesson study เป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วย
สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก  และท่ีส าคัญเป็นกิจกรรมท าไดภ้ายใน
โรงเรยีนของเราเอง 

ผลการวิเคราะหขั์้นตอนการด าเนินการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการพฒันา

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ ครอบคลมุองคป์ระกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ 1) ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  
เป้าหมายร่วมกัน  2) ภาวะผูน้  า/ภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม  3)  การสรา้งสรรคแ์บบมีส่วนร่วม   
4)  การสืบสอบคน้ควา้ความรูแ้บบร่วมมือ  การท างานแบบร่วมมือตอ้งใชก้ระบวนการสืบคน้   
5)  มุง่ท่ีผลลพัธข์องผูเ้รยีน  หลกัการส าคญัของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ คือ การน าผลลพัธ์
ของการเรียนรูไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนรู ้   และ 6)  การเรียนรูแ้ละปฏิบตัิการเป็น
ทีม   สรุปผลการวิเคราะหข์ัน้ตอนการด าเนินการชมุชนฯ ตามตารางท่ี 2.2 ดงันี ้

 

 

 



  30 

ตาราง 2 ตารางวิเคราะหข์ัน้ตอนการด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

นักวชิาการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

Wald and Castleberry (2002)  
 
 
 
การเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่ม 

ก าหนดสิ่งท่ีกลุม่จะเรยีนรูแ้ละท างานรว่มกนั 
ก าหนดรูปแบบการปฏิบตัิงานในปัจจบุนัและ
คน้หารูปแบบใหม่ 
ออกแบบรูปแบบการด าเนินงานและทดลอง
รูปแบบและกลยทุธใ์หมใ่นการจดัการเรียนการ
สอน 
สะทอ้นผลงานเฉพาะบคุคลและผลงานกลุม่
ดว้ยกระบวนการประเมินผลงาน 
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บักลุม่อย่างสม ่าเสมอ 

Danielson (2002) การท างานเป็นทีม สิ่งท่ีตอ้งการ : เปา้หมาย หลกัการ  พืน้ฐาน 
และทิศทางของสถาบนั 
สิ่งท่ีเช่ือ :   โครงสรา้งความเช่ือและแนวคิด มี
อิทธิพลต่อแผนงาน 
สิ่งท่ีรู ้: เนน้การวิจยัเพ่ือการด าเนินงานของ
สถาบนั 

สิ่งท่ีปฏิบตัิ  :   เนน้การปฏบตัิงานท่ีสง่เสรมิ
เปา้หมายสถาบนั  การสะทอ้นคณุคา่ของ
สถาบนั 

DuFour (2001) ใหเ้วลาในการท างานรว่มกนันปีการศกึษา 
ก าหนดประเดน็วิพากษ ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานรว่มกนัในกลุม่ 
ก าหนดใหก้ลุม่สรา้งผลผลิตจากผลสมัฤทธ์ิของการท างานรว่มกนั 
ก าหนดใหก้ลุม่ระบวุตัถปุระสงค ์หรือเปา้หมายจ าเพาะในการพฒันา
นกัศกึษา 
ใหข้อ้มลูหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งแก่กลุม่หรอืคณะท างาน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

นักวชิาการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

Missouri Department of 
Elementary and Secondary 
Education  (2015) 

ก าหนดพนัธกิจ  วิสยัทศัน ์ คา่นิยม(จดัล าดบัความส าคญั) 
ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการณท่ี์เป็นจรงิ 
สรา้งทีมงานรว่ม 
สรา้งทีมผูน้  า(ก่อตัง้กลุม่ผูน้  า) 
ก าหนดและติดตามประเมินตามเปา้หมาย 
พฒันาแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีสมบรูณ ์
ประเมินคณุภาพ 
กระบวนการใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็(น าไปสูก่ารปรบัปรุงตอ่เน่ือง) 

ปองทิพย ์ เทพอารยี ์(2557) 

 

เตรียมการ ประเมินสมรรถนะครู 
วิเคราะหค์วามตอ้งการ 
สรา้งความตระหนกัไวว้างใจ 
ปฐมนิเทศชีแ้จง 

วางแผน ครูอธิบายถงึมาตรฐานการเรยีนรูข้องแตล่ะบทเรียน 
คน้หาและแบง่ปันแบบปฏิบตัิท่ีดี 

 ตัง้เปา้หมายในกลุม่ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชีพ
รว่มกนั 

ด าเนินการ กิจกรรมการพฒันาตนเอง 
กิจกรรมการท างานเป็นทีม 
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
กิจกรรมการวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมพฒันาการคิด 3 ดา้น : คิดอย่างมี
วิจารณญาณ         คิดสรา้งสรรค ์ และคิดแกปั้ญหา 

ประเมินผล ประเมินการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการจดัชมุชนแหง่
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

สะทอ้นผล ผลท่ีไดร้บัรว่มกนัของทีม 
การบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้
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นักวชิาการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

มนตรี  แยม้กสิกร  (2560) การก าหนดเปา้หมายการพฒันา 
การออกแบบกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรู ้
การรว่มกนัสะทอ้นคิดเพ่ือการพฒันากลยทุธก์ารจดัการเรยีนรู ้
ปฏิบตัิการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละสงัเกตการณก์ระบวนการปฏิบตัิงาน
จรงิ 
การสืบเสาะ  สรุปผลการปฏิบตัิเพ่ือการพฒันา 
สรุปผลการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิการน าไปสูก่ารวางแผนการจดัการเรยีนรู ้
รอบใหมต่อ่ไป 
การเริม่ด  าเนินการวางรอบใหมข่องการจดักิจกรรมกลุม่ชมุชนการเรยีนรู ้
รว่มกนั 

นราพร  จนัทรโ์อชา (2560)  

 

  

การบรหิารจดัการ ภาระงาน : จดัชั่วโมงรวมในภาระงานของสมาชิก 
การจดักลุม่  
- กลุม่ครูท่ีสอนวิชา/กลุม่สาระเดียวกนัในระดบัชัน้
เดียวกนั  
- กลุม่ครูท่ีสอนวิชา/กลุม่สาระเดียวกนัในช่วงชัน้
เดียวกนั --- บคุลากรแบง่กลุม่ตามลกัษณะงาน 
จ านวนสมาชิก : 6-8 คน (ผูบ้รหิาร/ศกึษานิเทศก ์
หมนุเวียนเขา้กลุม่) 
ระยะเวลา : 2-3 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์ ตลอดปี
การศกึษา 

บทบาทสมาชิกใน
กลุม่ 

ผูอ้  านวยความสะดวก 
ผูร้ว่มพดูคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ผูห้าขอ้มลูเพิ่มเติม (ทกุคนช่วยกนั) 
ผูบ้นัทกึ log book (รายงาน) รายบคุคล(ทกุคน) 

วิธีการด าเนินการ 

 

เสนอประเดน็ปัญหาที่พบจากชัน้เรยีน/การท างาน 
รว่มกนัคดัเลือกปัญหา 
ระดมสมองน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาจาก
ประสบการณ ์
หาขอ้มลูความรูเ้พิ่มเติม 
อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม 
น าไปทดลองใชก้ารเรียนการสอน/ในการท างาน 
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นักวชิาการ/หน่วยงาน
การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

สมาชิกรว่มกนัสงัเกตการสอนและเก็บขอ้มลูหรือ
เก็บขอ้มลูจากการทดลองใชใ้นการท างาน 
อภิปรายผลจากการสงัเกตการสอนและปรบัปรุง
แกไ้ข 
สรุปผลวิธีการแกปั้ญหาที่ใหผ้ลดีตอ่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รยีน/การท างาน 
บนัทกึทกุขัน้ตอนการท างานกลุม่: ระบปัุญหา  
วิธีการแก ้ การทดลองใช ้ ผลที่ไดแ้บง่ปัน
ประสบการณ ์

คณะกรรมการเครอืข่ายการ
พฒันาวิชาชีพครูและบคุลากร
ทางการศกึษาครุุสภา (2560) 

 

วางแผน ครูจะน าแผนการสอนเขา้มาท่ีประชมุ  ซึง่จะเลือก
แผน    การสอนท่ีคิดวา่มีปัญหาในการจดัการเรียน
การสอน  เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการแกปั้ญหา  การ
จดัการเรียนกรสอนในเรื่องนัน้ๆ จากเพ่ือน  สมาชิก
ในกลุม่ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ   

ปฏิบตัิการสอนและ
สงัเกตการเรยีนรู ้

 
น าไปใชส้อนจรงิในหอ้งเรยีน 

 สมาชิกในกลุม่ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพจะ
ตามไปสงัเกตการณ ์

สะทอ้นคิด ครูประเมินการจดัการเรียนการสอนของตนเองก่อน   
สมาชิกชมุชนสะทอ้นคิดอยา่งสรา้งสรรคใ์นเชิงบวก 
น าขอ้แนะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงแผนการเรยีนการ
สอนซึง่เราเรียกวา่ Redesign เป็นแผนการสอน
เรื่องเดิมท่ีดีกวา่เดิม 

 

 

 

 



  34 

จากตารางท่ี 2  พบว่าผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรี ย น รู ้ท า ง วิ ช า ชี พ  (Wald and Castleberry.  2002; Danielson.  2002; DuFour.  2001; 
Missouri Department of Elementary and Secondary Education.  2015; ปองทิพย ์ เทพอารยี.์  
2557; มนตร ี แยม้กสิกร.  2560; นราพร  จนัทรโ์อชา.  2560; คณะกรรมการเครือข่ายการพฒันา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาคุรุสภา .  2560)  มีขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพไดด้งันี ้ 

(1) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย กรอบภาระงาน  การจัดกลุ่ม  
ระยะเวลา  และการติดตามผล 

(2) การเตรียมการ ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะครู/คนท างาน   
ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการท่ีเป็นจริง  วิเคราะหค์วามตอ้งการ  สรา้งความตระหนักและความ
ไวว้างใจ   ปฐมนิเทศชีแ้จง 

(3) การวางแผน  ประกอบดว้ย  ก าหนดสิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างาน
รว่มกนั  ก าหนดประเด็นวิพากษ ์ เพื่อก าหนดแนวทางการท างานรว่มกนัในกลุม่   ก าหนดพนัธกิจ  
วิสยัทัศน ์ ค่านิยม เป้าหมายรว่มกัน  และก าหนดหรือคน้หาแนวทางการแบ่งปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  
รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่ 

(4) ด าเนินการ  ประกอบด้วย    เสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากท างาน   คัดเลือกประเด็นร่วมกัน   ระดมสมองน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมาจาก
ประสบการณ ์หาขอ้มลูเพิ่มเติมอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  น าไปทดลอง
ใชใ้นการท างาน สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู   อภิปรายผลจากการสงัเกตการณแ์ละ
ปรบัปรุงแกไ้ข สรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ลดีตอ่การท างาน (สรุปเป็นระยะๆ)   บนัทึก
ทุกขั้นตอนการท างาน : ระบุปัญหา  วิธีการแก้ปัญหา  การทดลองใช้  ผลท่ีได้  และแบ่งปัน
ประสบการณ ์ 

(5) ประเมินผล  ประกอบดว้ย  ประเมินการท างานเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด และประเมินประสทิธิภาพของการจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

(6) สะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ผลท่ีไดร้บัรว่มกนัของกลุ่ม  และการบรรลุ
เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

ทั้ง 6 ขั้นตอนการด าเนินชุมชนแห่งการเรียรรูท้างวิชาชีพ  ผูว้ิจัยน าล าดับ
ขัน้ตอนมาเป็นตน้แบบส าหรบัการพฒันาขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบ
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เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา  เพื่อใหมี้กรอบการขบัเคลื่อนชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างิชาชีพแบบเสมือนตอ่ไป   

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สิวรี  พิศุทธ์ิสินธพ (2554) ไดศ้ึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพในสถาบนัอดุมศกึษาคอทอลิก การศกึษามีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งรูปแบบการพฒันาชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก  และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก ผลการวิจัย
พบว่า  รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาคอทอลิกมี 6 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) ภาวะผูน้  าแบบสนบัสนุนและภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่มซึ่งความเป็นไปได้
ส  าหรบัแนวทางในการปฏิบัติจริงนั้นมี 3 ประการ คือ มีการแบ่งปันอ านาจ  มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และมีการส่งเสรมิการพฒันาภาวะผูน้  า 2) ค่านิยมและวิสยัทศันร์ว่ม ซึ่งความเป็นไปได้
ส  าหรบัแนวทางในการปฏิบตัิจริงนัน้มี 2 ประการ คือ มีค่านิยมและวิสยัทัศนเ์พื่อการเรียนรูข้อง
นกัเรียน และมีค่านิยมและวิสยัทศันเ์พื่อการท างานรว่มกนัของบุคลากร 3) การเรยีนรูร้ว่มกนัและ
ประยกุตก์ารเรยีนรู ้ซึง่ความเป็นไปไดส้  าหรบัแนวทางในการปฏิบตัิจรงินัน้  มี 2 ประการ คือมีการ
เรยีนรูร้ว่มกนั และมีการประยกุตค์วามรูเ้พื่อประโยชนข์องนกัเรยีน  4) สภาพการณท่ี์สนบัสนนุ ซึง่
ความเป็นไปไดส้  าหรบัแนวทางในการปฏิบตัิจรงินัน้มี 2 ประการ คือ โครงสรา้งทางกายภาพ และ
โครงสรา้งทางทรพัยากรบคุคล  5)  แนวปฏิบตัิท่ีดีรว่มกนั ซึง่ความเป็นไปไดส้  าหรบัแนวทางในการ
ปฏิบตัิจรงินัน้มี 2 ประการ คือ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้นวปฏิบตัิท่ีดี และมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
6)  ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนษุย์ ซึ่งความเป็นไปไดส้  าหรบัแนวทางในการปฏิบตัิจรงินัน้มี 2 
ประการ คือ มีการพฒันามิติบคุคล และมีการพฒันามิติสงัคม 

วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557) ไดศ้ึกษารูปแบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพครูสู่การ
เรียนรูใ้นศตวรรษท่ี  21 บริบท โรงเรียนในประเทศไทย  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบ  คุณลักษณะและรูปแบบของชุมชนการาเรียนรูท้างวิชาชีพครูบริบทโรงเรียนใน
ประเทศไทยท่ีมีแนวทางการจัดการเรียนรูส้อดคลอ้งกับการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัย
พบว่า จากการสงัเคราะหห์ลักการแนวคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศท าใหผู้ว้ิจัยสังเคราห์
รูปแบบของชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพครูสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 บรบิทโรงเรยีนประเทศไทย
มี 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) ชมุชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผลใหเ้กิดความไวว้างใจและรบัฟัง   
รวมถึงการท างานร่วมกันดว้ยบรรยากาศความเป็นมิตร ท่ียึดเหน่ียวกันไวด้ว้ยความรูส้ึกแบบ
เกือ้กูลเอือ้อาทรเน้นความสัมพันธ์กันในแนวราบเป็นเสมือนคนในครอบครวัเดียวกันมากกว่า
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แนวดิ่งเชิงสายงาน   ท าใหเ้กิดความรูส้กึไวว้างใจสามารถ เปิดใจเขา้หากนัเป็นเบือ้งตน้  2)  ภาวะ
ผูน้  าเรา้ศกัยภาพ ท าใหเ้กิดการเผยตนของผูน้  าการเปลี่ยนแปลง มีลกัษณะการน าท่ีเริ่มจากน า
ตนเอง เรียนรูจ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างท่ีมีพลงัเพียงพอในการเหน่ียวน าศกัยภาพ
ผูอ่ื้นใหเ้กิดภาวะผูน้  าร่วมดว้ยโดยเนน้การท าหนา้ท่ีเอือ้อ านวย  ปัจจัยต่าง ๆ อย่างเขา้ใจบริบท  
เพื่อเรา้ให้คนเกิดความเช่ือมั่นศรทัธามีแรงบันดาลใจในการเรียนรู ้  เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาศกัยภาพตนเองโดยมีผูน้  าเป็นทัง้แบบอย่างและแรงบนัดาลใจ  3) วิสยัทศันเ์ชิงศรทัธารว่ม 
ท าให้เกิดพลังเข็มทิศ  วิสัยทัศน์ร่วม   ประเด็นนี ้เป็นผลสืบเน่ืองจากระบบเปิดท่ีเอื ้อให้คนมี
ความรูส้กึเป็นเจา้ของงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบอย่างตระหนกัถึงคณุคา่ในงานนัน้ๆ  ท าใหเ้กิด แรงขบัท่ี
จะท าความเขา้ใจกบัทิศทางการท างาน รว่มกนัอย่างมีเปา้หมาย ซึง่พบวา่วิสยัทศันเ์ชิงศรทัธารว่ม  
ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเช่ือรว่ม  (2) คณุคา่รว่มโดยเฉพาะคณุคา่แทท่ี้
มีความหมายสมัพันธ์ชีวิตตนเองและวิชาชีพ  (3) เป้าหมายร่วม เป้าหมายร่วมหลัก 4 ดา้น คือ
พัฒนาการการเรียนรูข้องเรียน  การเรียนรูแ้ละ พัฒนาวิชาชีพครูเพื่อศิษย์  การรูจ้ักตนเองและ
พฒันาวฒุิภาวะและการเรียนรูก้ารอยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุ  และ (4) ภารกิจรว่มอย่างไรก็ตาม
วิสยัทศันเ์ชิงศรทัธารว่มดเูหมือนจ าเป็นตอ้งอยู่ในตวัผูน้  าและครูท่ีท างานรว่มกนัเพื่อสะทอ้นเป็น
อดุมการณท์างวิชาชีพท่ีใชเ้ป็นจดุยึดเหน่ียวรว่มกนั  4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัมุ่งสูน่กัเรยีน  ท า
ใหเ้กิดการเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู  ้ ระบบเปิดนีมี้ลกัษณะส าคัญ 3 ดา้น คือ (1) การ
กระจายอ านาจ ให้แต่ละหน่วยตื่นตัวเป็นเจ้าของงานการเรียนรู ้ (2) การเปิดออกจากกรอบ
พิธีกรรมสูว่ิถีพรอ้มเรยีนรู ้ และ (3) การเปิดเพื่อระดมความรว่มมือจากทกุภาคสว่น  อย่างไรก็ตาม 
ระบบเปิดผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียน  ยงัเป็นวิถีท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเขา้ใจธรรมชาติของความเป็นครูเพื่อ
ศิษยท่ี์ตอ้งการท าหนา้ท่ีทางวิชาชีพเพื่อรบัผิดชอบการเรียนรูข้องศิษยอ์ย่างเต็มท่ี  5) ระบบทีม
เรียนรูท้างวิชาชีพสูว่ฒุิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู  ท าใหเ้กิดเจตจ านงรว่มพฒันาวิชาชีพ   
เป็นกระบวนการท างานเป็นทีมท่ีมีวฒันธรรมการเรียนรูร้ว่มกัน   ในการมุ่งการจดัการเรียนรู ้เพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนเป็นส าคญั  กระบวนการส าคญัของระบบทีมเรยีนรูฯ้ ท่ีมีลกัษณะส าคญั 2 ดา้นไดแ้ก่ 
(1) การเรียนรูแ้บบเปิดจากภายในเช่ือมโยงภายนอก  ยึดหลกัการเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรูข้อง
มนุษยท่ี์เกิดแรงจูงในการในการเรียนรูร้่วมกัน   (2) การเรียนรูแ้บบเปิดจากภายนอกเช่ือมโยง
ภายใน เป็นการเรยีนรูใ้นหนา้งานจรงิแบบเป็นทีมรว่มกนั และ  6) ระบบสนบัสนนุพืน้ท่ีเรยีนรูแ้บบ
รว่มแรงรว่มใจบนฐานงานจริง  เป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดการท าหนา้ท่ีขบัเคลื่อนรว่มกนัเองอย่าง
เต็มศกัยภาพท าใหเ้กิดวฒันธรรมการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงบนฐานงานจรงิ เพื่อใหแ้ตล่ะพืน้ท่ี
มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนกลายเป็นวิถีปกติขององคก์ร 
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ปองทิพย ์ เทพอารีย ์(2556)  ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพส าหรบัครูระดบัประถมศกึษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมการเรยีนรู ้
ท่ีอาศยัความรว่มมือท่ีไดจ้ากการเสริมพลงัอ านาจในการท างาน    ท าใหค้รูระดบัประถมศึกษามี
ภาวะความเป็นผูน้  า มีการเรยีนรูเ้ป็นทีม ไม่ท างานแบบแยกเดี่ยวแตท่ างานรว่มกนั สรา้งศกัยภาพ
ขององคก์ร โดยการเพิ่มคณุคา่และทกัษะในตวับคุลากร มีความรบัผิดชอบตอ่เปา้หมายขององคก์ร
แบบองคร์วม   2) การคิดเป็นการคิดในระดบัสูง คือ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสรา้งสรรค ์
และการคิดแกปั้ญหา  3) แบบปฏิบตัิท่ีดี ท่ีมีการจดัการคณุภาพโดยรวม สรา้งระบบและวินยัใน
การท างานของครู การจัดระดับเทียบเคียง โดยเรียนรูจ้ากองค์กรอ่ืน  แล้วน ามาประยุกต์ใช ้
ปรบัปรุงคุณภาพใหด้ีขึน้การจดัการความรู ้ โดยการรวบรวม สรา้งจัดระเบียบขอ้มูลความรู  ้การ
พฒันาเชิงวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองมีการแลกเปลี่ยนและประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  4) การพฒันาเชิง
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง มีรูปแบบการพฒันาแบบทางการ แบบไมเ่ป็นทางการ และแบบกึ่งทางการ 

วรศกัดิ์  อคัรเดชเรืองศรี (2559) การพัฒนารูปแบบชุมชนสืบสอบอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรูส้ารสนเทศของครูโรงเรียนเอกชน  การวิจัยนี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบชมุชนสืบสอบอยา่งมีสว่นรว่มระหวา่งครูและผูป้กครองเพ่ือสง่เสรมิ
การรูส้ารสนเทศของครูโรงเรยีนเอกชนเป็นการวิจยัและพฒันา ผลการวิจยัพบว่า 1. องคป์ระกอบ
ของรูปแบบฯ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) บุคคล 2) เป้าหมายชุมชน 3) กระบวนการสืบ
สอบ และ 4) เทคโนโลยี  2. ขัน้ตอนของการรูปแบบฯ ประกอบดว้ย 9 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียม
ความพรอ้ม  2) แสวงหาความร่วมมือ 3) ขัน้ปฐมนิเทศ 4) ขัน้กาหนดสถานการณปั์ญหา 5) ขัน้
การรวบรวมสารสนเทศ 6) ขัน้บรูณาการสรุปและการสรา้งขอ้มลูสารสนเทศ 7) ขัน้การประเมินผล
สารสนเทศ  8) ขัน้ประเมินผลการดาเนินงาน และ 9) ขัน้การเผยแพร่สารสนเทศ  และ 3. กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัคะแนนเฉลี่ยการรูส้ารสนเทศหลงัการทดลอง สงูกว่าการทดลองอย่างมีนยัสาคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

อนสุรา  สวุรรณวงศแ์ละคณะ (2559) ไดศ้กึษาเรือ่งชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพครูใน
โรงเรียนเอกชน พบว่า การจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของการเสรมิสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพครูในโรเงรียนเอกชนพิจารณารายดา้นเรียงตามล าดบัค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น 
ได้แก่  1) ด้านการแสวงหาการสนับสนุนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้
สถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการผลิตครูเขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันาครูของโรงเรียน  
และการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรกึษาทางการศึกษา 2) 
ดา้นการบริหารท่ีส่งเสริมการเรียนรูท้างวิชาชีพ ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนรูท้างวิชาชีพครูท่ี
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เช่ือมโยงกบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน  แสดงใหเ้ห็นว่าการเสรมิสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ส าหรบัครูโรงเรียนเอกชนมีความจ าเป็นในการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู
โดยใช้ผลลัพธ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นฐาน  โดยก าหนดให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลลัพธ์ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานของครู  เพื่อให้การพัฒนาทาง
วิชาชีพของครูน าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ย่างมีประสิทธิผลตามแนวคิดการบรหิารจดัการแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิ  3) ดา้นการส่งเสรมิการยอมรบัและความไวว้างใจในการท างานรว่มกนั  ไดแ้ก่ การให้
ขอ้มูลสะท้อนผลการปฏิบัติร่วมกับเพื่อครูในฐานะเพื่อนเชิงวิพากษ์เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรม
กลัยาณมิตรทางวิชาการ   และการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการสื่อสารเพื่อใหค้รู
สามารถสะทอ้นจุดแข็งจุดอ่อนของเพื่อนครูอย่างสรา้งสรรค ์ แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหาณโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งเสริมสรา้งวฒันธรรมกัลยาณมิตรทางวิชาการเพื่อใหก้ารท างานรว่มกันภายใตค้วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  4) ดา้นการจัดการเรียนรูท้างวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การปรบัเปลี่ยนเวลาในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหค้รูมีเวลาท่ีเพียงพอต่อการ
สนทนาทางวิชาชีพ  แสดงใหเ้ห็นวา่ครูโรงเรยีนเอกชนมีความตอ้งการดา้นเวลาในการพบปะพดูคยุ
และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน  ประสบการณ ์ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานเพื่อน าองค์
ความรูท่ี้ไดจ้ากการสนทนากับเพื่อนครูไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 5)  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้  าทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ การเปิด
โอกาสใหค้รูคน้พบ/ตดัสนิใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีท่ีสดุไดด้ว้ยตนเอง  แสดงใหเ้ห็นวา่ครู
โรงเรียนเอกชนตอ้งการความมีอิสระในการปฏิบตัิงานของตนเองเพื่อใหค้รูสามารถออกแบบและ
ตดัสนิใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีท่ีสดุไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จรงิในชัน้
เรยีนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 

Vargas  (2011) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะและการเช่ือมโยงของความรูเ้ก่ียววิชาชีพ
ท่ีใชท้กัษะในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการวิจยัครัง้นีช้มุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพเม่ือโรงเรียนไดด้  าเนินการปรบัโครงสรา้งใหม่ในแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพจะส่งผลต่อการสรา้งความเช่ียวชาญทางเทคนิครว่มกนัอย่างไร ศึกษาจากครูสองทีม ท่ีมี
ส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจะท่ีไดร้บัการพฒันาทกัษะและการเช่ือมโยงความรู ้
ทางเทคนิคร่วมกัน  การศึกษาครัง้นีใ้ชว้ิธีการแปลความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับรายละเอียดของ
ความหมายและการด าเนินการในการท างานร่วมกันของครูผูส้อนในชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ  การวิจยัครัง้นีก้  าหนดโครงสรา้งที่เฉพาะเจาะจงของการท างานรว่มกนัของครู  ผลการวิจยั
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พบว่าการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีผลต่อการเป็นครูมืออาชีพ   และส่งผลกระทบ
การเรยีนการสอนและผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

Aylsworth (2012) ไดศ้กึษาเรื่องชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพการวิเคราะหก์ารมี
ส่วนรว่มของครูในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนโดยเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลงัของนกัเรียนจาก 10 โรงเรียนระดบัมธัยม
เขตชานเมืองของรฐัไอโอวาจ านวน 10 โรงเรียน   ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีมีผลการด าเนินงานของ
นกัเรียน  ขอ้มลูผลสมัฤทธ์ิของนกัเรยีนจากกลุ่มเหมือนกนัหลายๆกลุ่ม  การศกึษาครัง้นีพ้บว่า 1) 
มีโรงเรยีนจ านวน 7 โรงเรยีนใน 10 โรงเรยีนปรบัตวัดีขึน้เม่ือใชก้ารท างานชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ  2) ไม่มีความสมัพันธ์ท่ีสอดคลอ้งกันอยู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูในชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ และอตัราความลม้เหลวของนกัเรยีน  และ 3) ไม่มีความสมัพนัธท่ี์สอดคลอ้งกนั
อยู่ระหว่างผลการเรียนรูข้องนกัเรียนจากชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ ท่ีมีประสิทธิภาพ (โดย
วัดเครื่องมือท่ีพัฒนาโดยแอนโทน่ีโอ เจมส์  เอลส์เวิร ์ท) และผู้ท่ี ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยของการศึกษาครัง้นี ้ส่ งผลกระทบต่อการศึกษาและการปฏิบัติ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต ไดแ้ก่  1) การก าหนดวิสยัทศันร์ว่มกนัในการควบคมุชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  2) การวิจัยและการท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานและ
โครงสรา้งของตวัควบคมุชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 3) การจดัหาทรพัยากรท่ีเหมาะสมและ
การสนบัสนนุอย่างต่อเน่ืองส าหรบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  และ 4) การพฒันาความเป็น
ผูน้  าส  าหรบัการสนบัสนนุชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าองคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมี
ความเหมือนกันประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ  ภาวะผูน้  าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้  าแบบมีส่วนร่วม  
การก าหนดค่านิยมและวิสยัทศันร์ว่มเพื่อการท างานรว่มกนัของบุคลากร   การเรียนรูร้ว่มกนัและ
ประยุกตก์ารเรียนรู  ้  แนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกันท่ีมีการจัดการคุณภาพโดยรวม    การส่งเสริมการ
ยอมรบัและความไวว้างใจในการท างานร่วมกัน    การจัดหาทรพัยากรท่ีเหมาะสมและการ
สนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง  และประเดน็ส าคญัก็คือการพฒันาเชิงวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

2. แนวคดิเกีย่วข้องกับชุมชนเสมือน 
จากองค์ประกอบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีกล่าวถึงในตอนต้นเห็นว่ามี

องคป์ระกอบท่ีมีคุณลกัษณะท่ีหลากหลายทั้งในส่วนของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการ
ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมายรว่มกนั การสรา้งภาวะผูน้  า  การพฒันาวิชาชีพ  การปรบัปรุง
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ทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง การรว่มมือกนัสืบสอบ   และการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนั รวมทัง้
ความสามารถในการสรา้งชุมชน  ทั้งนีท้ั้งนั้นผูว้ิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน  ภายใตค้ณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  จ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึง
บริบทของชุมชนเสมือนในมิติต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนให้เกิดเป็นรูปร่างท่ีสามารถน าไปใชจ้ริงได ้ ในหัวขอ้นีศ้ึกษาถึงแนวคิดของชุมชน
เสมือน  เครื่องมือส าหรบัชมุชนแบบเสมือน  เพื่อใหเ้ห็นถึงการน าไปใชใ้นการขบัเคลื่อนชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนตอ่ไป   

ชุมชนเสมือน  
ชุมชนเสมือน  เป็นชุมชนท่ีประกอบดว้ยกลุ่มคนมาร่วมตวักันมีปฏิสมัพันธ์รว่มกัน

ทางสงัคมมีโอกาสไดส้ื่อสารกนัดว้ยภาษาและความคิดผ่านทางเครอืข่ายอิเล็กทรอนิกส ์ สามารถ
เช่ือมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนัโดยชมุชนมีพืน้ฐานอยู่บนความสนใจรว่มกนั   เช่น ความสนใจในปัญหา
ท่ีพบบ่อยในชมุชน   หรอืเป็นงานทั่วไปของสมาชิกท่ีด าเนินการ   รูปแบบชมุชนทางอิเล็กทรอนิกส์
นัน้ช่วยและสนบัสนนุ การปฏิสมัพนัธข์องชมุชนและช่วยสรา้งความไวว้างใจและความรูส้กึรว่มกนั
ระหว่างสมาชิก  ลกัษณะของชุมชนประเภทนีท้  าใหเ้ขา้ถึงแหล่งท่ีเราสนใจไดอ้ย่างทนัที  ช่วยคดั
สรรกลั่นกรองขอ้มลูท่ีจ าเป็นและทนัสมยั   (Gupta and Kim. 2004) นอกจากนีค้ณุลกัษณะของ
ชมุชนเสมือนนัน้มีหลกัส าคญั ไดแก่  1) เปา้หมายรว่ม  ความสนใจ   ความตอ้งการ  หรอืกิจกรรม
ท่ีซึ่งเป็นเหตผุลหลกัในการเป็นสมาชิกของชุมชน  2) การกระท าซ า้ๆ  การมีส่วนรว่มการกระท า
กิจกรรมตา่งๆ บอ่ยๆ  การปฏิสมัพนัธอ์ยา่งเขม้ขน้   ความผูกพนั  และการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของ
สมาชิก  3)  การเขา้ถึงทรพัยากรท่ีใชร้ว่มกันและนโยบายท่ีก าหนดการเขา้ถึงทรพัยากรเหล่านัน้  
4) การแลกเปลี่ยนขอ้มลู  การสนบัสนุนและการบริการระหว่างสมาชิก  และ 5) บรบิททางสงัคม
รว่มกนั  ทัง้ในส่วนของภาษาและกระบวนการท างานรว่มกนั (Whittaker and others. 2004 อา้ง
ถึงใน Gupta and Kim. 2004)    

ประเด็น ท่ี เก่ียวกับ  ชุมชนเสมือน  (Virtual Communities) ท่ี กล่าวถึ งต่อไป นี ้
ประกอบดว้ย ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัชมุชนเสมือน  ความหมาย  ประเภท  เครื่องมือ  ลกัษณะของ
ทีมชมุชนเสมือนและปัจจยัความส าเรจ็ของชมุชนเสมือน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค าศัพทท์ีเ่กี่ยวข้องกับชุมชนเสมือน 
1) ภาษาไทย :  ชุมชนเสมือน  ชุมชนเสมือนจริง  ชุมชนการเรียนรูเ้สมือน  ชุมชน

ออนไลน ์
2) ภ าษ าอั งก ฤษ  : Virtual Community, Virtual Learning Community, online 

community  
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2.1 ความหมายของชุมชนเสมือน 
Preece (2000) ไดเ้สนอค าจ ากดัความของชมุชนเสมือนวา่เป็นการพฒันาชมุชนเป็น

กิจกรรมเชิงปฏิบัติ ท่ีซับซ้อน   จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบในการตัดสินใจ
ด าเนินการสรา้งชมุชนและอ านวยความสะดวกกบัชมุชน   

Gupta and Kim (2004) ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนเสมือนไว ้4 ประเด็น  ไดแ้ก่  
ชมุชน  ท่ีตัง้   พนัธะ  และวตัถปุระสงคร์ว่มกนั  มีรายละเอียดดงันี ้ 

- ชุมชน   ชุมชนในท่ีนีห้มายถึงกลุ่มคนในชุมชนเสมือนท่ีมีความแตกต่างจาก
ชมุชนแบบดัง้เดิท่ีพบกนัในรูปแบบเผชิญหนา้   กลุม่คนในชมุชนเสมือนไม่ผูกพนัทางรา่งกายแต่มี
ความสมัพนัธก์นัในลกัษณะชมุชนสมัพนัธ ์       

- สถานท่ีตัง้   สถานท่ีตัง้ของชมุชนเสมือนเป็นสถานท่ีท่ีสามารถรบัรูไ้ดว้่าเป็นท่ีท่ี
ผูค้นสามารถพฒันาและรกัษาความสมัพนัธท์างสงัคมและรว่มกนัแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได ้  เป็น
สถานท่ีท่ีมีการอภิปรายในเปา้หมายรว่มกนั    การแกปั้ญหาความขดัแยง้   ความตงึเครยีดระหวา่ง
กลุม่และบคุคลและการเจรจากนัในชมุชน   

- พันธะ  ผูค้นในชุมชนเสมือนมีการก าหนดภารกิจ  ทั้งในรูปแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ   เพื่อใหผู้ค้นในชมุชนรว่มกนัสรา้งความสมัพนัธส์ว่นตวักบัผูอ่ื้นในชมุชน   และ
เช่ือมโยงความคิดของคนในชมุชนเขา้ดว้ยกนั 

- วัตถุประสงค์ร่วมกัน   ชุมชนเสมือนสรา้งขึน้เพื่อวัตถุประสงค์หลักหลายๆ 
ประการตัง้แตเ่พื่อความบนัเทิง   เพื่อการแบ่งปันขอ้มลู / ความรู ้  เพื่อสรา้งความสมัพนัธห์รอืการ
ท าธุรกรรม  

Äkkinen  (2005) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนเสมือนไวว้่า ชุมชนเสมือนท่ีมีอยู่ในไซ
เบอรส์เปซมีการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร ์  เน้นการสื่อสารและ
ปฏิสมัพนัธท่ี์ขบัเคลื่อนโดยผูเ้ขา้รว่มและเนน้ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในชุมชนเสมือนและ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Ratcheva and others  (2006) ได้ให้สรุปความหมายของชุมชนเสมือนว่าต้องมี
องคป์ระกอบส าคญั คือ   คน   วตัถปุระสงค ์  นโยบาย  สถานท่ี   กิจกรรม   สภาพแวดลอ้มของ
ซอฟตแ์วรแ์ละรูปแบบชมุชน  

ประภาภร  ดลกิจ (2557)  ไดใ้หค้วามหมายชุมชนการเรียนรูเ้สมือนไวว้่า   ชุมชน
เสมือนเป็นหน่วยทางสงัคมท่ีถกูสรา้งขึน้จากการรวมตวัของกลุม่คนท่ีมีวตัถปุระสงคร์วมกนั หรอืมี
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ความตอ้งการท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกันในสภาพแวดลอ้มออนไลน์ และมีปฏิสมัพันธ์กันระหว่าง
สมาชิกและทรพัยากรการเรยีนรูต้า่งๆ เพื่อท าใหส้มาชิกเกิดการเรยีนรู ้

โดยสรุปความหมายของชมุชนเสมือน  การรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีเปา้หมาย ภารกิจ
รว่มกัน ภายใตว้ตัถุประสงคร์ว่มกัน ทัง้ในดา้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารไปจนถึงดา้นความ
บันเทิงท าใหเ้กิดการแบ่งปันขอ้มูลความรู ้  โดยมีการด าเนินกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์  การ
สื่อสารและปฏิสมัพันธ์กันทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ  ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญต้องมีได้แก่  คน วัตถุประส งค์   นโยบาย  สถานท่ี    กิจกรรม   
สภาพแวดลอ้มของซอฟตแ์วรแ์ละรูปแบบชมุชน  

 
2.2 ประเภทของชุมชนเสมือน 

ประเภทของชุมชนเสมือน สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท (Hagel, John III; 
Armstrong, Arthur G. 1997  อ้างถึงใน Gupta amd Kim. 2004) ได้แบ่งประเภทของชุมชน
เสมือน ออกเป็น 4 ประเภท  ไดแ้ก่  (1)  ชุมชนเพื่อธุรกรรม  (2)  ชุมชนเพื่อความสนใจเดียวกัน  
(3)  ชุมชนเพื่อการสรา้งจินตนาการ  และ  (4)  ชุมชนเพื่อการสรา้งความสมัพนัธ ์  ชุมชนเสมือน
ลักษณะนีเ้กิดจากความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์ชีวิตบางอย่างท่ีคลา้ยคลึงกันแลว้
น าไปสูก่ารสรา้งความสมัพนัธส์ว่นตวัท่ีลกึซึง้  เช่น   ฟอรมัเก่ียวกบัการรกัษาโรค 

Bouras (1985)  ได้เสนอประเภทของชุมชนเสมือนไว้ 4 ประเภท  เกิดขึน้จาก
วัตถุประสงค์ของการใช้งานและการให้บริการ ได้แก่  (1)  ชุมชนเสมือนด้านความสัมพันธ ์
(Relationship)  (2)  ชมุชนเสมือนแบบเนน้สถานท่ี (Place)  (3)  ชมุชนเสมือนดา้นแนวคดิ (Mind)  
และ  (4)  ชมุชนเสมือนแบบเนน้ความทรงจ า (Memory) 

 
2.3  องคป์ระกอบของชุมชนเสมือน 

องคป์ระกอบของชมุชนเสมือนมีนกัวิชาการใหแ้นวคดิไว ้ดงันี ้
Porter (2001) ได้เสนอองค์ประกอบของชุมชนเสมือนไว้  5 ลักษณะ ได้แก่    

(1)  วัตถุประสงค ์ (2)  สถานท่ี  (3)  รูปแบบบปฏิสัมพันธ์  (4)  ประชากร  และ  (5)  รูปแบบ
ผลประโยชน ์  

Ratcheva and others (2006)  ได้ศึกษาถึงรูปแบบชุมชนครูเสมือนจริงเพื่อ
อ านวยความสะดวกการพฒันาวิชาชีพ  คน้พบว่ารูปแบบชุมชยเสมือนมี   9  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
(1)  คน และ กฏระเบียบ ในชุมชน  (2)  วตัถุประสงค ์ (3)  นโยบาย  (4)  สถานท่ี  (5)  กิจกรรม  
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(6)  คณุสมบตัิของซอฟตแ์วร ์ (7)  เครื่องมือดา้นการสื่อสาร  (8)  สภาพแวดลอ้มของการท างาน
รว่มกนั  และ  เครือ่งมือดา้นการเรยีนรู ้ 

Beer and others  (2013) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ
ไว ้3 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่  (1)  วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้ (2)  เครื่องมือสรา้งชมุชน  และ  (3)  
เนือ้หาท่ีตอ้งการเนน้   

วิระพงษ์  จันทรส์นาม (2555) ไดเ้สนอองค์ประกอบของชุมชนออนไลน์ไว ้4 
องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่  (1) คน  (2)  วตัถปุระสงค ์ (3)  นโยบาย  และ  (4) ระบบคอมพิวเตอร ์  

กชพรรณ อปุรกิชาติพงษ์ (2552)  ไดเ้สนอถึงองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัส่งผลให้
ชุมชนเสมือนจริงประสบความส าเร็จ โดยมี 4 องคป์ระกอบส าคญั  ไดแ้ก่  (1)  นักจดัการชุมชน  
(2)  ชุมชนเสมือนจริง  (3)  โครงสรา้งทางดา้น IT และ  (4) พฤติกรรมการใชง้านของสมาชิกใน
ชมุชน   

ประภาภร  ดลกิจ (2557) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของชมุชนการเรียนรูเ้สมือนไว ้5 
องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  (1)  เป้าหมายของการเรียนรูร้ว่มกัน  (2)  ความรูส้ึกเป็นเจา้ของชุมชน  (3)  
ทกัษะการเรยีนรู ้ (4)  สารสนเทศ  และ  (5)  การอ านวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของชุมชนเสมือน 
จากข้อมูลข้างต้นท่ีระบุถึงองค์ประกอบของชุมชนเสมือน จึงสามารถน ามา

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของชมุชนเสมือน  ตามตาราง 2.3 ไดด้งันี ้

ตาราง 3 ตารางวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของชมุชนเสมือน 

นกัวิชาการ 
 
 

องคป์ระกอบ 

Beer and others 
(2013) 

Porter 
(2004) 

Ratcheva and others 
(2006) 

กชพรรณ
 

อปุรกิชาติพงษ(์2552) 

วิระพงศ ์  
จนัทรส์นาม (2555) 

ประภาภร  ดลกิจ 
(2557) 

1.  คน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.  วตัถปุระสงคข์องชมุชน ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
3. นโยบาย(กฎ/แนวปฏิบตัิ) ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.  วตัถปุระสงคก์าร
เรยีนรู(้กิจกรรม) 

 
✓ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

นกัวิชาการ 
 
 

องคป์ระกอบ 

Beer and others 
(2013) 

Porter 
(2004) 

Ratcheva and others 
(2006) 

กชพรรณ
 

อปุรกิชาติพงษ(์2552) 

วิระพงศ ์  
จนัทรส์นาม (2555) 

ประภาภร  ดลกิจ 
(2557) 

5.  เนือ้หาท่ีตอ้งการเนน้(content) ✓      
6.  นกัจดัการชมุชน 
(admin/ผูอ้  านวยความสะดวก) 

   ✓ ✓ ✓ 

7.  ชมุชนเสมือนจรงิ 
      - ความนา่เช่ือถือ 
      - คูมื่อการใชง้าน 
      - ผูส้นบัสนนุชมุชนเสมือน 

 
 

   
✓ 

  

8.  โครงสรา้งดา้น IT 
(ความเสถียรและคณุภาพของเวบ็ไซต์
และอินเทอรเ์น็ต) 

 
✓ 

   
✓ 

  

9.  สถานท่ี (รูปแบบชมุชนสมบรูณ/์กึ่ง
สมบรูณ/์ผสมผสาน) 

 
✓ ✓    

10. ผลประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์  ✓     
11.  กิจกรรม   ✓    
12.  software environment   ✓  ✓ ✓ 
13.  เครือ่งมือเพื่อการสื่อสาร  ✓ ✓  ✓ ✓ 
14.  สภาพแวดลอ้มเพื่อการท างาน
รว่มกนั 

 
✓ 

  
✓ 

   

15.  เครือ่งมือเพื่อการเรยีนรู(้LMS)    ✓    
16 ความรูส้กึเป็นเจา้ของชมุชน      ✓ 
17. ทกัษะการเรยีนรู ้      ✓ 
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โดยสรุปการสังเคราะหอ์งคป์ระกอบชุมชนเสมือน (Beer and others.  2013; 
Porter.  2004; Ratcheva and others.  2006; กชพรรณ  อปุรกิชาติพงษ.์  2552; วิระพงศ ์ จนัทร์
สนาม.  2555;  ประภาภร ดลกิจ.  2557)  พบวา่มีองคป์ระกอบส าคญั 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

(1) คน   องคป์ระกอบนีเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัของชมุชนท่ีประกอบไปดว้ย  
2 กลุม่ไดแ้ก่ สมาชิกของชมุชน และผูอ้  านวยความสะดวกของชมุชน(Admin) 

(2) วัตถุประสงค์ของชุมชน   องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบท่ีสมาชิก
ร่วมกันก าหนดเพื่อให้สอดคลอ้งกับความตอ้กงารของสมาชิก  วัฒนธรรมชุมชน  เพื่อให้เกิด
แรงจงูใจในการท างานรว่มกนัเพื่อพฒันาวิชาชีพตอ่ไป     

(3) นโยบาย   องคป์ระกอบนีก็้คือกฎระเบียบ  แนวปฏิบัติ  แนวทางการ
ท างานร่วมกันในชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน  ท่ีสอดคลแ้งกับแนวทางการท างาน
รว่มกนัของชมุชน  เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการปฏิสมัพนัธ ์สื่อสาร ระหวา่งสมาชิกในชมุชน 

(4) กิจกรรม   วตัถปุระสงคข์องชุมชนเป็นตวัก าหนดกิจกรรม  โดยกิจกรรมก็
จะเป็นตวัก าหนดเครือ่งมือท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชมุชน 

(5) เครื่องมือสนบัสนุนชุมชน   องคป์ระกอบนีเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งเลือก
คณุลกัษณะของซอฟตแ์วรห์รอืปรแกรมมาใชท่ี้ง่ายตอ่การเขา้ถึง  ใชง้านสะดวก นอกจากนีย้ังตอ้ง
สนบัสนนุการท างานรว่มกนัของชมุชน  รวมทัง้การสื่อสารระหวา่งสมาชิกในชมุชน 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ   สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพเพื่อให้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ 
เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร ์ 1) ดา้นฮารด์แวร ์ 2)ซอฟทแ์วร ์ 3)  สิ่งอ านวยความสะดว้ยในดา้น
โครงข่ายและการสื่อสาร 4) ฐานขอ้มลู 

จากการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของชมุชนแบบเสมือน  ผูว้ิจยัน าองคป์ระกอบทัง้ 
6 องคป์ระกอบไปเป็นศกึษาเช่ือมโยงรว่มกบัคณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาขีพ  ซึ่ง
ผลการศกึษาดงักลา่วน าไปเป็นแนวทางก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนตอ่ไป 

 
2.4 เคร่ืองมือส าหรับชุมชนเสมือน 

ชมุชนเสมือนเป็นการรวมตวักนัในรูปแบบหน่วยหนึ่งในสงัคมท่ีตอ้งใชก้ารปฏิสมัพนัธ์
ผ่านเครือข่ายอิเทอรเ์น็ต เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร  รบัส่งแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกัน ซึ่ง 
Sebastain (Sebastain, R. 2008 อา้งถึงใน ประภากร ดลกิจ.  2552) ไดร้วบรวมเครื่องมือสื่อสาร
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แบบออนไลนห์รอืเครือ่งมือสื่อสารบนเว็บ ไดแ้ก่ บล็อก (Blogs) วีดิโอบนเว็บ (Web-based video) 
การแบ่งปันเอกสาร (Document sharing) และเว็บไซตเ์ครือข่ายทางสงัคม (Social networking 
site) ไวด้งันี ้

บล็อก (Blogs) หรือ เว็บบล็อก เป็นสถานท่ีท่ีใช้ส  าหรบัสรา้งและแสดงขอ้มูล
ตามล าดบั ซึ่งลกัษณะของขอ้มลูเป็นไดท้ัง้ความคิดเห็น ข่าวสารต่างๆท่ีมีเนือ้หาอยู่ภายใตห้วัขอ้
เดียวกนั รวมทัง้ อาจเป็นขอ้ความท่ีเป็นบนัทกึสว่นตวั ท่ีประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร ภาพ เสียง ภาพ 
และการลิงคไ์ปยงับลอ็ก หนา้เว็บ หรอืสื่ออ่ืนๆท่ีอยูใ่นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้ดีของบลอ็กคือ ผูอ้า่น
สามารถแสดงความคิดเห็นไดใ้นรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ ส าหรบัการใชง้านนัน้ สามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการสะทอ้นความคิดของผูส้อนและผูเ้รียน เป็นท่ีเก็บรวบรวมลิงคแ์ละทรพัยากร
ตา่งๆ 

วีดิโอบนเว็บ (Web-based video) คือ การสนทนาท่ีเห็นหนา้คาดตาผ่านเว็บท่ีไม่
เป็นทางการซึ่งสามารถใชส้นทนาแบบตวัต่อตวัหรือแบบกลุ่ม  แบบสดหรือแบบบนัทึกแลว้น าไป
แบ่งปันภายหลังก็ได้ การสื่อสารด้วยเครื่องมือนี ้ จ าเป็นต้องใช้เว็บแค็มและการเช่ือมต่อ
อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง เช่น การใชโ้ปรแกรม Skype ซึ่งวีดิโอบนเว็บอาจมีคุณลักษณะพิเศษ
เพิ่ม เติม  ได้แก่  การรับส่งข้อความแบบทันทีทันใด  (Instant message) การส่งไฟล์ข้อมูล  
(File transfer) การรบัส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (SMS) และการประชุมทางไกลดว้ยวีดิ
ทศัน ์(Video conference) เครื่องมือสื่อสารนีมี้ขอ้ดี  คือ สามารถสรา้งช่องทางสื่อสาร หรือ URL 
ได ้สามารถน าไปใชแ้บบถ่ายทอดสดหรือจดัเก็บไวร้วมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นโตต้อบกลบั
ได ้ 

การแบ่งปันเอกสาร (Document sharing) เป็นเครื่องมือสื่อสารท่ีอนุญาตให้
ผูใ้ชง้านใส่ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นไฟล์ pdf เอกสารในโปรแกรมน าเสนอ เช่น Power point และเอกสาร
อ่ืนๆ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน  โดยผู้อ่ืนสามารถอ่านเอกสารบนเว็บหรือดึงข้อมูลออกมาใช้ 
(Download) โดยมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมคือ  สามารถใช้การค้นหาค าได้ (Text searching) 
สามารถใสข่อ้มลู (Upload) ไปยงัหนา้เว็บไดโ้ดยตรง 

เว็บไซตเ์ครือข่ายทางสังคม (Social networking site) เป็นเว็บไซตท่ี์ใหส้มาชิก
สื่อสารทัง้ในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งในเว็บไซตจ์ะมีเครื่องมือสื่อสาร เช่น หอ้ง
สนทนาหรอืบล็อก เป็นตน้ เว็บไซตเ์ครอืข่ายทางสงัคมจะท าใหเ้กิดการรว่มมือโดยไม่มีขอ้จ ากดัใน
เรือ่งระยะทาง  
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นอกจากนีเ้ครื่องมือส าหรบัชมุชนเสมือนท่ีกลา่วมาแลว้ พบว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร
ในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการสื่อสาร อาทิเช่น 
การสื่อสารแบบ 4จี  การสื่อสารดว้ยเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต รวมไปถึงการพฒันาอปุกรณก์ารสื่อสาร
ให้มีความสะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการเช่ือมต่อ และการพกพา อีกทั้งยังมีการพัฒนา
แอปพลเิคชั่นเพื่อการสื่อสารมารองรบัการใชง้าน  ท าใหก้ารติดตต่อ่สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ  เกิดขึน้
ในวงกวา้งโดยท่ีผูค้นท่ีมีความสมัพนัธก์นัหรือไม่เคยสมัพนัธก์นัก็สามารถติดต่อสื่อสารกนัไดด้ว้ย   
“เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network)”   เป็นเว็บไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ ไดแ้ก่  
1)  สรา้งขอ้มลูส่วนตวับนพืน้ท่ีสาธารณะหรอืกึ่งสาธารณะภายในระบบท่ีมีขอบเขต  2)  เช่ือมต่อ
รายการต่าง ๆ ของผู้ใช้ท่ียอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆ ท่ีติดต่อสื่อสารกัน   
3)  สามารถเขา้ชมและขดัขวางการเช่ือมของบคุคลอ่ืนภายในระบบได ้ (บอนดแ์ละเอลลสินั. 2007 
อา้งถึงใน ปารฉิตัร ชา้งสงิหแ์ละสิรพิิชญ ์ วรรณภาส. 2557)  

เครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social network) มีความหมายคือเป็นระบบทางสงัคมท่ี
เช่ือมโยงกนัดว้ยความสมัพนัธ ์ ดว้ยรูปแบบของเว็บไซตใ์นการสรา้งเครอืข่าย สงัคมในอินเทอรเ์น็ต 
เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขียนและอธิบายความสนใจหรอืกิจกรรมท่ีท าเพื่อเช่ือมโยงความสนใจและกิจกรรมกบั
ผูอ่ื้นในเครือข่ายสงัคมท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  โดยสามารถแบ่งปันขอ้มูลต่างๆ เผยแพร่
ข้อมูล  แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ท่ีให้บริการในลักษณะชุมชน 
(Community)  ดว้ยการสนทนาออนไลน ์ การส่งขอ้ความ การส่งอีเมล ์การอปัโหลดวิดีโอ เพลง 
รูปถ่ายเพื่อแบง่ปันกบัสมาชิกในสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ เครอืข่ายสงัคมท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั เช่น 
Facebook,  MySpace และ Google+ เป็นตน้ (กนกพร  ฉันทนรุ่งภักดิ์.  2555; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริ
ธรรม.  2556; น า้ทิพย ์ วิภาวิน. 2558)  

เครื่องมือส าหรบัน ามาประยุกตใ์นส าหรบักาสรา้งชุมชนแบบเสมือนไม่ไดมี้เพียงท่ี
น าเสนอในขา้งตน้  การพฒันาเครอืงมือมีตลอดเวลา  เลือกใชไ้ดต้รงตามวตัถปุระสงคข์องการใช้
งาน ดงันัน้การน าเครื่องมือไปใชใ้หเ้กิดต่อการพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนนัน้  จ าเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกับการว่มกนัท างานของสมาชิกในชุมชน  ลดขอ้จ ากัด
ดา้นเวลา สถานท่ี การเขา้ถึง  การใชง้าน  และไม่ตอ้งเพิ่มภาระค่าใชข้่ายใหแ้ก่สมาชิกของชมุชน 
อาทิเช่น  เครือ่งมือท่ีสมาชิกในชมุชนใชง้านอยู่แลว้  เครื่องมือเหลา่นัน้สามารถใชง้านผา่นอปุกรณ์
ตา่งชนิดได ้ 
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2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
King  (2011) ศึกษาถึงการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพในพื ้นท่ี ท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้  

สื่อสงัคมออนไลนแ์ละชมุชนเสมือนจรงิในฐานะการพฒันาวิชาชีพ  ผลการศกึษาพบว่า  การใชส้ื่อ
สงัคมออนไลนข์องแต่ละบุคคลเป็นการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพ  ครอบคลมุถึงความเขา้ใจการสรา้ง
เครอืข่ายการพฒันาตวัตนแบบมืออาชีพและการเรยีนรูก้ารเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะชมุชนออนไลน์
แบบเสมือนท่ีมีเครื่องมืออ านวยความสะดวก  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท าให้เครือข่ายวิชาชีพ  
ความสมัพนัธท์างสงัคมและการเรยีนรูท่ี้มากกวา่ประสบการณข์องแตล่ะคน  จากกรณีศกึษาแสดง
ใหเ้ห็นถึงกลยุทธข์อบเขตและผลกระทบของการเรียนรูท่ี้ใหข้อ้มลูเชิงลึกเก่ียวกับปรากฏการณ์นี ้
ความส าคญัของการวิจยัรวมถึง  การอ านวยความสะดวกในการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพผ่านบรบิท
การเรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ  รวมถึงสื่อสงัคมออนไลนแ์ละชุมชนออนไลนท่ี์อยู่นอกเหนือเขต
ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยี การอภิปรายและขอ้เสนอแนะรวมถึงการใชส้ื่อสงัคมออนไลนแ์ละชุมชน
เสมือนเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนส าหรบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและการเรียนรูอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง  นอกเหนือจากการศกึษาตามอธัยาศยั 

Ansari and others (2012) ไดเ้สนอบทความเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ส าหรบัการเพิ่มคุณภาพครู พบว่า ในยุคนี ้เทคโนโลยีการเรียนรูไ้ม่ได้ จ ากัด อยู่เพียงภายใน
ขอบเขตของสถาบนัการศกึษามนัไดข้า้มเขตแดนทัง้หมดและเขา้ไปอยู่ในโลกเสมือนจรงิดว้ยความ
ช่วยเหลือของสื่อดิจิทลั  การเกิดขึน้ของเครือข่ายสงัคมการพฒันารูปแบบใหม่ของการเรียนรูแ้ละ
การมีปฏิสมัพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ทั่วทุกมุมโลก  ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน เปิด
โอกาสใหบุ้คคลท่ีมีจุดมุ่งหมายรว่มกันท่ีจะมารว่มกันขา้มอุปสรรคในเวลาและพืน้ท่ี จากพืน้ท่ีท่ี
ศึกษาในประเทศอินเดียพบว่าชุมชนการเรียนรูเ้หล่านีส้ามารถแทนจะจดัตัง้ขึน้ไดอ้ย่างง่ายดาย
ดว้ยความช่วยเหลือของไซเบอรส์เปซ   นอกจากนี ้  เมนาซ แอนซารี่และคณะไดใ้หข้อ้คิดไวว้่า 
ชุมชนการเรียนรูเ้สมือนมืออาชีพสรา้งขึน้ดว้ยความรู ้ ความช่วยเหลือของการติดต่อสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอรแ์ละแหล่งขอ้มลูทั่วโลก ชมุชนเหล่านีย้งัช่วยใหบ้คุคลสามารถก ากบัการเขา้ถึงและมี
ปฏิสมัพนัธก์ับขอ้มลูและแนวคิดต่างๆท่ีผลิตโดยผูอ่ื้นในรูปแบบท่ีเขา้กันไดก้บัความตอ้งการของ
พวกเขา  ความสามารถก าหนดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน มาจากกลุ่มบุคคล
อิสระท่ีเป็นอิสระซึ่งมีความสมัพนัธก์นัโดยค่านิยมเปา้หมายและความสนใจรว่มกนั   และมุ่งมั่นท่ี
จะสรา้งองคค์วามรูผ้่านการเสวนาการสะทอ้นผลผ่านบทสนทนาอย่างเขม้ขน้ปฏิสมัพนัธแ์ละการ
ท างานรว่มกนัดว้ยความช่วยเหลือของสื่อออนไลน ์
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McConnell and others  (2013)  ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง  การชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน : ความเขา้ในของครูในการพัฒนาวิชาชีพแบบเสมือนกับแบบเผชิญหน้า    
การวิจัยครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าการพัฒนาวิชาชีพครูผูส้อนผ่านการเรียนรูก้ารท างานร่วมกันเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากทัง้ในการปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และน ามาซึ่งการพัฒนาวิชาชีพมากท่ีสุดด้วยท่ีผ่านประชุมเชิง
ปฏิบตัิการในระยะเวลาสัน้ของครู  ยงัมีอุปสรรคในการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ  เพราะสมาชิกไม่มีเวลาประชมุรว่มกนัและปัญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาเดียวกนัหรือ
การมีเปา้หมายและความสนใจรว่มกนั  การแกปั้ญหาอปุสรรคนีใ้ชรู้ปแบบของการประชมุทางไกล
เพื่อประชุมครูท่ีกระจายตัวอยู่ตามโรงเรียนต่างๆในรฐั  ท าให้ลดอุปสรรคดา้นเวลา  สถานท่ี  
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเดินทางมาประชุมแบบเผชิญหนา้ไดม้าก  การประชุมทางไกลจึงเป็นวิธีการ
แกอ้ปุสรรคเหลา่นี ้ ในสว่นของการบรกิารเพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพท่ีจะมี
ประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก็พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
อ านวยความสะดวกลดอปุสรรคตา่งๆแก่สมาชิกไดม้ากกวา่แบบเผชิญหนา้   

Lin  and others (2016) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมของการสอนและ
ความรว่มมือดา้นงานวิจยัในชุมชนการเรียนรูค้รู  มีวตัถปุระสงคข์องการวิจยัคือเพื่อระบถุึงความ
รว่มมือและปฏิสมัพนัธใ์นชมุชนการเรยีนรูแ้บบเสมือนของครูจากมมุมองของรูปแบบการวิเคราะห์
หลายวิธี  และศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเผชิญหนา้กับความรว่มมือออนไลนใ์นชุมชนการ
เรียนรูแ้บบเสมือนของครูของครูและวิธีการท่ีจะอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันและ
ปฏิสัมพันธ์  พบว่า แบบจ าลองวิเคราะห์เครือข่ายสังคมท่ีใช้ในการศึกษานี้สามารถเข้าถึง
ค าอธิบายและการวิเคราะหค์ณุลกัษณะโครงสรา้งท่ีใชใ้นการสอนและวิจยัเครอืข่ายความรว่มมือ
ในชมุชนการเรยีนรูข้องครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   และยงัพบว่าชมุชนการเรียนรูท้ัง้เครือข่ายจรงิ
และเครอืข่ายเสมือนเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้นการกระตุน้ใหช้มุชนการเรยีนรูข้องครูรวมทัง้ความรว่มมือ
ของพวกเขา เม่ือใชเ้ครอืข่ายจรงิและเครอืข่ายเสมือนรว่มกนั  ท าใหค้นในเครอืข่ายไดร้บัประโยชน์
จากการใชง้านเครอืข่ายทัง้สองแบบและน าผลท่ีทัง้สองเครอืข่ายไม่มีมาทดแทนช่องวา่งที่เกิดขึน้ได ้ 
การท างานรว่มกนัไดร้บัการส่งเสรมิดว้ยการสอนและการคน้ควา้วิจยัในโลกแห่งความจรงิ ขณะท่ี
ความรว่มมือของโลกเมือนสามารถเสรมิการท างานรว่มกนัท่ีมีช่องว่างในโลกแห่งความเป็นจรงิซึ่ง
จะเป็นการขยายขอบเขตการใหค้วามคุม้ครอง 

ประภาภร  ดลกิจ (2557) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบชุมชนเสมือนดา้นเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและภาพยนตรส์  าหรับนักศึกษาอุดมศึกษา  พบว่า รูปแบบชุมชนเสมือนด้าน
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เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตรส์  าหรบันกัศกึษาอดุมศกึษา  ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  1) เป้าหมายการเรียนรูร้่วมกันของชุมชน 2) ความรูส้ึกเป็นเจา้ของชุมชน  3) ทักษะการ
เรยีนรู ้ 4) สารสนเทศ  และ 5) การอ านวยความสะดวก   นอกจากนีใ้นสว่นของการอภิปรายผลได้
น าเสนอไวน้่าสนใจดงันี ้ในองคป์ระกอบความรูส้กึเป็นเจา้ของชมุชน นัน้ มีเปา้หมายเพื่อตอ้งการ
ใหส้มาชิกเกิดความรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากเพียงพอจนเกิดความไวเ้นือ้เช่ือใจท่ีจะ
ท ากิจกรรมรว่มกนัในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง  โดยก าหนดใหส้มาชิกมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนการ
เรียนรูเ้สมือน  ใหส้มาชิกมีพืน้ท่ีของตนเองในชุมชนการเรียนรูเ้สมือน  และใหส้มาชิกสามารถ
กลั่นกรองเนือ้หาในชมุชนการเรยีนรูเ้สมือนได ้

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนมีองคป์ระกอบพืน้ฐานมาจากองคป์ระกอบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  โดยมีส่วนท่ี
เพิ่มเขา้มามีสว่นสนบัสนนุในลกัษณะแบบเสมือน  ไดแ้ก่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี
น ามาใชเ้พื่อเป็นช่องทางส าหรบัการปฏิสมัพนัธ ์ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร  ท างานร่วมกัน  
และสามารถลดขอ้จ ากัดดา้นระยเวลา สถานท่ี  ค่าใชจ้่าย เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้าร
ขบัเคลื่อนชมุชนแบบเสมือนไดต้อ่เน่ือง  

3. แนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะ 
สมรรถนะ(Competency) เป็นค าท่ีเริ่มไดร้บักล่าวถึงอย่างมากในกระบวนปฏิบัติงาน

และการประเมินผลการปฏิบตัิงานในวงกวา้ง เพราะมีความส าคญัต่อการพฒันาทพัยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองไดอ้ย่างถูกทิศทางและสามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่บุลากรดว้ย  
เน่ืองจากสมรรถนะในระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล เป็นคณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นผลมาจาก
ความรู ้ ทกัษะ ความสามารถ  และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีท าใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่
ในองคก์าร (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) สมรรถนะเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาความสามารถของบคุลากรในองคก์รอย่างมีระบบตอ่เน่ือง  สมรรถนะยงัเป็นมาตรฐานการ
แสดงพฤติกรรมท่ีดีในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการวดัและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรไดอ้ย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการพฒันาความกา้วหนา้
ทางอาชีพใหย้ั่งยืน  

 
3.1 ความหมายของสมรรถนะ 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูแ้ละ 
ความสามารถ หรอืพฤติกรรมของบคุลากร ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานใดงานหนึ่ง กลา่วคือ ใน การ
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ท างานหนึ่งๆ เราตอ้งรูอ้ะไร เม่ือมีความรูห้รอืขอ้มลูแลว้เราตอ้งรูว้่าจะท างานนัน้ๆ อย่างไร และเรา
ควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งสิ่ง
เหล่านีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากร ใน
องคก์ร (Superior Performer) นัน้เป็นอยา่งไร 

อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ (2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความ
ช านาญดา้นต่างๆ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลสามารถกระท าการหรืองดเวน้การ 
กระท าในกิจการใดๆ ใหป้ระสบความส าเร็จหรือลม้เหลว ซึ่งความสามารถเหล่านีไ้ดม้าจากการ 
เรยีนรู ้ประสบการณ ์การฝึกฝน และการปฏิบตัิจนเป็นนิสยั 

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2545) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงานใน 
ต าแหน่งนัน้ๆ สมรรถนะแตล่ะตวัจะมีความส าคญัตอ่งานแตล่ะงานแตกตา่งกนัไป 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2548) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะ
ว่า คือ คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ/ความสามารถและคณุลกัษณะ
อ่ืนๆ ท่ีท าใหบ้คุคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่กวา่เพื่อนรว่มงานอ่ืนๆ ในองคก์รกลา่วคือ การท่ี
บุคคลจะ แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได ้มักจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทั้งความรูท้ักษะ/
ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น สมรรถนะการบรกิารท่ีดี ซึง่อธิบายว่า “สามารถ
ใหบ้รกิารท่ี ผูร้บับรกิารตอ้งการได”้ นัน้ หากขาดองคป์ระกอบตา่งๆ ไดแ้ก่ ความรูใ้นงานหรอืทกัษะ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อาจตอ้งหาขอ้มูลจากคอมพิวเตอรแ์ละคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นคนใจเย็น 
อดทน ชอบ ช่วยเหลือผูอ่ื้น แลว้บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีดว้ยการ
ใหบ้ริการท่ี ผูร้บับรกิารตอ้งการไดเ้ป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการกระท า 
พฤติกรรม หรือการคิด โดย คุณลกัษณะพืน้ฐานเหล่านีจ้ะแผ่ขยายไปยงัสถานการณ์อ่ืนๆ และ
คงทนอยู่ภายในตวับุคคลเป็น ระยะเวลานานพอสมควร หรือกล่าวอย่างสัน้ๆ ก็คือ “บุคคลตอ้งมี
คณุลกัษณะอยา่งไรบา้ง” 

 
3.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ  

3.2.1 ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความรูท่ี้จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี ถา้ไม่มี
ความรู ้พนักงานก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง ความรูนี้ม้ักจะไดจ้าก
การศกึษา อบรม สมัมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรูก้บัผูมี้ความรูใ้นสมรรถนะในการท างาน 
(Competency Model) เป็นเครื่องมือบรหิารจดัการ ทรพัยากรมนษุยท่ี์ส าคญัอย่างหนึ่งท่ีผูบ้รหิาร
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ทุกระดับสามารถน ามาใช้ในการ สรรหา รกัษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ และ
ความสามารถและบคุลิกลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ี ต าแหน่งก าหนด เพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีไดต้ามผล
ตามท่ีคาดหวงัไว ้ ในส่วนของสมรรถนะในการท างาน (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน. 2548)  หมายถึง ความรู ้ทักษะ และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี ใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามท่ีก าหนดไว ้ มีองคป์ระกอบดงันีด้า้นนัน้ๆ 

3.2.2 ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีถา้ไม่มีทักษะแลว้ก็ยากท่ีท าใหพ้นักงานท างานใหมี้ผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้ทกัษะนีม้กัจะไดม้าจากการฝึกฝน หรือกระท าซ า้ๆอย่างต่อเน่ืองจนท าใหเ้กิดความ
ช านาญในสิ่งนัน้ 

3.2.3 คณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal Attribute) หมายถึง คณุลกัษณะ ความคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจและความตอ้งการส่วนตวัของบุคลล คุณลกัษณะเป็นสิ่งท่ีติดตวัและ 
เปลี่ยนแปลงไดไ้ม่ง่ายนกัคณุลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมกบัหนา้ท่ีมกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาในการท างาน
และท าใหง้านไม่ประสบผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

 
3.3 การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 

การประเมินสมรรถนะ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548)  
หมายถึง กระบวนการในการประเมิน ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมการท างานของ
บุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะท่ีองคก์รคาดหวังในต าแหน่งงานนั้นๆ ว่าได้
ตามท่ีคาดหวงัหรือมีความแตกต่างกันมากนอ้ยเพียงใดในการประเมินสมรรถนะ  องคก์รจะตอ้ง
พิจารณาว่าจะให้ใครเป็นผูป้ระเมินสมรรถนะนั้น ขึน้อยู่กับความเหมาะสม ความพรอ้ม และ
วฒันธรรมขององคก์ร ผูท่ี้สามารถประเมินสมรรถนะได ้มีดงันี ้

- ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ (Immediate supervisor) 
- ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinates) 
- เพื่อนรว่มงาน (Peers) 
- ประเมินตนเอง (Self-assessment) 
- ประเมินโดยลกูคา้ (Customer assessment) 
- ประเมินโดยคณะกรรมการ (Committee) 

การประเมินระบบสมรรถนะ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อน ามาใชว้ดัระดบัความสามารถท่ีมี
อยู่จรงิของบุคลากร เปรียบเทียบกบัระดบัของสมรรถนะท่ีองคก์ารคาดหวงัในแต่ละต าแหน่งงาน 
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ทัง้นีก้ารประเมินของแต่ละองคก์รนั้น อาจแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับวตัถุประสงคใ์นการน าระบบ
สมรรถนะมาใชแ้ละความพรอ้มของบุคลากร ตลอดจนทรพัยากรและเวลา  วิธีการประเมินระบบ
สมรรถนะ อาจแบ่งไดห้ลายรูปแบบ(ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. 2548)  ไดแ้ก่  
(1)  การประเมิน โดยผู้บังคับบัญ ชา  (Boss Assessment)  (2)  การประเมินตนเองและ
ผู้บังคับบัญชา  (Self & Boss Assessment)  (3)  การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ  (Test : 
Knowledge & Skill)  (4)  การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีส  าคัญๆ 
(Critical Incident)  (5)  การเขียนเรียงความ (Written Essay)  (6)  ประเมินโดยการสัมภาษณ ์
(Interview)  (7)  การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม  (Rating Scale)  (8)  การประเมินจาก
พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน (Behaviorally Anchored Rating: BARS)  (9)  ประเมินแบบสามรอ้ย
หกสบิองศา (360 Evaluation)  และ  (10)  การประเมินแบบศนูยท์ดสอบ (Assessment Center)  

4. แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยกีารศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีการศกึษา  กลา่วถึง การจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อการศกึษา  การสนบัสนนุการ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากรดา้นการผลิต  รวมถึงการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  และการจดัตัง้กองทนุเพื่อการพฒันาในมาตรา 65 ระบไุวว้่าใหมี้
การพฒันาบคุลากรทัง้ดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษาเพื่อใหมี้ความรูค้วามสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้ง  การใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 

เพราะฉะนัน้การพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีการศกึษายงัคงมีความส าคญัต่อวงการศกึษาและ
การพฒันาการเรยีนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพวงการ 

นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการศึกษาในการน าหลกัการความรู ้
วิธีการในดา้นการผลิตและวิธีปฏิบตัิมาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา ไดมี้ผูก้ล่าวถึงบทบาทของ นัก
เทคโนโลยีการศกึษาไวห้ลากหลาย เช่น สมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศกึษาแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(AECT) ได้กล่าวถึงบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่านักเทคโนโลยีการศึกษาตนอง
ปฏิบตัิงานเทคโนโลยีการสอน บคุลากรจงึควรเป็นผูน้  าในการออกแบบ (Design) การปฏิบตัิใหบ้งั
เกิดผลสมบูรณ ์(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) จดัการศกึษาดว้ยสื่อไดเ้ป็น
อย่างดี  ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวในการจดัการศกึษาในอนาคตขึน้อยู่กบัการก าหนดบทบาทและ
หนา้ท่ีของบคุลากรและแหลง่ทรพัยากรท่ีคนกลุม่นีน้  ามาใชใ้นการศกึษา 
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4.1 ขอบข่ายเทคโนโลยกีารศึกษา  
4.1.1 สมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาแห่งสหรฐัอเมริกา (Association for 

Educational Communications and Technology : AECT) 
สมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาแห่งสหรฐัอเมริกา (Association for 

Educational Communications  and Technology : AECT) ได้ใช้การแบ่งขอบข่ายเทคโนโลยี
การศึกษาตามท่ี Seels and Richey (1994) ไดศ้ึกษาไว ้ประกอบดว้ย  5  ขอบข่ายใหญ่  ไดแ้ก่  
(1) การออกแบบ (design)  (2)  การพัฒนา (development)   (3) การใช ้(Utilization)  (4) การ
จดัการ (management)  และ  (5)  การประเมิน (evaluation)   

4.1.2  เจนสัโซวส์กี ้และ โมเลนดา  (2008)  
หลงัจากไดมี้การใหข้อบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาไวท้ัง้ 5 ขอบข่าย ต่อมา ค.ศ.

2008  สมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศกึษาแห่งสหรฐัอเมรกิา AECT ไดน้ิยามความหมายและ
ก าหนดขอบข่ายงานของศาสตรท์างเทคโนโลยีการศกึษาไว้  ในบทความนีข้อน าเสนอแนวคิดของ
เจนสัโซวส์กี ้และ โมเลนดา  (เจนสัโซวส์กี ้และ โมเลนดา. 2008 อา้งถึงใน สรุศกัดิ ์ ปาเฮ. 2554)  
ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย  State University of New York at 
Potsdam และ Indiana University ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีไดพ้ฒันากรอบแนวคิดและขอบข่าย
งานของศาสตรด์า้นเทคโนโลยีการศึกษา โดยการปรบัปรุงและพฒันาจากกรอบแนวคิดสมาคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีการศกึษาแห่งสหรฐัอเมรกิา หรอื AECT ( Association for Educational 
Communications  and Technology )  ขอบข่ายงานทางเทคโนโลยีการศึกษามีรายละเอียดใน
ประเด็นตา่งๆ สรุปโดยสงัเขปไดด้งันี ้(เจนสัโซวส์กี ้และ โมเลนดา. 2008 อา้งถึงใน สรุศกัดิ ์ ปาเฮ. 
2554)  ไดแ้ก่  (1) การศกึษา (Study) ประกอบดว้ย การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating )  
การจัด การเรียน รู ้ ( Learning )  ก ารพัฒ นาป รับ ป รุง  ( Improving ) และ   ก ารปฏิ บั ติ  
( Performance )  และ (2)  วิธีการฝึกปฏิบัติ ( Practice )  ประกอบด้วย  การสรา้งสรรค์งาน  
( Creating )  การใช ้( Using ) และการจดัการ ( Managing )  

4.1.3  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยชัยยงค ์ พรหมวงศ ์ (2537)  ไดก้ าหนด

ขอบข่ายงานเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษาโดยประมวลออกเป็น 3 ขอบข่าย คือ 1.ขอบข่าย
ดา้นสาระของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2.ขอบข่ายด้านภารกิจ และ 3.ขอบข่ายตาม
รูปแบบการจัดการศึกษา หากพิจาณาเป็นมิติทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  แบ่งไดเ้ป็น  
ขอบข่ายตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวลึก  ส่วนรายละเอียดขอบข่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
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การศึกษา  ไดแ้ก่  (1)  ขอบข่ายดา้นสาระของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือขอบข่ายตัง้
แนวตัง้ ครอบคลมุ 7 ดา้น ประกอบดว้ย  1)  การจดัการการพัฒนาและการออกแบบระบบทาง
การศึกษ า   2)  พฤติ ก รรมการเรียนการสอน   3)  วิ ธีการสอน  4)  สื่ อสารการศึ กษ า   
5)  สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา  6)  การจัดการดา้นการเรียนการสอน และ 7) การประเมิน
การศกึษา  (2)  ขอบข่ายดา้นภารกิจหรอืขอบข่ายตามแนวนอน  เป็นการน าเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาไปใช้เพื่อภารกิจทางการศึกษามี   3  ดา้น  คือ  1) ภารกิจดา้นการบริหาร  2) ด้าน
วิชาการ  และ 3)  ดา้นการบริการ  (3)  ขอบข่ายตามรูปแบบการจดัการศึกษาหรือขอบข่ายตาม
แนวลึกมีการน าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย  1) การศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มธัยมศกึษาและอดุมศกึษา 2) การศกึษานอกระบบโรงเรยีน  3) การฝึกอบรม  และ  4) การศกึษา
ทางไกล  

 
4.2 สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาและผลการวิเคราะหส์มรรถนะของ                

นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

ผู้วิจัยได้เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับ สมรรถนะ(competency) พบว่า 
การศึกษาสมรรถนะของ   นักเทคโนโลยีการศึกษา  มีผู้ศึกษาวิจัยให้ความหมายของค าว่า 
competency  หมายถึง สมรรถนะ  สมรรถภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนใน
การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัใชค้  าว่า สมรรถนะ  และสาระในล าดบันีมี้  2 ส่วน ไดแ้ก่ สมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาและผลการวิเคราะหส์มรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษามีรายละเอียดดงันี ้

4.2.1 สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษา 
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีน าเสนอต่อไปนี ้รวบรวมจากนกัวิชาการ

และนักวิจัยท่ีไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกับสมรรถนะ(competency)ของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
ช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่มีสาระดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1.1 ลาวัลย์ ปานดิษฐ์ (2536) ได้รวบรวมสมรรถภาพของนักเทคโนโลยี
การศกึษาท่ีปฏิบตัิงานดา้นพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นหน่วยงานภาคเอกชนตามการรบัรูข้องตนเอง
และหวัหนา้หน่วย  โดยแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่  (1)  สมรรถภาพดา้นความรู ้ (2)  สมรรถภาพ
ดา้นทกัษะ  (3)  สมรรถภาพดา้นเชาวปั์ญญา  และ  (4)  สมรรถนะดา้นทศันคติ   

4.2.1.2  ขวัญ ห ญิ ง   ศ รีป ระ เส ริฐ ภ าพ  (2543) ศึ กษ าถึ งส ม รรถภ าพ
(competency) นักเทคโนโลยีการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่   (1)  สมรรถภาพของนักเทคโนโลยี
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การศึกษาในด้านความรู ้ (2)  สมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาในด้านทักษะ  และ   
(3)  สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในดา้นคณุลกัษณะของนิสยัท่ีใชใ้นการปฏิบตัิงาน   

4.2.1.3 International Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction หรอื IBSTPI (2000) ไดก้ าหนดสมรรถนะของนกัออกแบบการเรยีนการสอนขึน้มาใหม่
เพื่อใหค้รอบคลมุถึง กระบวนการออกแบบทัง้กระบวนการ และบทบาททัง้หมดท่ีนกัออกแบบการ
เรียนการสอน อาจจะตอ้งปฏิบตัิ (Richey et al., 2000)  มาตรฐานทางวิชาชีพไว ้ 9  หมวด ไดแ้ก่  
(1) พืน้ฐานทางสายอาชีพ (Professional Foundation)  (2) การวางแผนและวิเคราะห ์(Planning 
and Analysis)  (3)  การออกแบบและพฒันา (Design and Development)  (4) การน าไปใชแ้ละ
การจัดการ  (5)  ด้านความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน   (6)  หมวดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   
(7)  หมวดดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  (8)  หมวดดา้นการปฏิบตัิงานอาชีพ และ (9)  หมวดดา้น
การประเมินการฝึกอบรมและการสอน 

4.2.1.4  ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา (2546) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานเทคโนโลยี การศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษาประกอบดว้ย  14  มาตรฐาน  ดงันี ้      

(1)  มาตรฐานงานออกแบบและพฒันาการเรยีนการสอน   
(2)  มาตรฐานงานออกแบบเพ่ือผลิตสื่อการเรยีนการสอน   
(3)  มาตรฐานงานฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 
(4)  มาตรฐานงานวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 
(5)  มาตรฐานงานประเมินภายในและภายนอก 
(6)  มาตรฐานงานเผยแพรด่า้นเทคโนโลยีการศกึษา 
(7)  มาตรฐานงานผลิตสื่อกราฟิก  
(8)  มาตรฐานงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
(9)  มาตรฐานงานผลิตสื่อวีดิทศัน/์โทรทศัน ์
(10)  มาตรฐานงานผลิตสื่อเสียง/วิทย ุ  
(11)  มาตรฐานงานผลิตสื่อคอมพิวเตอร ์   
(12) มาตรฐานงานบรกิารใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา    
(13) มาตรฐานงานบรกิารสื่อการสอนและโสตทศันปูกรณ ์  
(14) มาตรฐานงานวางแผนและจดัการดา้นเทคโนโลยีการศกึษา   
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4.2.1.5  ชัชวาล ขันติคเชนชาติ (2548) ได้กล่าวถึง สมรรถภาพเชิงวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบไปดว้ย 79  สมรรถภาพ แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถภาพเชิง
วิชาชีพด้านการผลิต 40 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านการบริการ 18 สมรรถภาพ 
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้น วิชาการ 15 สมรรถภาพ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้นการบริหาร 6 
สมรรถภาพ  สมรรถภาพทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่   

(1) สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้นการผลิต  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตสื่อกราฟิก ดา้นผลิต
สื่อสิ่งพิมพ ์ ดา้นผลิตสื่อโทรทศัน ์ ดา้นผลิตสื่อเสียง และ ดา้นผลิตสื่อคอมพิวเตอรช์่วยสอน    

(2)  สม รรถภาพ เชิ งวิ ช า ชีพ ด้านการบ ริก าร  ได้แก่   ด้านบ ริก าร
โสตทศันปูกรณ ์  และดา้นบรกิารใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  

(3) สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้นวิชาการ  ไดแ้ก่    ดา้นออกแบบและพัฒนา
ดา้นวิจยั   และดา้นแพรก่ระจายนวตักรรม  

(4) สมรรถภาพเชิงวิชาชีพด้านบริหาร  ได้แก่  ด้านบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีการศกึษา    

4.2.1.6  พิมพพ์รินทร ์ลิมปโชติ (2549) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวโนม้สมรรถภาพของ   
นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558  พบว่า แนวโนม้สรรถ
ภาพของนกัเทคโนโลยีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ดา้น  ไดแ้ก่  (1)  ดา้นความรู ้ ประกอบดว้ย  ความรู ้
ทางการบริการ  ความรูท้างวิชาการ  ความรูท้างการออกแบบ  ความรูท้างการพัฒนา  ความรู ้
ทางการใช ้ ความรูท้าง การจัดการและความรูท้างการประเมิน   (2)  ดา้นทักษะ  ประกอบดว้ย  
ทักษะทางการบริการ  ทักษะทางการวิชาการ  ทักษะทางการออกแบบ  ทักษะทางการพัฒนา   
ทกัษะทางการใช ้ ทกัษะทางการจดัการ  และทกัษะทางการประเมิน   และ (3)  ดา้นคณุลกัษณะ
นิสยั    

4.2.1.7 พิษณุ  ประจงการ (2550) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี ้การ
ปฏิบตัิงานของศูนยเ์ทคโนโลยี การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า การก าหนดขอบข่ายของ
ศนูยเ์ทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มี 3 ดา้น  ไดแ้ก่  (1) ดา้นการบรหิาร  ประกอบดว้ย  
งานธุรการหรอืงานสารบรรณงานพสัด ุ งานบคุคล  งานวางแผนและการจดัการ  งานงบประมาณ
และการเงิน และ งานเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์  (2)  ดา้นวิชาการ  ประกอบดว้ย  งานฝึกอบรม
ดา้ยนเทคโนโลยีการศึกษา  งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  งานให้ค  าปรึกษาดา้น
เทคโนโลยีการศกึษา  งานประเมินผลภายในและภายนอก  งานออกแบบและพฒันาการเรยีนการ
สอน  และ  งานออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน  และ  (3)  ด้านการบริการ  
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ประกอบด้วย  งานบริการผลิตสื่อกราฟิก  งานบริการผลิตสื่อดิจิทัล  งานบริการผลิตสื่อ e-
learning  งานบริการสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์   งานบริการห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ งานซ่อมบ ารุง  และ  งานบริการแปลงระบบและส าเนาสื่อการเรียน
การสอน 

4.2.1.8 หทัยนันท ์ ตาลเจริญ (2557) ไดส้รุปความสามารถทางเทคโนโลยี
การศกึษาออกเป็น 8 ดา้น  ไดแ้ก่  (1)  การออกแบบ  (2)  การพฒันาสื่อการสอน  (3)  การใช ้ (4)  
การจดัการ (5) การประเมิน  (6)  การบรกิาร  (7)  การวิจยัและการพฒันา  และ  (8) การฝึกอบรม   

ผลการวิเคราะหส์มรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษา  
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาและ

สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยี สามารถสงัเคราะหเ์ป็นตารางสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา 
ไดด้งันี ้  

ตาราง 4 ตารางวิเคราะหส์มรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา 

 
ขอบข่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

ลาวลัย ์ ปานดิษฐ์ 
(2536) 

ขวญั
หญิ

ง 
ศรปีระเสิรฐภาพ(2543) 

IBSTPI (2000) 

ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
(2546) 

ชชัวาล  ขนัติคเชนชาติ 
(2548) 

พิมพพ์รนิทร ์ ลิมปโชติ 
(2549) 

พิษณ
 ุ ประจงการ 
(2550) 

หทยันนัท ์ ตาลเจรญิ
 

(2557) 

1. การออกแบบ         
1.1 การออกแบบระบบการสอน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.2 การออกแบบสาร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.3 กลยทุธก์ารสอน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
1.4 ลกัษณะผูเ้รียน  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

2. การพฒันา         
2.1 เทคโนโลยีสิ่งพิมพ ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
2.2 เทคโนโลยีโสตทศันปูกรณ ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.4 บรูณาการ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
ขอบข่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

ลาวลัย ์ ปานดิษฐ ์
(2536) 

ขวญั
หญิ

ง 
ศรปีระเสิรฐภาพ(2543) 

IBSTPI (2000) 

ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
(2546) 

ชชัวาล  ขนัติคเชนชาติ 
(2548) 

พิมพพ์รนิทร ์ ลิมปโชติ 
(2549) 

พิษณ
 ุ ประจงการ 
(2550) 

หทยันนัท ์ ตาลเจรญิ
 

(2557) 

3. การใช ้         
3.1 การใชส้ื่อ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 
3.2 การแพรก่ระจายนวตักรรม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
3.3 วิธีการน าไปใชแ้ละการ

จดัการ 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

3.4 นโยบาย  หลกัการและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบั 

 ✓ ✓   ✓  ✓ 

4. การจดัการ         
4.1 การจดัการโครงการ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.2 การจดัการแหลง่ทรพัยากร  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.3 การจดัการระบบสง่ถ่าย  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 
4.4 การจดัการสารสนเทศ  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

5. การประเมิน         
5.1 การวิเคราะหปั์ญหา  ✓  ✓  ✓  ✓ 
5.2 เกณฑก์ารประเมิน  ✓  ✓  ✓  ✓ 
5.3 การประเมินความกา้วหนา้  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 
5.4 การประเมินผลสรุป  ✓  ✓  ✓  ✓ 

6. การศกึษา         
6.1 การจดัสิ่งอ  านวยความ

สะดวก 
        

6.2 การจดัการเรยีนรู ้ ✓ ✓       
6.3 การพฒันาปรบัปรุง         
6.4 การปฏิบตัิ         
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
ขอบข่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

ลาวลัย ์ ปานดิษฐ์ 
(2536) 

ขวญั
หญิ

ง 
ศรปีระเสิรฐภาพ(2543) 

IBSTPI (2000) 

ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
(2546) 

ชชัวาล  ขนัติคเชนชาติ 
(2548) 

พิมพพ์รนิทร ์ ลิมปโชติ 
(2549) 

พิษณ
 ุ ประจงการ 
(2550) 

หทยันนัท ์ ตาลเจรญิ
 

(2557) 

7. วิธีการฝึกปฏิบตัิ         
7.1 การสรา้งสรรคง์าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7.2 การใช ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7.3 การจดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. การวิจยั         
8.1 การออกแบบและพฒันา

งานวิจยัดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

8.2 การน าผลงานวิจยัไปใชใ้น
งานดา้นเทคโนโลยี
การศกึษารวมทัง้บรูณาการ
กบัศาสตรอ่ื์นๆ 

✓  ✓ ✓    ✓ 

8.3 การเผยแพรผ่ลงานวิจยั
ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 

✓  ✓ ✓    ✓ 

9. การฝึกอบรม         
9.1 การศกึษาความตอ้งการ 

จ าเป็นในการฝึกอบรม 
✓  ✓ ✓     

9.2 การวิเคราะหก์ลุม่เปา้หมาย
ในการฝึกอบรม 

✓  ✓ ✓     

9.3 มีการก าหนดวิธีการ
ฝึกอบรม และกิจกรรมการ
ฝึกอบรม    

✓  ✓ ✓    ✓ 

9.4 การเขียนโครงการฝึกอบรม ✓  ✓ ✓     
9.5 การจดัฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยีการศกึษา 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

9.6 การประเมินการฝึกอบรม ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
ขอบข่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

ลาวลัย ์ ปานดิษฐ์ 
(2536) 

ขวญั
หญิ

ง 
ศรปีระเสิรฐภาพ(2543) 

IBSTPI (2000) 

ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา 
(2546) 

ชชัวาล  ขนัติคเชนชาติ 
(2548) 

พิมพพ์รนิทร ์ ลิมปโชติ 
(2549) 

พิษณ
 ุ ประจงการ 
(2550) 

หทยันนัท ์ ตาลเจรญิ
 

(2557) 

10. การใหบ้รกิาร         
10.1 การใหบ้รกิารเชิงวิชาการ    ✓  ✓ ✓ ✓ 
10.2 การใหบ้รกิารดา้น

โสตทศันปูกรณ ์
   ✓ ✓ ✓  ✓ 

11. คณุลกัษณะนิสยั         
11.1 คณุลกัษณะนิสยัต่องาน ✓ ✓ ✓   ✓   
11.2 คณุลกัษณะนิสยัต่อผูอ่ื้น ✓ ✓ ✓   ✓   
11.3 คณุลกัษณะนิสยัต่อสงัคม ✓ ✓ ✓   ✓   

 

จากตาราง 4 สามารถสรุปสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในการวิจยัใน
ครัง้นีอ้อกเป็น 8 ดา้น  (ลาวัลย์  ปานประดิษฐ์.  2536;  ขวัญหญิง  ศรีประเสิรฐภาพ.  2543; 
สถาบันไอบีเอสทีพีไอ.  2000; ฐาปนีย์  ธรรมเมธา.  2546 ; ชัชวาล  ขันติคเชนชาติ.  2548;  
พิมพรินทร ์ ลิมปโชติ.  2549; พิษณุ  ประจงการ.  2550; หทัยนันท์  ตาลเจริญ.  2557)   มี
รายละเอียดดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นการออกแบบ คือ สมรรถนะดา้นการออกแบบระบบการ
เรยีนการสอน  แบง่ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 สมรรถนะในการออกแบบระบบการสอน คือ  สมรรถนะดา้นการ
จดัการขัน้ตอนของการสอนประกอบดว้ย  การวิเคราะห ์การออกแบบ  การพฒันา  การน าไปใช ้ 
และการประเมินผลระบบการเรยีนการสอน 

1.2 สมรรถนะในการออกแบบสาร คือ  สมรรถนะในการวางแผน 
เปลี่ยนแปลงสาร เนน้ทฤษฎี การเรยีนท่ีประยกุตค์วามรูบ้นพืน้ฐานของความสนใจ การรบัรูค้วาม
จากการออกแบบสารมีจดุประสงคเ์พื่อการสื่อความหมายกบัผูเ้รยีน  ในการออกแบบสารตอ้งผ่าน
กระบวนการวิเคราะห ์ จดัการความรูจ้ากนามธรรมไปเป็นรูปธรรม  แลว้น าเสนอดว้ยกลยทุธห์รือ
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วิธีการสอนแบบต่างๆ รวมทัง้น าเสนอผ่านสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับคุณลกัษณะของ
ผูเ้รยีน  

1.3  สมรรถนะในการออกแบบกลยุทธ์การสอน คือ สมรรถนะด้าน
ด าเนินการจดัการเลือกและล าดบัเหตกุารณแ์ละกิจกรรมในบทเรยีน ในทางปฏิบตัิกลยทุธก์ารสอน
มีความสมัพนัธก์บัสถานการณก์ารเรียน  ผลของปฏิสมัพนัธนี์ส้ามารถอธิบายไดโ้ดยรูปแบบการ
สอน การเลือกยุทธศาสตรก์ารสอนและรูปแบบการสอนตอ้ง ขึน้อยู่กับสถานการณ์การเรียน  
รวมถึงลกัษณะผูเ้รยีน  ธรรมชาตขิองเนือ้หาวิชา และจดุประสงคข์องผูเ้รยีน  

2. สมรรถนะดา้นการพฒันา  คือ  สมรรถนะในการพฒันาสื่อการเรียนการ
สอน  โดยค านึงถึงผูเ้รียนและความแตกต่างของผูเ้รยีน  โดยมีการใชท้ฤษฎีการเรียนการสอนและ
จิตวิทยาการเรียนรู ้  รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์  สื่อ
โสตทศันปูกรณ ์ สื่อดิจิทลัคอมพิวเตอร ์และสามารถบูรณาการการจดัหาหรือส่งถ่ายขอ้มลูกบัสื่อ
หลาย ๆ รูปแบบภายใตก้ารควบคมุของคอมพิวเตอร ์ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 2.1  สมรรถนะในการประเมินความจ าเป็นและวิเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ เพื่อ
น ามาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  โดยต้องมีการวิเคราะห์  ผู้เรียน  เนื ้อหา  
วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้ และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 

 2.2  สมรรถนะในการออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
ทัง้สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อโสตทศันปูกรณ ์ สื่อคอมพิวเตอรแ์ละการบรูณาสื่อเทคโนโลยีตา่งๆ  โดยตอ้งน า
หลกัการเรยีนรู ้ เทคนิควิธีการดา้นการผลติสื่อมาใช ้  

 2.3  สมรรถนะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ไดแ้ก่  สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  สื่อคอมพิวเตอรแ์ละการบูรณาสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  โดยมีการน าหลกัการและ
ทฤษฎีดา้นการเรยีนการสอน  จิตวิทยาการเรยีนรู ้ เทคนิคการผลิตสื่อมาใชร้ว่มในการผลิตสื่อการ
เรยีนการสอน 

 2.4 สมรรถนะในการประเมินสื่อการเรียนการสอน  เป็นสมรรถนะท่ีตอ้ง
ประเมินสื่อตัง้แต่ก่อนการผลิต  ระหว่างการผลิต และหลงัการผลิต รวมทัง้หลงัการใชส้ื่อกาเรรียน
การสอนแลว้ดว้ย   

3. สมรรถนะดา้นการใช ้คือ สมรรถนะดา้นการใช ้ กระบวนการ และแหล่ง
ทรพัยากรเพื่อการเรยีนการ สอน แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   

3.1 สมรรถนะการใชส้ื่อ   เป็นสมรรถนะในการเลือกและใชว้ิธีการ  สื่อ   
แหลง่ทรพัยากรเพื่อการเรยีนการสอน   โดยใชก้ระบวนการตามท่ีผา่นการออกแบบการสอน   
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3.2 สมรรถนะการแพรก่ระจายนวตักรรม เป็นสมรรถนะในกระบวนการ
สื่อ ความหมาย  รวมถึงการวางยทุธศาสตร ์หรอืจดุประสงคใ์หเ้กิดการยอมรบันวตักรรม  

3.3 สมรรถนะการน าไปใชแ้ละการจดัการ  เป็นสมรรถนะการใชส้ื่อการ
สอนหรือยุทธศาสตรใ์นสถานการณจ์ริงอย่างต่อเน่ือง  และใชน้วตักรรมการศึกษาเป็นประจ าใน
องคก์าร  

3.4 สมรรถนะในการน านโยบาย หลกัการและกฎระเบียบขอ้บงัคบั  คือ 
สมรรถนะในการน ากฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจาย และการใช้
เทคโนโลยีการศกึษา  

4. สมรรถนะดา้นการจัดการ เป็นการควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยี
การศกึษา  ตลอดจน การวางแผน การจดัการ การประสานงาน และการใหค้  าแนะน าแบง่ออกเป็น 
4 ดา้น ไดแ้ก่   

4.1 สมรรถนะการจดัการโครงการ เป็นสมรรถนะในการวางแผน ก ากับ 
ควบคมุการออกแบบ และพฒันาโครงการสอน  

4.2 สมรรถนะการจดัการแหล่งทรพัยากร  เป็นสมรรถนะในการวางแผน 
ก ากบั ควบคมุแหลง่ทรพัยากรท่ีช่วยระบบและการบรกิาร  

4.3 สมรรถนะการจัดการระบบส่งถ่าย  เป็นสมรรถนะในการวางแผน 
ก ากบั ควบคมุวิธีการซึ่งแพรก่ระจายสื่อการสอนในองคก์าร รวมถึงสื่อ และวิธีการใชท่ี้จะน าเสนอ
สารไปยงัผูเ้รยีน  

4.4 สมรรถนะการจัดการสารสนเทศ  เป็นสมรรถนะในการวางแผน 
ก ากบั ควบคมุ  การเก็บ  การสง่ถ่าย หรอืกระบวนการของขอ้มลูสารเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ทรพัยากร
การเรยีน  

5. สมรรถนะในการประเมิน เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวกับความสามารถใน
กระบวนการหาขอ้มลูเพื่อก าหนดความเหมาะสมของการเรยีนการสอน แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   

5.1 สมรรถนะในการวิเคราะหปั์ญหา เป็นสมรรถนะการจัดการปัญหา
สิน้สดุโดยการใชข้อ้มลูตา่ง ๆ และวิธีการท่ีจะช่วยตดัสินใจ  

5.2 สมรรถนะการเลือกเกณฑ์การประเมิน เทคนิคการใช้เกณฑ์ เพื่อ
ประเมินการสอน หรอืประเมินโครงการเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  

5.3 สมรรถนะในการประเมินความก้าวหน้า มีการใช้ข้อมูลอย่าง 
เหมาะสมจากการประเมินความกา้วหนา้เพื่อเป็นฐานในการพฒันาตอ่ไป  
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5.4 สมรรถนะในการประเมินผลสรุป  มีการใชข้อ้มลูอย่างเหมาะสมท่ีจะ
ตดัสินใจกบัการด าเนินงานโปรแกรม หรอืโครงการตอ่ไป 

6. สมรรถนะเก่ียวกับวิธีการฝึกปฏิบตัิ  เป็นสมรรถนะดา้นการใชส้ิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการเรียนรูแ้ละการพัฒนางานดังท่ีกล่าวมา  ก่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีมีความ
เหมาะสมจากกระบวนการและทรพัยากรทางการเรยีน แบง่ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 6.1  สมรรถนะการสรา้งสรรคง์าน   เป็นสมรรถนะในการสรา้งสรรคง์าน  
บนพืน้ฐานของการวิจยั ทฤษฎีและการปฏิบตัิท่ีไดจ้ากสื่อการเรยีนรู  ้ สภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
และวิธีการเรยีนการสอนเชิงระบบและการออกแบบการสอนท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

6.2  สมรรถนะการใช้ เป็นสมรรถนะในการน าทฤษฎีสู่การปฏิบตัิอย่าง
เป็นระบบขัน้ตอนนบัตัง้แต่    การเลือกสื่อจนน าไปสู่การพฒันาและเผยแพรเ่ป็นวตักรรมทางการ
เรยีนรู ้ 

6.3 สมรรถนะการจดัการ เป็นสมรรถนะท่ีสามารถจดัการใชก้ระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยวิธีระบบเพื่อการควบคุม  ติดตามงานให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

7. สมรรถนะการวิจยั  เป็นสมรรถนะในการด าเนินงานโดยการวิจยั  พฒันา
และสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และมีการน าผลงานวิจยัท่ีพฒันาและสรา้งสรรค์
ใหมไ่ปใชใ้นงานดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  แบง่ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 7.1 สมรรถนะด้านการออกแบบและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 

 7.2 สมรรถนะการน าผลงานวิจยัไปใชใ้นงานดา้นเทคโนโลยีการศึกษา
รวมทัง้บรูณาการรว่มกบัศาสตรอ่ื์นๆ   

 7.3  สมรรถนะในการเผยแพรผ่ลการวิจยัผลงานท่ีพฒันาและสรา้งสรรค์
ขึน้ใหมไ่ปใชใ้นงาน เทคโนโลยีการศกึษา 

8. สมรรถนะการฝึกอบรม  เป็นสมรรถนะท่ีนักเทคโนโลยีการศึกษาตอ้ง
ศึกษาหาความจ าเป็น วิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายและกิจกรรม  การเขียนโครงการและควบคมุการ
ฝึกอบรมใหก้ับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจ  และทักษะดา้น
เทคโนโลยีการศกึษา  แบง่ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

8.1 สมรรถนะในการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม เป็น
สมรรถนะท่ีศกึษาความตองการดา้นการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีการศกึษาของกลุม่เปา้หมาย   
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8.2 สมรรถนะในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม   เป็น
สมรรถนะท่ีตอ้งศึกษาวิเคราะหท์ าความเขา้ใจ พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจ ประสบการณ์และ
ทศันคติของผูอ้บรม 

8.3 สมรรถนะในการก าหนดวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม  
เป็นสมรรถนะในการออกแบบวิธีการฝึกอบรมและพฒันากิจกรรมการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมความ
ความตอ้งของผูเ้ขา้อบรม    

8.4 สมรรถนะในการเขียนโครงการฝึกอบรม    เป็นสมรรถนะในการ
ด าเนินการเขียนแผนงานด าเนินงานฝึกอบรมทัง้กระบวนการ 

8.5 สมรรถนะในการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาและท่ี
เก่ียวขอ้งแก่บคุลากร ภายในสถาบนั    

8.6 สมรรถนะในการประเมินการฝึกอบรม  เป็นสมรรถนะในการประเมิน
การด าเนินการจดัการฝึกอบรมตัง้แตก่่อน ระหวา่ง และหลงัการฝึกอบรม 

จากการสงัเคราะหส์มรรถนะของนักเทคโนยีการศึกษาขา้งตน้นี ้ ผวัิจัยน า
สมรรถนะดงักลา่วไปเป็นกรอบแนวทางส าหรบัศกึษาความคิดเห็นจากนกัเทคโนโลยีการศกึษาเพื่อ
ศึกษาถึงสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันให้ชัดเจนส าหรบัน าไปใช้ส  าหรบั
การพัฒารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนั ก
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาตอ่ไป 

 
4.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ขวญัหญิง ศรปีระเสรฐิภาพ (2543) ไดศ้กึษาสมรรถภาพของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาสมรรถภาพนกัเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการ
วิจยั ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 18 คน เป็นผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชา เทคโนโลยีการศกึษา 12 
คน และผูบ้รหิารหรอืหวัหนา้งานของภาครฐัและเอกชน จ านวน 6 คน ใชว้ิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ในการศึกษาใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์
และคา่ความแตกตา่งระหวา่งมธัยฐานกบัฐานนิยม ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้คือ  สมรรถภาพของนกั
เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีจัดอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ประกอบดว้ย ความรูท้ั่ วไป ไดแ้ก่ นวัตกรรม
ทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และ พระราชบญัญัติการศึกษา ความรูด้า้นเทคโนโลยีการศึกษา 
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ไดแ้ก่ การจดัและออกแบบระบบการ ถ่ายทอดความรูก้ารบรหิารงาน การผลติและออกแบบสื่อการ
เรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอ้ม การวิจัยและประเมินผล  และการฝึกอบรม ด้านทักษะ
ประกอบดว้ย การน าเสนอการออกแบบและการ ใชส้ื่อการเรยีนการสอน และดา้นลกัษณะนิสยัใน
การท างาน ประกอบดว้ยคณุลกัษณะนิสยัส่วนตวั ไดแ้ก่ การมีวิสยัทศัน ์และการมีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ ส่วนคุณลักษณะนิสัยต่อส่วนรวม ได้แก่ การท างานเป็นทีม และการมีคุณธรรม
จรยิธรรม 

พิมพรินทร ์ ลิมปโชติ (2543)  ไดศ้ึกษาเรื่องแนวโนม้สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558  โดยมีวตัถปุระสงคในการวิจัยเพื่อ
ศกึษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และน าเสนอแนวโนม้สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 พบว่า แนวโนม้สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 136 
ขอ้  ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้59 ขอ้  ไดแ้ก่ ความรูท้างการบริการ  วิชาการ  การออกแบบ  การพฒันา   
การใช ้ การจดัการและการประเมิน  ดา้นทกัษะ59 ขอ้  ไดแ้ก่ ทกัษะทางการบรกิาร  วิชาการ  การ
ออกแบบ  การพฒันา  การใชก้ารจดัการและการประเมินและดา้นคณุลกัษณะนิสยั 18 ขอ้  ไดแ้ก่ 
มีวิสยัทัศน ์กวา้งไกล  ทันต่อเหตกุารณ์  มีการคิดเป็นระบบ  มีภาวะความเป็นผูน้  า  มีคุณธรรม
จรยิธรรม   มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์ มีการเรยีนรูแ้ละการท างานเป็นทีม  
มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี  มีความกระตือรือรน้ในการท างาน   รูจ้กัแสวงหาความรูใ้หม่อยู่เสมอ  มีการ
แบง่ปันและแลกเปลี่ยนความรูก้บัผูอ่ื้นเสมอ  รูจ้กัปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ยึดถือเรื่องลิขสิทธ์ิ การอา้งอิงเป็นนิสยั  ดดัแปลง คิดใหม่ ท าใหม่  มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีใจรกัในการบรกิาร และมีความอดทนอดกลัน้ 

ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  (2546)  ไดศ้กึษามาตรฐานการปฏิบตัิงานเทคโนโลยีการศกึษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยไดแ้ก่  ผู้เช่ียวชาญ 51 คน  
ผูบ้ริหาร 13 คน และผูป้ฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 370 คน  
ผลการวิจยัพบวา่ มาตรฐานการปฏิบตัิงานเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาประกอบดว้ย 
14 มาตรฐาน และ 84 ตวับ่งชี ้คือ มีขัน้ตอนการออกแบบและพฒันา  การใชท้ฤษฎีและจิตวิทยา
การเรียนการสอน  การประเมินผล  และผูใ้ชบ้รกิารมีความพึงพอใจ  มาตรฐานท่ี 2 งานออกแบบ
เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน  ตัวบ่งชี ้ คือ  มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  วิเคราะห์เนือ้หา  
วิคราะหง์าน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและน าผลมาปรบัปรุงงาน  และมีผูใ้ชบ้รกิารมีความ
พึงพอใจ  มาตรฐานท่ี 3 งานฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ตวับ่งชี ้ คือมีการศึกษาความ
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ตอ้งการจ าเป็น  การวิเคราะหก์ลุม่เปา้หมาย  ก าหนดวิธีการและกิจกรรม  การเขียนโครงการ  การ
ควบคุมคุณภาพ  การจัดฝึกอบรมภายในและภายนอก  และมีผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  
มาตรฐานท่ี 4  งานวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  ตวับ่งชี ้ คือ  มีการวิจยั  การพฒันา
สรา้งสรรคผ์ลงาน  และน าผลงานไปใช ้ มาตรฐานท่ี 5 งานประเมินผลภายในและภายนอก  ตวั
บง่ชี ้ คือ มีระบบคณุภาพ  และกลไลส าหรบัการประเมินภายในและภายนอก  มาตรฐานท่ี 6 งาน
เผยแพรด่า้นเทคโนโลยีการศึกษา  ตวับ่งชี ้ คือ  มีแผนงาน  การด าเนินงานโครงการ  เผนแพรแ่ก่
บคุลากรภายในและภายนอก การจดัท าคูมื่อ  การประเมินงาน  และการประสานความรว่มมือกบั
หน่วยงานต่างๆ  มาตรฐานท่ี 7 งานผลิตสื่อกราฟิก  มาตรฐานท่ี 8  งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ตวับ่งชี ้ 
คือ  มีการวิเคราะหง์านและวางแผนด าเนินงาน  ใหค้  าปรกึษาท าความเขา้ใจ  การแสดงตวัอย่าง
ผลงาน  เลือกวสัดุ  วิธีการผลิต  การตรวจสอบผลงาน  ตรวจสอบอุปกรณ์  พัฒนาผูป้ฏิบตัิงาน  
และการศึกษาความพึงพอใจ  มาตรฐานท่ี 9 งานผลิตสื่อวีดิทศัน/์โทรทศัน ์ มาตรฐานท่ี 10 งาน
ผลิตสื่อเสียง/วิทย ุ และมาตรฐานท่ี 11  งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร ์ ตวับง่ชี ้ คือ  มีการวิเคราะหแ์ละ
วางแผนด าเนินงานใหค้  าปรกึษา ควบคมุกระบวนการผลิต  พฒันาวิธีการผลิตสื่อ  การตรวจสอบ
ผลงาน  ตรวจสอบอปุกรณ ์ พฒันาผูป้ฏิบตัิงาน  และผูใ้ชบ้รกิารมีความพึงพอใจ  มาตรฐานท่ี 12 
งานบรกิารใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  ตวับ่งชี ้ คือ  มีระบบการคดัเลือกบคุคลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  การพัฒนาผูป้ฏิบัติงาน  ปัจจัยสนับสนุนงาน  และผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ  
มาตรฐานท่ี 13 งานบริการสื่อการสอนและโสตทัศนูปกรณ์  ตวับ่งชี ้ คือ  มีการจัดบริการจดัท า
คู่มือ  การใช้งานระบบฐานขอ้มูล  การศึกษาความตอ้งการผู้ใช้บริการ  การตรวจสอบ  ดูแล  
บ ารุงรกัษาสื่อและโสตทัศนูปกรณ์  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  และผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ    
และมาตรฐานท่ี 14 งานวางแผนและจดัการดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  ตวับ่งชี ้ คือ  มีการก าหนด
แผนกลยทุธข์องหน่วยงาน  

ชัชวาล  ขันติคเชนชาติ  (2548) ได้ศึกษาเรื่องสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษาของมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) ศึกษา
ความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละหวัหนา้งานเก่ียวกบัสมรรถภาพเชิงวิชาชีพ เทคโนโลยีการศึกษา
ของบัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  และ 2)  น าเสนอ
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตระดับปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศกึษา  กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัเป็นคณาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 36 คน  หัวหนา้งานเทคโนโลยีการศึกษา  ในหน่วยงานภาครฐั  รฐัวิสาหกิจ  
และเอกชน  102 คน  เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่  แบบสอบถาม 3 ชุด เพื่อสอบถามความคิดเห็น
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คณาจารย์และหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาเก่ียวกับสมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา  สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่  ความถ่ี  รอ้ยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สมัประสิทธ์ิการกระจาย ผลการวิจยัพบว่า 1) คณาจารยส์าขาเทคโนโลยีการศึกษาเห็นดว้ยกับ
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพ 99 สมรรถภาพ (รอ้ยละ 100) และหวัหนา้งานเทคโนโลยีการศกึษาเห็นดว้ย
กบัสมรรถภาพ คือใชบ้่อย 79 สมรรถภาพ (รอ้ยละ 79.79)  2)  สมรรถภาพเชิงวิชาชีพเทคโนโลยี
การศกึษาประกอบดว้ย 79สมรรถภาพ  แบง่เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้นวิชาการ 
15 สมรรถภาพ  สมรรถภาพเชิงวิชาชีพดา้นการบริหาร 6 สมรรถภาพ  สมรรถภาพเชิงวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษาเรียงล าดับตามความส าคัญ  ได้แก่  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
การศึกษา  การใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยีการศึกษา  การออกแบบและการพฒันา  การรวิจัย  
การแพร่กระจายนวตักรรม  การเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ การผลิตสื่อคอมพิวเตอรช์่ วนสอน  
การผลติสื่อสิ่งพิมพ ์ การผลติสื่อกราฟิก  การผลติสื่อโทรทศัน ์ การบรกิารโสตทศันปูกรณ ์ 

พิษณ ุ ประจงการ (2550) ไดศ้กึษาการพฒันาตวับง่ชีป้ฏิบตัิงานของศนูยเ์ทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคก์ารวิจัยเพื่อ  1) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา และ 2) พัฒนาตัวบ่งชี ้การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  วิธีด  าเนินการวิจยัเป็นแบบผสมคือใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ การ
วิจยัคณุภาพประกอบดว้ย การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารศนูยเ์ทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา 
จ านวน 9 คน สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินหน่วยงานเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 3 คน 
เพื่อก าหนดตวับ่งชีเ้ชิงระบบ การวิจยัเชิงปริมาณประกอบดว้ยการสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษา จ านวน 9 คน และผูป้ฏิบตัิงานในศนูยเ์ทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
จ านวน 54 คน การวิเคราะหข์อ้มลู ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการวิจยัพบว่า 
1. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับตวับ่งชีก้ารปฏิบตัิงานของศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก 488 ตัวบ่งชี ้ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วย 481 ตัวบ่งชีแ้ละความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบตัิงานของศนูยเ์ทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา จาก 481 ตวับง่ชี ้ผูป้ฏิบตัิงานเห็น
ดว้ย 455 ตวับ่งชี ้2. ตวับ่งชีก้ารปฏิบตัิงานของศนูยเ์ทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัเชิงระบบและภารกิจดา้นการบรหิาร วิชาการ การบรกิาร ประกอบดว้ย 19 งาน
ไดแ้ก่ ดา้นบริหาร มี 120 ตวับ่งชี ้จ าแนกเป็น 1) ตวับ่งชีง้านธุรการและสารบรรณ 22 ตวับ่งชี ้2) 
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ตัวบ่งชีง้านพัสดุ 20 ตัวบ่งชี ้3) ตัวบ่งชีง้านบุคคล 16 ตัวบ่งชี ้4) ตัวบ่งชีง้านงานแผนและการ
จดัการ 21 ตวับ่งชี ้5) ตวับ่งชีง้านงบประมาณและการเงิน 17 ตวับง่ชี ้และ 6) ตวับง่ชีง้านเผยแพร่
และประชาสมัพนัธ ์24 ตวับง่ชี ้ดา้นวิชาการมี 145 ตวับง่ชีจ้  าแนกเป็น 1) ตวับง่ชีง้านฝึกอบรมดา้น
เทคโนโลยีการศึกษา 25 ตวับ่งชี ้2) ตวับ่งชีง้านวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการศึกษา 26 ตวับ่งชี ้ 
3) ตวับง่ชีง้านใหค้  าปรกึษาดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 18 ตวับง่ชี ้4) ตวับง่ชีง้านประเมินผลภายใน
และภายนอก 22 ตวับ่งชี ้5) ตวับ่งชีง้านออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน 27 ตวับ่งชี ้และ  
6) ตวับง่ชีง้านออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 27 ตวับง่ชี ้ดา้นการบรกิาร มี 190 ตวับง่ชี ้
จ าแนกเป็น 1) ตัวบ่งชีง้านบริการผลิตสื่อสารกราฟิก 36 ตัวบ่งชี ้2) ตัวบ่งชีง้านบริการผลิตสื่อ
ดิจิทลั 37 ตวับ่งชี ้3) ตวับ่งชีง้านบรกิารผลิตสื่อ e-Learning 32 ตวับ่งชี ้  4) ตวับ่งชีง้านบรกิารสื่อ
การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์  28 ตัวบ่งชี ้ 5) ตัวบ่งชี ้งานบริการห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์20 ตวับ่งชี ้6) ตวับ่งชีง้านซ่อมบ ารุง 17 ตวับ่งชี ้และ 7) ตวับ่งชีง้าน
บรกิารแปลงระบบและส าเนาสื่อการเรยีนการสอน 20 ตวับง่ชี ้

หทัยนันท์ ตาลเจริญ (2557) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาแบบวัดความถนัดทาง
เทคโนโลยีการศึกษาส าหรบัการสอบคดัเลือก  มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อพฒันาแบบวดัความถนดั
ทางเทคโนโลยีการศกึษา โดยศกึษา 1) ศกึษาองคป์ระกอบของความถนดัทางเทคโนโลยีการศกึษา
จากผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน10 คน โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม 2) สรา้ง
แบบวัดความถนัดแลว้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 8 คน โดยใชเ้ทคนิคการ
สนทนากลุ่ม 3) น าแบบวดัความถนดัทางเทคโนโลยีการศกึษาไปทดสอบกบันิสิตนกัศกึษา  คณะ
ครุศาสตรศ์กึษาศาสตร ์จ านวน 600 คน เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 4) ตรวจสอบความ
ตรงตาม โครงสรา้งชนิดความตรงเชิงจ าแนกดว้ยวิธี Known Group Technique  กับนิสิตนักศึก
เทคโนโลยีการศกึษาปี 4 จ านวน 240 คน และ นิสิตนกัศกึษา ครุศาสตรศ์กึษาศาสตร ์ปี 4 จ านวน 
80 คน และ 5) สรา้งปกติวิสยั  ผลการวิจยัพบว่า  1. แบบวดัความถนดัทางเทคโนโลยีการศกึษาส 
าหรบัสอบคดัเลือก ประกอบดว้ยแบบทดสอบย่อย จ านวน 9 ชดุตามองคป์ระกอบความถนดัทาง
เทคโนโลยีการศึกษา คือ 1) ความถนัดทางทัศนศิลป์ 2) ความถนัดด้านการออกแบบทาง
เทคโนโลยีการศกึษา 3) ความถนดัดา้นการพฒันาทางเทคโนโลยีการศกึษา 4) ความถนดัดา้นการ
ใชแ้ละการแพรก่ระจายนวตักรรมการศกึษา 5) ความถนดัดา้นการจดัการทางเทคโนโลยีการศกึษา  
6) ความถนดั ดา้นการบรกิารทางเทคโนโลยีการศึกษา 7) ความถนดัดา้นการวิจยัทางเทคโนโลยี
การศึกษา  8) ความถนดัดา้นการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา และ 9) ความถนดัดา้นการ
ประเมินทางเทคโนโลยีการศกึษา ตามล าดบั  จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ แบบ



  70 

วดัความถนดัทัง้ฉบบัมีความสอดคลอ้งกบัความถนดัทางเทคโนโลยี การศึกษา 2. แบบวดัความ
ถนดัทางเทคโนโลยีการศึกษาฉบบัท่ีผูว้ิจยัสรา้งนีค้่าดชันีความสอดคลอ้งตามความ คิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ท่ีระดับ 1.00 และผลจากวิ ธี  Known Group Technique พบว่านิสิตนักศึกษา
เทคโนโลยี การศึกษา ปี 4 มีคะแนนเฉลี่ยความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาในทุกดา้นสูงกว่า
นิสิตนกัศกึษาครุศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์ปี 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่ามีความ
ตรงตามโครงสรา้ง (เชิงจ าแนก) ส าหรบัคา่สมัประสิทธ์ิความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายในของ
แบบวดัความถนัดทางเทคโนโลยีการศึกษาทั้งฉบับมีค่า .650   3. ปกติวิสัยมี 3 กลุ่ม คือ นิสิต
นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา นิสิตนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 1 และนิสิตนักศึกษา
เทคโนโลยีการศกึษา ปี 4 โดยแสดงในตารางซึง่บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนดิบ (raw score) 
เปอรเ์ซนไทล ์(percentile) และคะแนนทีปกติ (normalized  T-score) ท่ีแปลงมาจากคะแนนดิบ  
โดยในแตล่ะกลุม่ แยกเป็นความถนดัทางเทคโนโลยีการศกึษาในแตล่ะดา้นและโดยรวม 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับสมรรถนะและมาตรฐานของนักเทคโนโลยี
การศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบตัิงาน
ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา  ผลการศึกษาของยังคงอยู่ภายใตข้อบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา 3 
ขอบข่าย คือ 1.ขอบข่ายดา้นสาระของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2.ขอบข่ายดา้นภารกิจ 
และ 3.ขอบข่ายตามรูปแบบการจัดการศึกษา หากพิจาณาเป็นมิติทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา  นอกจากนีอ้าจจะจ าแนกตามประเภทของสมรรถนะ 3 สมรรถนะ คือ ดา้นความรู ้ ดา้น
ทกัษะ และคณุลกัษณะสว่นบคุคล  ภายใตข้อบขา่ยเทคโนโลยีการศกึษา 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา” เป็นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and development) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) ไดผ้่านการพิจารณารบัรองจรยิธรรมการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์เลขท่ี SWUEC/E-
288/2561 โดยมีขัน้ตอนด าเนินงานวิจยัและรายละเอียดดงันี ้

ตอนท่ี 1  การศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา      

ตอนท่ี 2  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

ตอนท่ี 3  การรบัรองรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

ตอนที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพี
แบบเสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

จดุมุง่หมายของศกึษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่ อน า
องคป์ระกอบและขัน้ตอน   ท่ีศึกษาไดม้าพฒันาเป็นรา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยมีขอ้มลูท่ี
ศกึษาดงันี ้

(1)  ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

(2)  ศกึษาผลการพฒันารา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  
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กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัการศกึษา 4 ภมูิภาค จ านวน 6 
สถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 22 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง   

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั เป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ   
ชุมชนแบบเสมือน  สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ขอ้มลู
หน่วยงานดา้นเทคโนโลยีการศกึษาหรอืท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย   

2. สรุปผลการวิเคราะหส์งัเคราะห ์ คุณลกัษณะและขัน้ตอนของชุมชนแห่ง
การเรียน รู ้ท างวิชา ชีพแบบ เส มือน    และสมรรถนะของนัก เทคโน โลยี การศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  

3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นและ
สรา้งแบบสอบถามเพื่อศกึษาความตอ้งการจ าเป็น  จ านวน 1 ฉบบั แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สภาพจริงเก่ียวกับสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพึง

ประสงคแ์ละสมรรถนะท่ีตอ้งการ  
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง

วิชาชีพและขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

4. น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน  
ประเมินความสอดคลอ้งของค าถามดว้ยแบบประเมินความสอดคลอ้ง ( IOC) ผลการประเมินมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.67-1.00 ปรบัปรุงแบบสอบถามและน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีส่ง
แบบสอบถามไปใหผู้ป้ระสานงานในแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ 4 ภมูิภาค เก็บรวบรวมขอ้มลูและ
น าสง่กลบัทางไปรษณียแ์ละไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์

6. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ หากไม่สมบูรณ์ประสานงาน
ของสมัภาษณผ์า่นทางโทรศพัท ์ น ามาบนัทึกและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการแจกแจงความถ่ี  ร ้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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7. น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของตารางและความเรยีง 
ส่วนท่ี 2 ศึกษาผลการพฒันารา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ

เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเพื่อก าหนดกรอบการพัฒนา

รูปแบบ  รวมทัง้ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   มา
เป็นกรอบในการพฒันารา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน ฯ  

2. ออกแบบและพัฒนาร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   ตามหลักการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community)  และชุมชนแบบเสมือน 
(Virtual Community)  เพื่อน ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนไปใชส้่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เน้นการส่งเสริมสมรรถนะ  7  
สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่  สมรรถนะดา้นการออกแบบ   สมรรถนะดา้นการพฒันา  สมรรถนะดา้นการ
ใช ้สมรรถนะดา้นการจดัการ สมรรถนะดา้นการประเมิน  สมรรถนะดา้นการวิจยั  และสมรรถนะ
ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 

3. น าร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
การศึกษาและดา้นการพฒันารูปแบบชุมชนเสมือนเพื่อประเมินความเหมาะสมของรา่งตน้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ   ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยน าส่งร่าง
ตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน ฯ และเอกสารประกอบรา่งตน้แบบตา่ง ๆ  สง่
เอกสารทางไปรษณียแ์ละทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์  

แบบประเมินรา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิ
สมรรถนะของ   นกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาประกอบดว้ย  4  ส่วนประเมินหลกั  
ไดแ้ก่  (1) ความเป็นมาและความส าคญัของร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน   (2) แนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนาร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  (3)  การก าหนด
องคป์ระกอบของรา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(ภาพรวม)  และ (4)  องคป์ระกอบของร่าง
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ตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ    นักเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและแบบ
ประเมินรา่งตน้แบบฯ คืนทางไปรษณียแ์ละไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์   

3. น าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบและด าเนินการสอบถาม
เพิ่มเติมทางโทรศพัท ์ จากนั้นมาบันทึกและวิเคราะหข์อ้มูล  ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  รอ้ยละ  
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน ามาปรับปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อ
น าไปใช่ในการศกึษาประสทิธิภาพของชมุชนแห่ง   การเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ ตอ่ไป  

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เครือ่งมือท่ีใชในการวิจยัในตอนท่ี 1 นี ้เป็น แบบประเมิน  และแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
1. ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ ไดแ้ก่  แบบสอบถาม    
2. ขอ้มูลพืน้ฐานใชส้ถิติวิเคราะห ์ ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  รอ้ย

ละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
(Priority Need Index: PNI) 

3. แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปตาราง  และความเรยีง 

ตอนที ่2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีแบบเสมือน
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา 

จดุมุ่งหมายของการศกึษาประสทิธิภาพของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  เพื่อศึกษาความ
พงึพอใจเก่ียวกบัรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ   มีรายละเอียดดงันี ้

กลุม่เปา้หมาย 
นกัเทคโนโลยีการศกึษา สงักดัศนูยว์ิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษ ส านกั

เทคโนโลยีการศกึษา มสธ. จ านวน 7 คน ซึง่ไดม้าจากการการเลือกแบบเจาะจง  โดยมีคณุวฒุิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาเอกและมีประสบการณ์การท างานดา้นเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต  ่ากว่า  
3 ปี  หรอืระดบัปรญิญาโทและมีประสบการณก์ารท างานดา้นเทคโนโลยีการศกึษามากกวา่ 5 ปี   
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การวิจยันีมี้ขัน้ตอนดงันี ้

1. น าส่งหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มลู  ดว้ยเอกสารทางราชการจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตต้นสังกัดให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในสงักดั  

2. ประสานงานกบักลุ่มเปา้หมาย  เพื่อขอวนัเวลาส าหรบัจดัประชมุออนไลน ์  
เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและกระบวนการวิจยั อธิบายเครื่องมือท่ีใชด้  าเนินการชุมชน
แห่งการเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือน (แอปพลเิคชนัส าหรบัการท างานรว่มกนัผา่นออนไลน)์       

3. จดัประชุมผ่านออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนัส าหรบัการท างานรว่มกันแบบ
ออนไลนก์บักลุ่มเป้าหมายจ านวน 7 คน   เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ขัน้ตอน
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนท่ีน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา 7 ด้าน ได้แก่  สมรรถนะด้านการออกแบบ  สมรรถนะด้านการพัฒนา  
สมรรถนะดา้นการใช ้ สมรรถนะดา้นการจดัการ  สมรรถนะดา้นการประเมิน  สมรรถนะดา้นการ
วิจยั  และสมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ   ขัน้ตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการ 6 สปัดาห ์เพื่อใหน้กัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเขา้รว่มสามารถน าความรูแ้ละ
แนวปฏิบตัิท่ีไดจ้ากการเขา้รว่มชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนไปใชส้ง่เสรมิสมรรถนะ
ของตนเอง   

นอกจากนีผู้ว้ิจยัขอความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ครื่องมือดา้นสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรบัการใชท้  างานร่วมกนัของชุมชนของสมาชิกเพื่อใหส้มาชิกทุกคนสามารถใชง้านได้
สะดวกตลอดการเก็บข้อมูล  กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้แอปพลิเคชันส าหรบัการท างานร่วมกัน
ออนไลน ์คือ ไมโครซอฟตที์ม เน่ืองจากแอปพลิเคชันดงักล่าวกลุ่มเป้าหมายเห็นถึงคุณสมบตัิท่ี
น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการท างานร่วมกนัไดง้่ายและทกุคนจ าเป็นตอ้งเรยีนรูท่ี้จะใชง้านเพื่อ
ส าหรบัการปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย (work from home) ระหว่างช่วงเกิดวิกฤตการณ์ด้าน
สาธารณสขุ (โควิด 19)  และผูว้ิจยัไดแ้จง้ใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ ตารางตอ่ไปนี ้  
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ตาราง 5 หนา้ท่ีสมาชิกในชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 

ผูเ้ขา้รว่ม หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ส ม า ชิ ก  (นั ก เท ค โน โล ยี
การศึกษ ามีป ระสบการณ์
มากกวา่ 5 ปี) 

- ใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและแนวปฏิบตัิตา่งๆท่ีด าเนินการผ่านมาแลว้ 
- ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ปฏิบัติงานและ
แกปั้ญหาใหแ้ก่นกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเป็นสมาชิก  
- รว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บันกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเป็นสมาชิก 
- สนบัสนนุใหส้มาชิกสรา้งภาวะผูน้  า / รว่มมือกันสืบสอบ / รว่มมือกัน
พฒันาวิชา 

ส ม า ชิ ก  (นั ก เท ค โน โล ยี
การศกึษา)  

- สมาชิกใหค้วามรว่มมือเขา้รว่มกิจกรรมของชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน 
-  สมาชิกร่วมกันด าเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
รว่มกนัก าหนดไว ้
- สมาชิกให้ความส าคัญต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ ์      
การปฏิบตัิงานและรว่มเสาวนาสะทอ้นคดิของตนเองรวมทัง้ของกลุม่ 
-  สมาชิกร่วมสนับสนุนใหส้มาชิกสรา้งภาวะผูน้  าไดต้ลอดเวลา  เปิด
โอกาสใหส้มาชิกทกุคนเสนอแนะแนวปฏิบตัิตา่งๆ จากการท างาน  
- สมาชิกร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาในการท างานของนักเทคโนโลยี
การศกึษาในสว่นท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
- สมาชิกรว่มกนัสงัเกตการณส์ง่เสรมิสมรรถนะนกัเทคโนโลยีการศกึษา  
และน ามาสะทอ้นผลรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์
- สมาชิกร่วมกันประเมินผลว่าแนวทางกาส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาเป็นอยา่งไรทัง้ของตนเองและสมาชิกในชมุชน 

ผูว้ิจยั - จดัเตรยีมกิจกรรม ใหเ้ป็นไปตามการวางแผนของสมชิกในชมุชน 
- ผูช้่วยจดัเรยีงล าดบัการด าเนินกิจกรรมของสมาชิก 
- ผูช้่วยเตรยีมการตดิตามผล  สะทอ้นผลของสมาชิก 
- สงัเกตการณ์และบันทึกผลการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
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ขัน้ตอนการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยขัน้ด าเนินงานใชแ้บบ
ออนไลนผ์่านการท างานรว่มกนัดว้ยแอปพลิเคชนัไมโครซอฟตที์ม  ขัน้ตอนการทดลองใชแ้บ่งเป็น 
3 ระยะ ดงันี ้ 

4.1 การด าเนินการระยะท่ี 1 สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  
ใหส้มาชิกในชมุชนรว่มกนัระดมสมองและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมผ่านออนไลน ์ ดงันี ้

4.1.1 สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเมินสถานการณ์การ
ปฏิบตัิงานตามบทบาทของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในปัจจบุนั  สะทอ้นปัญหาเก่ียวกบัการท างาน
ท่ีคน้พบ  และหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั  เพื่อน าไปสู่การส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษา    

4.1.2 สมาชิกร่วมกันวางแผนเพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตัิส  าหรบั
ขบัเคลื่อนกิจกรรมของชมุชนใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายได ้  โดยสรุปเป็นแผนการด าเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ เพื่อก ากบัการท างานรว่มกนั 

4.2 การด าเนินการระยะท่ี 2 ด  าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน  ใหส้มาชิกในชุมชนร่วมกันด าเนินการตามแผนท่ีวางไวใ้นระยะท่ี 1  โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น  4 ครัง้ ดงันี ้

(1) กิจกรรมครัง้ท่ี 1 สมาชิกร่วมกันระดมสมองเก่ียวกับบทบาทของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในการจดัการเรยีนการสอนทางไกลกบับทบาทนกัเทคโนโลยีการศกึษาในการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน ์ ว่ามีบทบาทใดท่ีตอ้งปรบัเปลี่ยน  และน ามาประยกุตใ์ชส้  าหรบัการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์อย่างไร  การปรบัเปลี่ยนบทบาทนักเทคโนโลยี
การศกึษาดงักลา่วสามารถเพื่อน าไปสูก่ารสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาได ้

-  ระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา 
-  สมาชิกร่วมมือกันสืบสอบหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อน ามา

แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นัระหวา่งสมาชิกในชมุชนตอ่ไป 
(2)  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 การก าหนดเปา้หมายรว่มกนัเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของ

นกัเทคโนโลยีการศึกษา  โดยใชค้วามความรูค้วามสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีจากสมาชิกรุน่
ใหม่ท่ีมีความสามารถและความช านาญในการใชเ้ครื่องมือการจดัการเรียนการสอนออนไลนม์า
ช่วยยกระดบัทกัษะการใชเ้ครื่องมือการจดัการเรยีนการสอนออนไลนใ์หแ้ก่สมาชิกท่านอ่ืนท่ีไม่เคย
ใชม้าก่อน    
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-  สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเก่ียวกับข้อดี  ข้อจ ากัด ในการใช้
เครื่องมือการจดัการเรียนการสอนออนไลนส์ามารถน าไปช่วยส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างไรใหส้อดคลอ้งกับปรบัเปลี่ยนบทบาทของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในการจดัการ
เรยีนการสอนออนไลน ์  ยกตวัอย่างเช่น  การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิทัง้แบบทางการ  ไม่เป็นทางการ  
ส  าหรบัการใชเ้ครื่องมือส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนออนไลนใ์หก้บันกัเทคโนโลยีการศกึษาและ
ผู้เก่ียวข้องต้องวางแผนการจัดอย่างไร  ขั้นตอนการด าเนินการมีอะไรบ้าง ใช้สื่อ ใดบ้าง
ประกอบการอบรม 

(3) กิจกรรมครัง้ท่ี 3  การสงัเกตการณแ์ละสะทอ้นผล  การสง่เสรมิสมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีทางการศกึษาภายใตบ้รบิทการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลน ์  

-  มอบหมายใหส้มาชิกในชุมชน  เป็นผูถ้่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการใช้
เครื่องมือการจดัการเรยีนการสอนออนไลนใ์หก้บันกัเทคโนโลยีการศกึษาท่านอ่ืน   โดยสมาชิกเขา้
รว่มสงัเกตการณ ์  

-  สมาชิกร่วมกันเสวนาสะท้อนผลจากการสังเกตการณ์  น าเสนอขอ้
คน้พบจากการสงัเกตการณ ์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรบัการกิจกรรมดงักลา่วใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลนก์ลุม่อ่ืนๆ   เช่น  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาตา่งๆ ท่ี
นกัเทคโนโลยีการศกึษาตอ้งเขา้ไปท างานผลิตชดุวิชาดว้ย  ท าใหน้กัเทคโนโลยีการศกึษามีโอกาส
แสดงศกัยภาพของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในการจดัการเรียนการสอนออนไลนท์ัง้ยงัน าไปสู่การ
สง่เสรมิสมรรถนะทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง      

(4)  กิจกรรมครัง้ท่ี 4  การส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาผ่าน
การแสดงศกัยภาพของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความรูค้วามสามารถเก่ียวกบัการใชเ้ครื่องมือ
ส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลน ์  

-  ร่วมกันสะท้อนคิดเก่ียวกับบทบาทนักเทคโนโลยีการศึกษาในการ
จดัการเรยีนการสอนทางไกลทัง้แบบเดิมและแบบออนไลน ์ การปฏิบตัิงานใดท่ีส่งเสรมิสมรรถนะ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษาไดม้ากขึน้เม่ือตอ้งมาจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์  
สมาชิกรว่มกนัสรุปแนวปฏิบตัิท่ีดีออกมาเพื่อใหส้มาชิกน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน 

-  หลังจากสมาชิกน าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานแลว้  
น ามาสะทอ้นผลกบักลุม่สมาชิกนกัเทคโนโลยีการศกึษา  เพื่อสรุปและปรบัแกไ้ขน าไปสูแ่นวปฏิบตัิ
ท่ีดีส  าหรบัการท างานต่อไป 
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4.3  การด าเนินการระยะท่ี 3  ประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนการด าเนินการประเมินผลการส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาผ่านรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  สมาชิกในชุมชนกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตอ่ไปนี ้

-  รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน(แบบออนไลน)์     มี
ผลตอ่การสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาอยา่งไร  

-  สมาชิกในชุมชน  น าความรูต้่างๆท่ีไดจ้ากสมาชิกท่านอ่ืนในชุมชนไปส่ง
สมรรถนะของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพิ่มขึน้หรอืไม่  อยา่งไร   

5. หลังการทดลองผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  ไดแ้ก่  รูปแบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ

เสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา    และ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
1. ขอ้มูลพืน้ฐานใชส้ถิติวิเคราะห ์ ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  รอ้ยละ  

คา่เฉลี่ย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
2. แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปตาราง  และความเรยีง 

ตอนที ่3  การรับรองรูปแบบของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 

จดุมุ่งหมายของการรบัรองรูปแบบของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   เพื่ อรับรองรูปแบบฯ และ
ศึกษาความคิดเห็นของผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีต่อรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ   
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจยั  ดงันี ้
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กลุม่เปา้หมาย 
1. ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 7 คน   
2. ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพและ 

ชมุชนเสมือน จ านวน 2 คน   
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติดังนี ้  เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีจบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกหรอืผูมี้ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ในดา้นเทคโนโลยีการศกึษาและดา้น
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
การวิจยันี ้มีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั  ดงันี ้

1. สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากตอนท่ี 2 มาปรบัปรุงเป็น
รูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

2. น ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  จ านวน 9  ท่าน  โดยจดัสนทนากลุ่ม
เพื่อน าเสนอและรบัรองรูปแบบจ านวน 4 ท่าน และส่งเอกสารผ่านไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรศพัทเ์พื่อชีแ้จงรายละเอียดรูปแบบและสอบถามความคดิเห็น จ านวน 5 ท่าน  

3. น าผลการสนทนากลุม่และการสอบถามความคิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 
9 ท่าน มาปรบัปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  แบบรบัรองรูปแบบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง

วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. ข้อมูลพื ้นฐานใช้สถิติวิเคราะห์  ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  รอ้ยละ  
คา่เฉลี่ย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปตาราง  และความเรยีง  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษา” มีวตัถปุระสงคด์งันี ้ 1) เพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา   2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษา   และ 3)  เพื่อรบัรองรูปแบบของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง
วิชาชพีแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  

ผลการศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนไดแ้ก่  ประกอบดว้ย  1)  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  และ 2)  ผลการพฒันารา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
เพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้    

1.1 ผลศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

1.1.1 ผลการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั สมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในปัจจบุนัและสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา  องคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า มี 4 
หลกัการส าคญั ไดแ้ก่  คณุลกัษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ขัน้ตอนการด าเนินการ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  องคป์ระกอบชุมชนเสมือน  และสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศกึษา  
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1.1.1.1 ผลการการสังเคราะห์คุณลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ ประกอบดว้ย 8  คุณลักษณะ ไดแ้ก่  (1)  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   (2)  การ
ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย รว่มกนั   (3)  การสรา้งภาวะผูน้  า  (4)  การพฒันาวิชาชีพ  (5) 
การปรบัปรุงทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  (6)  การรว่มมือกนัสืบสอบ   (7) การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งกนั  และ (8) ความสามารถในการสรา้งชมุชน  

1.1.1.2 ผลการสงัเคราะห์ขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ มี 6 ขัน้ตอนการด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพไดด้งันี ้ 

(1) การบริหารจัดการ  ประกอบด้วย กรอบภาระงาน  การจัดกลุ่ม  
ระยะเวลา  และการติดตามผล 

(2) การเตรียมการ ประกอบดว้ย ประเมินสมรรถนะท่ีเป็นจริง  สรา้ง
ความตระหนกัและความไวว้างใจ   ปฐมนิเทศชีแ้จง 

(3) การวางแผน  ประกอบดว้ย  ก าหนดสิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างาน
ร่วมกัน  ก าหนดประเด็นวิพากษ์  เพื่อก าหนดแนวทางการท างานร่วมกันในกลุ่ม   ก าหนด
เป้าหมายรว่มกนั  และก าหนดหรือคน้หาแนวทางการแบ่งปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและ
ชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่ 

(4) การด าเนินการ  ประกอบดว้ย เสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากท างาน คัดเลือกประเด็นร่วมกัน ระดมสมองน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมาจาก
ประสบการณ ์หาขอ้มลูเพิ่มเตมิ  อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  น าไปทดลอง
ใชใ้นการท างาน สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู   อภิปรายผลจากการสงัเกตการณแ์ละ
ปรบัปรุงแกไ้ข สรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ลดีตอ่การท างาน (สรุปเป็นระยะๆ)   บนัทึก
ทุกขั้นตอนการท างาน : ระบุปัญหา  วิธีการแก้ปัญหา  การทดลองใช้  ผลท่ีได้  และแบ่งปัน
ประสบการณ ์ 

(5) การประเมินผล  ประกอบด้วย  ประเมินการท างานเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด และประเมินประสทิธิภาพของการจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

(6) การสะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ผลท่ีไดร้บัร่วมกันของกลุ่ม  และการ
บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

1.1.3  ผลการศึกษาองคป์ระกอบชุมชนเสมือน  พบว่ามีองคป์ระกอบส าคญั 6 
องคป์ระกอบไดแ้ก่  (1)  คน   (2)  วตัถปุระสงคข์องชมุชน (3)  นโยบาย (4) กิจกรรม (5) เครื่องมือ
สนบัสนนุชมุชน  และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ    
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1.1.4  ผลการสงัเคราะห ์สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในการวิจยัในครัง้
นีอ้อกเป็น 7 ดา้น   ไดแ้ก่  (1)  สมรรถนะดา้นการออกแบบ  (2)  สมรรถนะดา้นการพฒันา  (3)  
สมรรถนะดา้นการใช ้ (4) สมรรถนะดา้นการจดัการ  (5) สมรรถนะในการประเมิน  (6) สมรรถนะ
เก่ียวกบัวิธีการฝึกปฏิบตัิ   และ (7) สมรรถนะการวิจยั   

1.1.2 ผลศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

จากศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   ศึกษาจาก
เปา้หมาย ไดแ้ก่  นกัเทคโนโลยีการศกึษาจาก 6  มหาวิทยาลยัใน 4 ภมูิภาค จ านวน 22 คน  

ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหวา่งบคุคลและระหวา่งกลุม่ในหน่วยงาน  พบว่า  

อปุกรณท่ี์ใชเ้พื่อการติดต่อสื่อสารล าดบัแรก ไดแ้ก่ สมารท์โฟน   คิดเป็นรอ้ยละ 
100  รองลงมาไดแ้ก่ คอมพิวเตอรแ์บบพกพา(Notebook) รอ้ยละ 50 และ คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ 
รอ้ยละ 50   

ระบบปฏิบตัิการท่ีใชใ้นการติดต่อสื่อสาร สองล าดบัแรก ไดแ้ก่ ระบบปฏิบตัิการ
แบบ  แอนดรอยด ์(Andriod) รอ้ยละ 63.6 และระบบปฏิบตกิารแบบไอโอเอส (IOS) รอ้ยละ 59.1    

แอปพลิเคชนัใชเ้พื่อการสื่อสารระหว่างบคุคล พบว่า ใชไ้ลนม์ากท่ีสดุ  รองลงมา
คือเฟซบุ๊ก และแมสเซนเจอร ์ 

ความถ่ีในการใชโ้ซเซียลใชง้านต่อวัน พบว่า ใชง้านวันละ 3-5 ชั่วโมง รอ้ยละ 
42.9  รองลงมาได้แก่ ใช้งานวันละ 1-2  ชั่วโมง รอ้ยละ 28.6 และ  ใช้งานมากกว่า 5  ชั่วโมง  
รอ้ยละ 28.6     

ช่วงเวลาท่ีเปิดใชง้านโซเซียลระหว่างวนั พบว่า ช่วงเวลาท่ีใชง้านโซเซียลระหว่าง
วนัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่  ช่วงเวลา 10.00-12.00 น.  รอ้ยละ 81.8 รองลงมา  ช่วงเวลาท่ีใชง้านโซเซียล
ระหว่างวันรองลงมา ไดแ้ก่  ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. รอ้ยละ 77.3   ช่วงเวลา 14.00-16.00 น. 
รอ้ยละ 77.3   ช่วงเวลา 12.00-14.00  รอ้ยละ 63.6  และ   ช่วงเวลา 16.00-18.00 น. รอ้ยละ 40.9   

รูปแบบการสื่อสารเพื่อสนบัสนนุการท างานในปัจจบุนั พบว่า รูปแบบการสื่อสาร
เพื่อสนบัสนุนการท างานในปัจจุบนัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ แบบเผชิญหนา้และผ่านอุปกรณก์ารสื่อสาร 
รองลงมา ไดแ้ก่  ผา่นอปุกรณก์ารสื่อสาร และล าดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ เผชิญหนา้  
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ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพึงประสงคแ์ละ
แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ   

ตาราง 6 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความตอ้งการ
จ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการออกแบบ 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

1. ดา้นการออกแบบ 

1.1 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ สื่อการเรยีนการสอน 0.24 5 
1.2 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบสาร 0.25 4 
1.3 มีความรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความ

แตกตา่งของผูเ้รยีนและกลุม่ผูเ้รยีน 
0.28 2 

1.4 มีความรูค้วามเข้าใจในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
หลกัการและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรยีนรูไ้ด ้

0.28 2 

1.5 มีความสามารถบูรณาหลักการและทฤษฏี ท่ี เก่ียวข้องกับการเรียน รู ้               
มาใชอ้อกแบบสื่อการเรยีนการสอนได ้

0.26 3 

1.6 มีความสามารถออกแบบกลยทุธก์ารสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 0.30 1 
1.7 เหน็ความส าคญัของการออกแบบท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาผูเ้รียน 0.23 6 
 

จากตารางท่ี 6 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพึงประสงค์
และแสดงความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ  ด้านการออกแบบ   พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ ล  าดบัท่ี 1  มีความสามารถออกแบบกลยทุธก์ารสอน
ไดอ้ย่างเหมาะสม  (PNI Modified  0.30)  รองลงมา มีความรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียน และ มีความรูค้วามเขา้ใจใน
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยค านึงถึงหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรูไ้ด้  
(PNI Modified  0.28 และ 0.28 ตามล าดบั)   
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ตาราง 7 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความตอ้งการ
จ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการพฒันา 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

2. ดา้นการพฒันา 

2.1 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินความจ าเป็นและวิเคราะหส์ิ่งต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนการสอน 

0.27 2 
 

2.2 มีความสามารถเลือก ดัดแปลงหรือสร้างโมเดลของการพัฒนาและ               
การออกแบบที่เหมาะสมกบัสื่อการเรยีนการสอน 

0.29 1 

2.3 มีความรูค้วามเข้าใจในการเลือกและใช้เทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ื อน ามา          
การออกแบบผลติสื่อการเรียนการสอนรูปแบบตา่ง ๆ 

0.20 3 

2.4 มีความสามารถพฒันาสื่อการเรียนการสอนโดยการค านึงถึงความแตกต่าง
ของผูเ้รยีนหรอืกลุม่ผูเ้รยีน 

0.20 3 

 
จากตารางท่ี 7 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพึงประสงค์

และแสดงความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ ด้านการพัฒนา  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ ล  าดบัท่ี 1  มีความสามารถเลือก ดดัแปลงหรือสรา้ง
โมเดลของการพฒันาและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสื่อการเรยีนการสอน  (PNI Modified  0.29)  
รองลงมา มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินความจ าเป็นและวิเคราะหส์ิ่งตา่ง ๆ เพื่อน ามา
ออกแบบและพฒันาสื่อการเรียนการสอน และมีความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกและใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลายเพื่อน ามาการออกแบบผลิตสื่อการเรยีนการสอนรูปแบบตา่ง ๆ  (PNI Modified  0.27 
และ 0.20 ตามล าดบั)   
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ตาราง 8 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความตอ้งการ
จ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการใช ้

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

3. ดา้นการใช ้

3.1 มีความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
เนือ้หา  ผูเ้รยีน  และสถานการณ ์รวมทัง้เวลาและสถานท่ี 

0.16 5 

3.2 มีความสามารถในการเผยแพรน่วตักรรมทางการศกึษา                                            
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบันวตักรรม 

0.25 2 

3.3 มีความสามารถในการน าสื่อการเรยีนการสอนไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  0.19 4 
3.4 มีความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินการใชแ้ละแพรก่ระจายนวตักรรม 0.28 1 
3.5 เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามข้อกฎ ระเบียบ ก าหนด ระเบียบ 

กฎเกณฑท่ี์สง่ผลตอ่การน าเทคโนโลยีการศกึษาไปใช ้  
0.21 3 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพึงประสงค์

และแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการใช ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความต้องการท่ีพึงประสงค์  ล  าดับท่ี   1 มีความรูค้วามเข้าใจในการประเมินการใช้และ
แพร่กระจายนวัตกรรม  (PNI Modified  0.28)  รองลงมา มีความสามารถในการเผยแพร่
นวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อให้เกิดการยอมรบันวัตกรรม และ การเห็นความส าคัญของการ
ปฏิบตัิตามขอ้กฎ ระเบียบ ก าหนด ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์สง่ผลต่อการน าเทคโนโลยีการศกึษาไปใช ้
(PNI Modified  0.25 และ 0.21 ตามล าดบั)   
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ตาราง 9 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความตอ้งการ
จ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการจดัการ 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

4. ดา้นการจดัการ 

4.1 มีความรูค้วามเขา้ใจในจัดการทรพัยากรบุคคล เวลา งบประมาณ สถานท่ี      
สิ่งอ  านวยความสะดวกเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดดี้ในเวลาจ ากดั 

0.27 2 

4.2 มีความรูค้วามเข้าใจในการวางแผน ก ากับ ควบคุมวิธีการแพร่กระจาย
นวตักรรม  ส่ือ  วิธีการท่ีน าเสนอเนือ้หาไปยงัผูเ้รยีน 

0.23 4 

4.3 มีความรูค้วามเข้าใจในการวางแผน ก ากับ ควบคุมการออกแบบการเก็บ      
การสง่ถ่ายขอ้มลูเพ่ือสนบัสนนุแหลง่ทรพัยากรการเรยีน 

0.23 4 

4.4 มีความสามารถในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพัณธ์ระหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรยีนการสอน 

0.18 6 

4.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดคุณภาพและ
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

0.29 1 

4.6 มีความสามารถในการจดัการแหล่งทรพัยากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

0.24 3 

4.7 มีความสามารถในการจดัการสง่ถ่ายขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ   0.22 5 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพึงประสงค์

และแสดงความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ  ด้านการจัดการ  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ ล  าดับท่ี 1  มีความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการใหเ้กิดคณุภาพและประสทิธิภาพสงูสดุ  (PNI Modified  0.29)  รองลงมา  มีความรูค้วาม
เขา้ใจในจดัการทรพัยากรบคุคล เวลา งบประมาณ สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรูไ้ดด้ีในเวลาจ ากัด  และ มีความสามารถในการจดัการแหล่งทรพัยากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การผลติสื่อการเรยีนการสอน   (PNI Modified  0.27 และ 0.24 ตามล าดบั)   
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ตาราง 10 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นกาประเมิน 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

5. ดา้นการประเมิน 

5.1 มีความรูค้วามเข้าใจในการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ ์ 
เพ่ือใหไ้ดม้าในรูปแบบ การวัดและประเมิน  การวิเคราะหแ์ละการแปลผล  
การสรุปและการน าผลมาใช ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสื่อการเรยีนการสอน 

0.29 2 

5.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในการวิเคราะหปั์ญหา 0.29 2 
5.3 มีความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกเกณฑ ์ การประเมินสื่อท่ีผลิตและพฒันาให้

เหมาะสมตอ่การยืนยนัคณุภาพของสื่อ 
0.24 6 

5.4 มีความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินก่อนการใช ้ระหวา่งการใช ้และหลงัการใช้
สื่อการเรยีนการสอนตา่งๆ 

0.24 6 

5.5 มีความรูค้วามเขา้ใจการประเมินความกา้วหนา้ของสิ่งท่ีตอ้งการประเมิน เช่น 
โครงการ  สื่อ 

0.29 2 

5.6 มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าเกณฑก์ารประเมินพืน้ฐานและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 

0.32 1 

5.7 มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการท่ีจะช่วยในการ
ตดัสินใจได ้

0.28 3 

5.8 มีความสามารถการเลือกเกณฑก์ารประเมินสื่อท่ีผลิตและพฒันาใหเ้หมาะสม
ตอ่การยืนยนัคณุภาพของสื่อ 

0.28 3 

5.9 มีความสามารถในการประเมินก่อนการใช ้ระหว่างการใช ้และหลงัการใชส้ื่อ
การเรียนการสอนตา่งๆ 

0.27 4 

5.10 มีความสามารถในการประเมินความกา้วหนา้ของสิ่งท่ีตอ้งการประเมิน เช่น 
โครงการ  สื่อ 

0.27 4 

5.11 มีความสามารถในการน าเกณฑก์ารประเมินพืน้ฐานและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา 

0.25 5 
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จากตารางท่ี 10 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงค์
และแสดงความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ  ด้านการประเมิน  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ ล  าดบัท่ี 1  มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าเกณฑก์าร
ประเมินพืน้ฐานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  (PNI Modified  0.32)  รองลงมา  มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการประเมินปัจจัยน าเขา้กระบวนการผลลัพธ์   มีความรูค้วามเขา้ใจในการวิเคราะห์
ปัญหา และ มีความรูค้วามเข้าใจการประเมินความก้าวหน้าของสิ่งท่ีต้องการประเมิน  (PNI 
Modified  0.29   0.29  และ 0.29 ตามล าดบั) 

ตาราง 11 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการวิจยั 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

6. ดา้นการวิจยั 

6.1 มีความรูค้วามเข้าใจในการออกแบบและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี
การศกึษา 

0.28 4 

6.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในการเผยแพรง่านวิจยัดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 0.29 3 
6.3  มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าผลงานวิจยัไปใช ้ 0.32 1 
6.4 มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าผลการวิจยัไปเผยแพร ่ 0.29 3 
6.5 มีความสามารถในการผลิตงานวิจยัดา้นเทคโนโลยีการศกึษาได ้ 0.31 2 
6.6 มีความสามารถวางแผนพัฒนาและวิจัยความต้องการของผู้ใช้บริการ

โสตทศันปูกรณ ์
0.29 3 

 
จากตารางท่ี 11 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงค์

และแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการวิจยั  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการท่ีพึงประสงค ์ ล  าดบัท่ี 1  มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าผลงานวิจัยไปใช้  (PNI 
Modified  0.32)  รองลงมา  มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยดา้นเทคโนโลยีการศึกษาได  ้
มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าผลการวิจยัไปเผยแพร่   และ มีความรูค้วามเขา้ใจในการเผยแพร่
งานวิจยัดา้นเทคโนโลยีการศกึาษา  (PNI Modified  0.31   0.29  และ 0.29 ตามล าดบั)   
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ตาราง 12 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละแสดงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการพฒันาสายอาชีพ 

ข้อ รายการสมรรถนะ  Priority 
Needs 
Index: PNI  

อันดับ
ความส าคัญ 

7. ดา้นการพฒันาสายอาชีพ 

7.1 มีความสามารถส่ือสารดว้ยสื่อภาพ เสียง และการเขียนได ้ 0.16 5 
7.2 มีความสามารถคน้ควา้ความรูใ้หม่ๆ  เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน

และศาสตรต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาปรบัปรุงความรู ้และทกัษะของตนเอง 
0.23 4 

7.3 มีความสามารถบรูณาการและประยกุตท์กัษะพืน้ฐานทางการวิจยัมาใชใ้น
การออกแบบการเรียนการสอน 

0.28 2 

7.4 มีความสามารถระบแุละแกปั้ญหาดา้นจรยิธรรมและกฎหมายในการ
ออกแบบเพ่ือน ามาใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน 

0.31 1 

7.5 มีความตระหนกัถงึการแบง่ปันทกัษะและความรูก้บัผูร้ว่มอาชีพ รวมทัง้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งกนัเพ่ือการพฒันาวิชาชีพ 

0.24 3 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงค์

และแสดงความตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  ดา้นการพฒันาสายอาชีพ  พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความต้องการท่ีพึงประสงค์  ได้แก่   มีความสามารถระบุและแก้ปัญหาด้าน
จริยธรรมและกฎหมายในการออกแบบเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน  (PNI 
Modified  0.31)  มีความสามารถบูรณาการและประยกุตท์กัษะพืน้ฐานทางการวิจยัมาใชใ้นการ
ออกแบบการเรยีนการสอน   และมีความตระหนกัถึงการแบ่งปันทกัษะและความรูก้บัผูร้ว่มอาชีพ   
รวมทัง้การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกันเพื่อการพฒันาวิชาชีพ  (PNI Modified  0.28  และ 0.24  
ตามล าดบั)   
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ส่วนท่ี 3 ผลการความคิดเห็นเก่ียวกบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และขัน้ตอน
การด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

ผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
จากการแบบสอบถาม พบว่า  ทัง้ 5 หลกัการ ไดแ้ก่   หลกัการท่ี 1. การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
และเป้าหมายรว่มกัน   หลกัการท่ี 2.  การส่งเสริมภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่ม  หลกัการท่ี  3.  การ
ก าหนดแนวปฏิบตัิรว่มกนั   หลกัการท่ี 4.  การปรบัปรุงและพฒันาการเรียนรู ้ และหลกัการท่ี 5.  
การพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง   มีความเหมาะสม   

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้  
-  หลกัารท่ี 1  การก าหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายรว่มกัน    ไดแ้ก่  

การก าหนดเปา้หมายท าไดใ้นการท างานรว่มกนั  ควรยดึแนวปฏิบตัิรว่มกนั  แมมี้การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารก็ยังคงมีทิศทางท่ีท างานเสริมกันมีการพัฒนาแบบต่อยอด  นอกจากนีก้ารก าหนด
เป้าหมายรว่มกนั  นอกจากการสรา้งวฒันธรรมการท างานรว่มกนัอย่างยั่งยืนแลว้  ยงัช่วยพฒันา
องคก์ารไปในทิศทางท่ีตอ้งการรว่มกนัหรอืช่วยแกปั้ญหาขององคก์รท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ดว้ย  ทัง้ยงั
ตอ้งเกิดการยอมรบัและการรบัรูร้ว่มกนั   

-  หลกัารท่ี 2 การส่งเสรมิภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่ม  ไดแ้ก่  ภาวะผูน้  าแบบมี
สว่นรว่ม คือลกัษณะใด เนน้หลกัการหมายถึงทกุคนเป็นผูน้  าโดยใชง้านเป็นหลกัหรอืหมายถึงการ
ผูน้  าแต่ผูน้  ามีแนวโนม้จะเปิดโอกาสใหบุ้คคลอ่ืนมาร่วมในการตดัสินใจหรือใหมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจของผูน้  า เช่น การปรกึษา การรว่มตดัสนิใจ การรว่มใชอ้  านาจการกระจายอ านาจหรอืการ
บรหิารแบบประชาธิปไตย การมีผูน้  าก็ยงัส าคญัแต่ควรจะสรา้งผูน้  าใหมี้คณุสมบตัิของผูต้ามท่ีดี
รว่มดว้ย  ถา้เอางาน (task) เป็นตวัตัง้แลว้ใหท้กุคนเป็นผูน้  ารว่มกนัอาจจะยงัไมเ่หมาะสม 

ผลการศกึษาความคิดเห็นในสว่นขัน้ตอนการจดักิจกรรมในการด าเนินการชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาจากการวิเคราะหแ์บบสอบถาม  ไดข้อ้สรุปวา่ ทัง้ 6 ขัน้ตอนมีความเหมาะสม  

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้  
ขั้นท่ี 1  การบริหารจัดการ ประกอบด้วย กรอบภาระงาน  การจัดกลุ่ม  

ระยะเวลา  และการติดตามผล   
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ขั้นท่ี 2  การเตรียมการ ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะครู/คนท างาน   
ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการท่ีเป็นจริง  วิเคราะหค์วามตอ้งการ  สรา้งความตระหนักและความ
ไวว้างใจ ปฐมนิเทศชีแ้จง   

ขัน้ท่ี 3  การวางแผน  ประกอบดว้ย ก าหนดสิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างาน
รว่มกนั  ก าหนดประเด็นวิพากษ ์ เพื่อก าหนดแนวทางการท างานรว่มกนัในกลุม่   ก าหนดพนัธกิจ  
วิสยัทัศน ์ ค่านิยม เป้าหมายรว่มกัน  และก าหนดหรือคน้หาแนวทางการแบ่งปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  
รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่   

ขัน้ท่ี 4  การด าเนินการ  ประกอบดว้ย เสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากท างาน คัดเลือกประเด็นร่วมกัน ระดมสมองน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมาจาก
ประสบการณ ์หาขอ้มลูเพิ่มเตมิ  อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  น าไปทดลอง
ใชใ้นการท างาน  สมาชิกรว่มสงัเกตการณ์และเก็บขอ้มูล อภิปรายผลจากการสงัเกตการณ์และ
ปรบัปรุงแกไ้ข สรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ลดีต่อการท างาน  บนัทึกทุกขัน้ตอนการ
ท างาน : ระบปัุญหา  วิธีการแกปั้ญหา  น าไปใช ้ ผลท่ีไดแ้ละแบง่ปันประสบการณ ์  

ขั้นท่ี 5  การประเมินผล  ประกอบด้วย  ประเมินการท างานเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด และประเมินประสทิธิภาพของการจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ   

ขัน้ท่ี 6  การสะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ผลท่ีไดร้บัรว่มกนัของกลุ่ม  และการ
บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

1.3 พัฒนาร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของ นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ผูว้ิจยัไดน้  ารา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  มาท าการประเมินตรวจสอบคณุภาพ
เบือ้งตน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ผูว้ิจัยไดป้รบัปรุงรูปแบบท่ีสรา้งขึน้ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไปทดลองใช ้ดงันี ้

1.3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   
ดงัตารางท่ี 13 
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ตาราง 13 ผลการศกึษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 

X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน(S.D) 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของร่างตน้แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 
1.1  ระบคุวามเป็นและความส าคญัของการพฒันารูปแบบ 4.20 0.53 
1.2  การใชภ้าษาและการเรยีบเรยีงความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบมี
ความตอ่เน่ืองและเหมาะสมใหเ้หน็ภาพรวมและจดุเนน้ของรูปแบบชมุชนแหง่
การเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 4.20 0.53 
2. แนวคดิพืน้ฐานของการพฒันาร่างต้นแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 
2.1  ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ 4.20 0.53 
2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการพฒันารูปแบบ 4.40 0.49 
2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดต่างๆ  4.00 0.45 
3. การก าหนดองคป์ระกอบของร่างตน้แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา(ภาพรวม) 
3.1  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความสมบรูณค์รอบคลมุต่อการ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชน
แหง่การเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือน 4.20 0.53 
3.2  แตล่ะองคป์ระกอบมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งสง่เสรมิซึง่กนัและกนั 4.00 0.45 
3.3  การเรยีบเรยีงล าดบัองคป์ระกอบในรูปแบบมีความเหมาะสมเขา้ใจไดง้่าย 4.00 0.45 
4. องคป์ระกอบของร่างตน้แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 
4.1)  หลักการ  

1)  ความชดัเจนของรูปแบบ 4.20 0.53 
2) ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืน้ฐานที่น  ามาใชพ้ฒันารูปแบบ 3.80 0.57 
3) สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการของรูปแบบ

ชมุชน 3.80 0.57 
4) แสดงใหเ้หน็จดุเนน้ในการสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี

การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือน 3.80 0.57 
5) การใชภ้าษาและการเรยีงล าดบัของหลกัการ 4.00 0.45 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 
รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 

X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน(S.D) 

4.2)  ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของ            
นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

1)  มีขัน้ตอนครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ือง 4.60 0.49 
2)  ขัน้ตอนมีความเหมาะสม  สามารถสง่เสรมิสมรรถนะของ                 

นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรยีนทาง
วิชาชีพแบบเสมือนได ้   4.40 0.49 

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย 4.40 0.49 
4.3)  กจิกรรมในการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของ     นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

1)  มีกิจกรรมครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ือง 4.00 0.45 
2)  กิจกรรมมีความเหมาะสม  สามารถสง่เสรมิสมรรถนะของ                          

นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรยีนทาง
วิชาชีพแบบเสมือนได ้   4.20 0.40 

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย 4.20 0.40 
4.4)  การประเมนิผล 

1)  การประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องรูปแบบชมุชนแหง่                
การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  4.20 0.40 

2) การประเมินผลมีความเหมาะสมตามแนวทางการประเมิน  4.20 0.40 
3) หลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีเสนอมีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบตัิ

ได ้ 4.20 0.40 
4.5)  ระบบสนับสนุนนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

1)  มีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถปุระสงค ์ 4.20 0.40 
2)  ระบบสนบัสนนุชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือ

สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามี
ความเป็นไปได ้   4.20 0.40 

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย 4.20 0.40 
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จากตารางท่ี 13 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัรา่งตน้แบบ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา พบวา่  

ความเป็นมาและความส าคัญของร่างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่ อ ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  ไดแ้ก่   ระบุความเป็นและความส าคญัของการพฒันารูปแบบ  และ การใช้
ภาษาและการเรยีบเรยีงความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบมีความตอ่เน่ืองและเหมาะสมให้
เห็นภาพรวมและจุดเน้นของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (  X̅   =  
4.20 และ 4.20  ตามล าดบั  S.D =  0.53 และ 0.53 ตามล าดบั)   

แนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนาร่างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ แบบ เส มื อน เพื่ อ ส่ งเส ริมสมรรถนะของนั ก เทค โน โลยี ก ารศึ กษ าใน
สถาบันอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้นการพฒันารูปแบบ   ความ
ชัดเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบ  และ การใชภ้าษาในการ
อธิบายเก่ียวกบัแนวคิดตา่งๆ  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X̅ =  4.40  4.20  และ 4.00  ตามล าดบั  
S.D =  0.49  0.53  และ 0.45 ตามล าดบั)   

การก าหนดองคป์ระกอบของร่างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ แบบ เส มื อน เพื่ อ ส่ งเส ริมสมรรถนะของนั ก เทค โน โลยี ก ารศึ กษ าใน
สถาบันอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความสมบูรณ์ครอบคลมุต่อ
การส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยชุมชนแห่งการเรียน
ทางวิชาชีพแบบเสมือน  แต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั  และ 
การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบในรูปแบบมีความเหมาะสมเขา้ใจไดง้่าย  อยู่ในระดบัเหมาะสม
มาก   ( X̅  =  4.20   4.00  และ 4.00  ตามล าดบั  S.D =  0.53  0.45  และ 0.45 ตามล าดบั)  

องคป์ระกอบของร่างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบดว้ย   หลกัการ   ไดแ้ก่  ความชดัเจนของรูปแบบ  การใชภ้าษาและการเรียงล าดบัของ
หลกัการ  ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืน้ฐานท่ีน ามาใชพ้ฒันารูปแบบ  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  

( X̅ = 4.20  4.00  และ 3.80  ตามล าดบั  S.D =  0.53  0.45  และ 0.57  ตามล าดบั)    
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ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   ไดแ้ก่   มีขัน้ตอน

ครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ือง อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  X̅ = 4.60   S.D =  
0.49)   รองลงมา ขัน้ตอนมีความเหมาะสมสามารถสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแห่ง     การเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือนได ้และใชภ้าษามีความเห
มะสม เขา้ใจง่าย  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก     (X̅ = 4.40 และ 4.40 ตามล าดบั  S.D = 0.49 และ  
0.49 ตามล าดบั)   

กิจกรรมในการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  กิจกรรมมี
ความเหมาะสม  สามารถสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ย
ชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพแบบเสมือนได้  ใช้ภาษามีความเหมะสม เข้าใจง่าย  และ มี
กิจกรรมครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ือง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ( X̅ = 4.20  4.20  
และ 4.00 ตามล าดบั   S.D =  0.40   0.40  และ 0.45 ตามล าดบั)   

การประเมินผล  ไดแ้ก่  การประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องรูปแบบ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา การประเมินผลมีความเหมาะสมตามแนวทางการประเมิน  และ หลกัเกณฑ์
และแนวทางท่ีเสนอมีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบตัิได้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ = 4.20  
4.20 และ 4.20 ตามล าดบั  S.D = 0.40  0.40 และ 0.40  ตามล าดบั)   

ระบบสนับสนุนนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  มี
ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบัวตัถปุระสงค ์ ระบบสนบัสนนุชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีความเป็นไป
ได ้ และใชภ้าษามีความเหมาะสม เขา้ใจง่าย  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ = 4.20  4.20 และ 
4.20  ตามล าดบั  S.D = 0.40  0.40 และ 0.40  ตามล าดบั)   

โดยผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
-  ดา้นการพฒันารูปแบบ เลือกกลุ่มท่ีใหข้อ้มลูขอบเขตของ  ค าว่า  นัก

เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   
-  ดา้นสง่เสรมิสมรรถนะควรใหค้วามส าคญักบัสมรรถนะของนกัเทคโนฯ 

ตอ่การเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ รวมทัง้
การระดมสมองกลุ่มนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมสมรรถนะให้
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สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือการระบุปัญหา
เรง่ด่วนท่ีนกัเทคโนโลยีการศึกษาจ าเป็นตอ้งเข้าไปแกไ้ขและตดัสินใจหาแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจนเป็น
ประโยชนต์อ่หน่วยงาน    

-  ดา้นขัน้ตอนการด าเนินการควรน าเสนอเป็นรูปภาพหรือแผนภาพให้
ชดัเจน   

-  ดา้นการจดักิจกรรมในการสง่เสรมิสมรรถนะระบใุหช้ดัเจน 
-  ในส่วนของขั้นการวางแผนการจัดการให้ไดม้าถึงเป้าหมายในการ

ด าเนินการของชมุชนท่ีจะพฒันาสมรรถนะอย่างไร  เช่น ไดจ้ากการระดมสมองจากสมาชิกทกุคน 
และการจัดการระดมสมองนั้น  ได้ก าหนดประเด็นย่อยอะไรบ้าง  เพื่อน ามาตกผลึกและคิด
วิเคราะหส์งัเคราะหจ์นเป็น  เปา้หมาย และใชร้ะยะเวลาในการระดมสมองก่ีรอบจงึจะไดส้ิ่งเหลา่นี ้
ออกมา   

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบ
เสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยการทดลองใชช้มุชนฯ กบั
กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเทคโนโลยีการศึกษา  จ านวน 7 คน   สงักัดศูนยว์ิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อกสารกาศึกษา  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยผลการ
ทดลองดงันี ้  

ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1  สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  ระยะท่ี 2 ด  าเนินการชมุชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  และระยะท่ี 3  ประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน      

การด าเนินการระยะท่ี 1 สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  ให้
สมาชิกในชมุชนรว่มกนัระดมสมองและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมผ่านออนไลน ์  พบว่า 
สมาชิกท่ีมีประสบการณ์และอายุการท างานมากจะแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ อย่าง
สม ่าเสมอมากกว่าสมาชิกท่ีมีอายุการท างานนอ้ย  อย่างไรก็ตามการสะทอ้นปัญหาการท างาน
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ในส่วนของการวางแผนก าหนดเป้าหมายและแนว
ปฏิบัติสมาชิกท่ีมีประสบการณ์และอายุการท างานมากสามารถเสนอแผนและแนวปฏิบัติได้
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ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอ่ืนรว่มแสดงความคิดเห็นต่อแผนและแนว
ปฎิบตัิ จากนัน้สรุปเป็นแผนและแนวปฏิบตัิท่ีตอ้งน าไปใชร้ว่มกนั 

การด าเนินการระยะท่ี 2 ด  าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  
แบง่กิจกรรมออกเป็น  4 ครัง้  

(1)  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 สมาชิกร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาและ
รว่มกันสืบสอบหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนพบว่า  สมาชิกท่ีมีประสบการณ์การท างานสามารถชีแ้จงกับบทบาทของนักเทคโนโลยี
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลไดช้ัดเจน ในทางกลับกันสมาชิกท่ีมีความรูแ้ละ
ทักษะดา้นเทคโนโลยีเสนอความคิดเห็นการน าเครื่องมือและเครือข่ายออนไลนม์าประยุกตใ์ช้
ส  าหรบัออนไลนเ์พื่อสนบัสนุนปรบัเปลี่ยนบทบาทนกัเทคโนโลยีการศึกษาใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ ท าให้สมาชิกท่านอ่ืนได้มีทิศทางการหาข้อมูลเก่ียวกับเค รื่องมือส าหรบัน ามา
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลนจ์ากแหลง่อื่น ๆ     

(2) กิจกรรมครัง้ท่ี 2   การก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ    
นกัเทคโนโลยีการศกึษา เม่ือสถานการณก์ารท างานและการจดัการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั
ตอ้งปรบัเปลี่ยนเป็นแบบออนไลนใ์นช่วงการเกิดภาวะการระบาดของโรคโควิด 19   นกัเทคโนโลยี
การศึกษาเองจ าเป็นต้องใช้โอกาสนี้ในการแสดงบทบาทในฐานะบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละ
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีมากกวา่บคุลากรภาคสว่นอ่ืน ๆ  ทัง้ยงัมาช่วยยกระดบัทกัษะการ
ใชเ้ครื่องมือการจดัการเรียนการสอนออนไลนใ์หแ้ก่สมาชิกท่านอ่ืนน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใหส้งูขึน้ภายใตบ้รบิทการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน   สมาชิกทกุ
คนมีความคิดเห็นวา่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัอบรมใหแ้ก่สมาชิกนกัเทคโนโลยีการศกึษาทัง้ในชมุชนและ
นอกชมุชนดว้ย  เพื่อสนบัสนนุใหน้กัเทคโนโลยีการศกึษาไดพ้ฒันาวิชาชีพตนเองได ้ สอดคลอ้งกบั
เปา้หมายของชมุชนท่ีตอ้งการการสง่เสรมิสมรรถนะนกัเทคโนโลยีการศกึษาใหส้งูขึน้     

(3) กิจกรรมครัง้ท่ี 3  การสงัเกตการณแ์ละสะทอ้นผล  การสง่เสรมิสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีทางการศกึษาภายใตบ้รบิทการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลน ์  หลงัจาก
สมาชิกในชมุชนไดถ้่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้ครือ่งมือการจดัการเรยีนการสอนออนไลนใ์หก้บั
นักเทคโนโลยีการศึกษาท่านอ่ืน   สมาชิกท่านอ่ืนท่ีเขา้สังเกตการณ์สามารถสะท้อนผลอย่าง
สรา้งสรรค ์ โดยเสนอขอ้คน้พบตา่งๆ เพื่อน าทัง้ขอ้ดี  ขอ้จ ากดัท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณม์าปรบัปรุง
แนวปฏิบตัิส  าหรบัสมาชิกคนอ่ืนใมชน  และเป็นแนวทางการถ่ายทอดความรูไ้ปยงันกัเทคโนโลยี 
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คนอ่ืนนอกจากนีน้กัเทคโนโลยีการศกึษาสามารถน าแนวปฏิบตัิดงักล่าวไปใชป้ระกอบการท างาน
ในบทบาทนกัเทคโนโลยีการศกึษารว่มกบับคุลากรกลุม่อ่ืน    

(4) กิจกรรมครัง้ท่ี 4 การส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาผ่านการ
แสดงบทบาทนกัเทคโนโลยีการศกึษาในการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลนท่ี์ตอ้งการ  
พบวา่  บทบาทนกัเทคโนโลยีการศกึษาในการจดัการเรยีนการสอนทางไกลแบบออนไลนต์อ้งเป็นผู้
ท่ีปรบัตวัใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง  ประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความสามารถท่ีมีอยู่มาผสมผสานกบัการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้คา่ตอ่หน่วยงาน   ยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
ใหค้วามเคารพในวิชาชีพของเพื่อนรว่มวิชาชีพ   

การด าเนินการระยะท่ี 3  ประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  สามารถส่งเสริมสมรรถนะ 7 ดา้น  พบว่า  
รูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนสามารถสง่เสรมิสมรรถนะไดด้งันี ้

- สมรรถนะดา้นการพัฒนาวิชาชีพ  สมาชิกทุกคนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ก่ียวกับการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลนแ์ละ
สนบัสนนุใหส้มาชิกทกุคนไดมี้โอกาสพฒันาวิชาชีพ    

-  สมรรถนะดา้นการใช ้เป็นการส่งเสริมสมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหม่มา
สนบัสนนุท าหนา้นกัเทคโนโลยีการศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจน     

-  สมรรถนะดา้นการจดัการ  เป็นการรว่มกนัจดัการก าหนดรูปแบบการใหค้วามรู ้
และเพิ่มทักษะการใชเ้ครื่องมือส าหรบัการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลนใ์หแ้ก่นัก
เทคโนโลยีการศกึษาคนอ่ืนอยา่งเป็นระบบ        

-  สมรรถนะดา้นการพฒันา  เป็นการเลือกใชส้ื่อประเภทตา่งๆ มาเป็นสื่อส าหรบั
อบรมให้แก่สมาชิกนักเทคโนโลยีการศึกษา  เช่น คลิปสาธิตการใช้เครื่องมือ  การสรา้งอินโฟ
กราฟิกเพื่อล าดบัการใชเ้ครือ่งมือ   

-  สมรรถนะดา้นการประเมิน  เป็นการใชค้วามรูค้วามสามารถวิเคราะหปั์ญหา  
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากกว่าการใชค้วามรูค้วามสามารถดา้นการประเมิน  ดา้น
การใชส้ื่อท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาก าหนดไว ้ 

- สมรรถนะดา้นการออกแบบ  เป็นการออกแบบสารเพ่ือการอบรมเก่ียวกบัการใช้
เครื่องมือส าหรบัการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  อย่างไรก็
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ตามสมรรถนะดา้นการออกแบบตามขอบเขตสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษานัน้มีขอบเขต
ครอบคลมุการออกแบบสื่อการการเรยีนการสอน  การออกแบบกลยทุธก์ารสอน ดว้ย   

-  สมรรถนะดา้นการวิจยั เป็นสมรรถนะท่ียงัไม่ปรากฎชดัเจนเน่ืองจากระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรมผ่านรูปแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนนัน้มีระยะเวลาจ ากดั  
อย่างไรก็ตามนกัเทคโนโลยีการศกึษาสามารถน าแนวปฏิบตัิตา่งๆ ไปตอ่ยอดเป็นหวัขอ้การวิจยัใน
อนาคตได ้ 

โดยสรุปขอ้คน้พบจากการทดลองใชรู้ปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้จากการสงัเกต
และบนัทึกกิจกรรมต่างๆ พบว่า  การส่งเสริมมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาผ่านรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนนั้น  สามารถส่งเสริมสมรรถนะได้แต่ไม่ครบทุก
สมรรถนะและแตล่ะสมรรถนะไดร้บัการสง่เสรมิมากนอ้ยมาเท่ากนั  ขึน้อยูก่บัปัญหาท่ีตอ้งเรง่แกไ้ข  
เป้าหมายของชุมชน  ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม   ในส่วนของการด าเนินการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนช่วยใหก้ารแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ขอ้มูล ประสบการณ์ความคิดเห็น 
เป็นไปอย่างสรา้งสรรค ์ และท าไดต้ลอดเวลาตามความเหมาะสม  ทั้งยังสามารถบนัทึกขอ้มูล 
จัดเก็บขอ้มูล เรียกใชข้อ้มูล สะดวกรวดเร็ว ผ่านอุปกรณ์เครือท่ีท่ี เช่ือมต่อเครือข่ายออนไลน์ท่ี
หลากหลาย   

2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจการส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  
ดงัตารางท่ี 14 และ ตารางท่ี 15 
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ตาราง 14 ผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจองคป์ระกอบรูปแบบชมุชนแห่ง     
การเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

สมาชิกในชุมชน (บทบาท) 
 แบง่ปัน  แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณท่ี์เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี

ใหก้บัสมาชิกคนอื่นๆ ของชมุชน 4.71 0.29 
 สะทอ้นผลตอ่ประเดน็ปัญหาที่สมาชิกตอ้งการค าแนะน าดว้ยวิธีการ

เชิงสรา้งสรรค ์ 4.71 0.29 
 เปิดใจรบัฟังสมาชิกคนอ่ืนถ่ายทอดประสบการณ ์ 5.00 0.00 
แนวปฏิบัตขิองชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน   
 การรว่มกนับรหิารจดัการแบบมีสว่นรว่ม 4.86 0.14 
 การรว่มกนัก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เปา้หมาย 5.00 0.00 
 การรว่มกนัสรา้งภาวะผูน้  า   5.00 0.00 
 การรว่มกนัพฒันาวิชาชีพ   5.00 0.00 
 การรว่มกนัพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง   4.86 0.14 
 การรว่มมือกนัสืบสอบ   5.00 0.00 
วัตถุประสงคข์องชุมชน 
 สมาขิกรว่มกนัก าหนดวตัถปุระสงคโ์ดยค านงึถงึผลประโยชนท่ี์จะ

เกิดขึน้รว่มกนั 5.00 0.00 

กจิกรรม     

 ตระหนกัรบัรูปั้ญหา   4.86 0.14 
 ทางเลือกในการแกปั้ญหา 5.00 0.00 
 ตดัสินใจเลือกทางเลือก    4.71 0.29 
 เรยีนรูแ้ละลงมือปฏิบตัิตามทางเลือก   5.00 0.00 
 การปรบัปรุง   4.71 0.29 
 การประเมินผล 4.86 0.14 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

เคร่ืองมอืสนับสนุนชุมชนแบบเสมอืน 
 เครื่องมือสนบัสนนุดา้นเครอืข่าย   5.00 0.00 
 เครื่องมือสนบัสนนุดา้นสื่อ    5.00 0.00 
 เครื่องมือสนบัสนนุดา้นการจดัเก็บเอกสารและการแบง่ปันเอกสาร 5.00 0.00 
โครงสร้างสนับสนุนชุมชนแบบเสมอืน   
 โครงสรา้งสนบัสนนุกิจกรรมออนไลน ์   5.00 0.00 
การบริหารจัดการชุมชนแบบเสมอืน 5.00 0.00 

 
จากตารางท่ี 14  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจการส่งเสริม

สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน   พบว่า  ผลการประเมินในภาพรวม  เครื่องมือสนบัสนนุชมุชนแบบเสมือน  
โครงสรา้งสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน และการบริหารจัดการชุมชนแบบเสมือน  อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสดุ    

ผลการประเมินแยกรายการ  พบว่า  สมาชิกในชุมชน  บทบาทสมาชิกใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน ฯ  ได้แก่  เปิดใจรบัฟังสมาชิกคนอ่ืนถ่ายทอด
ประสบการณ์  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีให้กับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ของชุมชน   และสะทอ้นผลต่อประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกตอ้งการค าแนะน าดว้ย
วิธีการเชิงสรา้งสรรค์  อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  X̅ = 5.00  4.71  และ 4.71 ตามล าดับ  
S.D =  0.00  0.29  และ  0.29  ตามล าดบั)    

แนวปฏิบัติของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  ไดแ้ก่  การรว่มกนัก าหนดวิสยัทศัน ์ 
พันธกิจ  เป้าหมาย  การร่วมกันสรา้งภาวะผูน้  า  และการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ    อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สดุ (   X̅ =  5.00  5.00  5.00  และ 5.00  ตามล าดบั S.D = 0.00  0.00  และ0.00  
ตามล าดบั)   

วตัถปุระสงคข์องชมุชน  สมาชิกรว่มกนัก าหนดวตัถปุระสงคข์องชมุชน อยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ (  X̅ =  5.00    S.D = 0.00)    
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กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของ   นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยกระบวนการ
เรียนรูท้างสงัคม  ไดแ้ก่  ทางเลือกในการแกปั้ญหา  เรียนรูแ้ละลงมือปฏิบตัิตามทางเลือก  และ  
ตระหนกัรบัรูปั้ญหา อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ ( X̅ = 5.00  5.00 และ 4.86  ตามล าดบั   S.D 
=  0.00  0.00  และ 0.29  ตามล าดบั)   

เครื่องมือสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน   ได้แก่  เครื่องมือสนับสนุนด้าน
เครือข่าย  เครื่องมือสนับสนุนดา้นสื่อ   และเครื่องมือสนับสนุนดา้นการจัดเก็บเอกสารและการ
แบ่งปันเอกสาร อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ ( X̅ = 5.00  5.00  และ 5.00 ตามล าดบั   S.D =  
0.00  0.00  และ  0.00  ตามล าดบั)   

โครงสรา้งสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน  ไดแ้ก่ โครงสรา้งสนับสนุนกิจกรรม
ออนไลน์  อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด (  X̅ =  5.00    S.D = 0.00)  และ การบริหารจัดการ
ชมุชนแบบเสมือน  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ (  X̅ =  5.00    S.D = 0.00)     

ตาราง 15 ผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
 1.1  การบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย กรอบภาระงาน  การจดักลุม่  

ระยะเวลา  และการติดตามผล 5.00 0.00 

 1.2  การเตรยีมการ ประกอบดว้ย ประเมินสมรรถนะดา้นการวิจยั
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษา  ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการณท่ี์เป็น
จรงิ  วิเคราะหค์วามตอ้งการ   4.71 0.29 

 1.3  การวางแผน  ประกอบดว้ย  ปฐมนิเทศชีแ้จง  สรา้งความ
ตระหนกัและความไวว้างใจ   ก าหนดสิ่งท่ีกลุม่จะเรยีนรูแ้ละท างาน
รว่มกนั  ก าหนดประเดน็วิพากษ ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการท างาน
รว่มกนัในกลุม่   ก าหนดเปา้หมายรว่มกนั  และก าหนดหรอืคน้หา
แนวทางการแบง่ปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จง
บทบาทสมาชิกกลุม่ 4.86 0.14 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

 1.4  บทบาทของสมาชิกตอ่การด าเนินการชมุชนแหง่การเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน 5.00 0.00 

ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน (กจิกรรม) 
 2.1  เสนอประเดน็วิพากษ ์ จากปัญหาที่เกิดขึน้จากท างาน 5.00 0.00 

 2.2   คดัเลือกประเดน็รว่มกนั 5.00 0.00 

 2.3  ระดมสมองน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาที่มาจากประสบการณ ์ 5.00 0.00 

 2.4  หาขอ้มลูเพิ่มเติม  4.57 0.43 

 2.5   อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม 4.71 0.29 

 2.6   น าไปทดลองใชใ้นการท างาน 5.00 0.00 

 2.7   สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู 5.00 0.00 

 2.8   อภิปรายผลจากการสงัเกตการณแ์ละปรบัปรุงแกไ้ข 5.00 0.00 

 2.9   สรุปผลเพ่ือใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาที่ใหผ้ลดีตอ่การท างาน 5.00 0.00 

 2.10  บนัทกึทกุขัน้ตอนการท างาน : ระบปัุญหา  วิธีการแกปั้ญหา  
การน าไปใช ้ ผลที่ได ้ 5.00 0.00 

 2.11  แบง่ปันประสบการณ ์ 4.86 0.14 

 2.12  สะทอ้นผล  4.86 0.14 

 2.13  บทบาทของสมาชิกต่อการด าเนินการชมุชนแหง่การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือน 5.00 0.00 

ระยะที ่3 ประเมนิผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
 3.1  ผลการท างานเป็นไปตามสมรรถนะท่ีตอ้งการสง่เสรมิ 5.00 0.00 

 3.2   ผลการจดัการชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพ 5.00 0.00 

  
จากตารางท่ี 15 ผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการของชมุชน

แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา พบว่า ระยะท่ี 1 สรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  ไดแ้ก่ การ
บรหิารจดัการ  บทบาทของสมาชิกต่อการด าเนินการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 
และการวางแผน   อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที่สดุ  ( X̅ = 5.00  5.00  และ4.86  ตามล าดบั  S.D =  
0.00  0.00  และ  0.14  ตามล าดบั)   
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ระยะท่ี 2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน(กิจกรรม)  ไดแ้ก่  
เสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จากท างาน   คัดเลือกประเด็นร่วมกัน  ระดมสมอง
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมาจากประสบการณ์  อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  3 ล  าดับแรก   
( X̅ = 5.00  5.00  และ 5.00  ตามล าดบั  S.D =  0.00  0.00 และ 0.00  ตามล าดบั)   

ระยะท่ี 3 ประเมินผลชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน   ไดแ้ก่  ผลการ
ท างานเป็นไปตามสมรรถนะท่ีตอ้งการส่งเสริม และผลของการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  ( X̅ = 5.00  และ 5.00  ตามล าดับ  S.D =  0.00  และ  
0.00  ตามล าดบั) 

ขั้นตอนที ่3 การรับรองรูปแบบของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมือนเพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา   

3.1 ผลการรบัรองรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  ดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ 9 คนมีมติรบัรอง
รูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน ฯ  ดงัตารางท่ี 16 และ ตารางท่ี 17 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

 การออกแบบรูปแบบ 4.11 0.43 
 หลกัการและเหตผุล 4.56 0.50 
 หลกัการของรูปแบบ 4.33 0.51 
 วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 4.67 0.47 
 ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะดว้ยรูปแบบฯ 3.89 0.11 
 คูมื่อการใชรู้ปแบบฯ 4.00 0.00 

 
จากตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่องคป์ระกอบของ

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา พบว่า  วตัถปุระสงคข์องรูปแบบและหลกัการและเหตผุล  อยู่ใน
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ระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ  ( X̅ = 4.67 และ  4.56  ตามล าดบั S.D = 0.47  และ 0.50  ตามล าดบั)  
ส่วนหลกัการของรูปแบบ   คู่มือการใชรู้ปแบบฯ  ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะ
ดว้ยรูปแบบฯ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ =  4.33  4.11  4.00 และ 3.89  ตามล าดบั  S.D =  
0.51  0.43  0.00   และ 0.11  ตามล าดบั) 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่ขัน้ตอนการด าเนินการของชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา   

 
รายการประเมนิ 

ค่าเฉลีย่ 
X̅ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน   
 (1) การบรหิารจดัการ  4.44 0.51 
 (2) การเตรยีมการ  4.11 0.67 
 (3) การวางแผน 4.44 0.50 
ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน   
 (4) ด าเนินการ   4.22 0.42 
 (5) สะทอ้นผล   4.44 0.50 
ระยะที ่3 ประเมนิผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน   
 (6) ประเมินผล   4.44 0.51 

 
จากตางรางท่ี 17 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขัน้ตอนการ

ด าเนินการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   พบว่า  ระยะท่ี 1  สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน  พบวา่ การบรกิารจดัการ  การวางแผน และการเตรยีมการ  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ 
= 4.44  4.44  และ  4.11  ตามล าดับ  S.D =  0.51  0.50   และ 0.67  ตามล าดับ)   ระยะท่ี 2  
การด าเนินากรชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน   พบว่า  การสะท้อนผล  และการ
ด าเนินการ  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ = 4.44  และ  4.22  ตามล าดบั  S.D =  0.50   และ 
0.42  ตามล าดบั)  ระยะท่ี 3  ประเมินผลชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  พบว่า  การ
ประเมินผล  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( X̅ =  4.44   S.D =   0.51 ) 
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ผูท้รงคณุวฒุิมีมติรบัรองรูปแบบ  โดยมีเสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรุงใหส้มบรูณ ์ ดงันี ้
1) องคป์ระกอบหวัขอ้  สมาชิก  ใหป้รบัเป็น  นกัเทคโนโลยีการศึกษา เน่ืองจาก

การทดลองใชรู้ปแบบนีด้  าเนินการในชมุชนนกัเทคโนโลยีการศกึษา   
2) องคป์ระกอบหวัขอ้  วตัถปุระสงคข์องชมุชน  ใหป้รบัเป็น  เปา้หมายของชมุชน  

เน่ืองจากเป้าหมายมีความชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุผลภายใต้ความพยายามของ
ด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองน าไปสูผ่ลส าเรจ็ 

3) องค์ประกอบหัวข้อ  เครื่องมือสนับสนุนด้านเครือข่าย  และ  โครงสรา้ง
สนับสนุนชุมชนแบบเสมือน  ให้ปรบัเป็น  เครื่องมือสนับสนุนแบบเสมือนดา้นการสื่อสารและ
โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์เน่ืองจากขัน้ทดลองใชรู้ปแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใชรู้ปแบบ
ออนไลนผ์า่นการจดัการผ่านไมโครซอฟตที์ม  

4) ภาพแสดงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา แกไ้ขโดยน าองคป์ระกอบและขัน้ตอน
มาน าแสดงในภาพเดียวกัน  เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

5) ขัน้ตอนการด าเนินการ  เมื่อด าเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ แลว้ การสะทอ้นผล
ควรจะตอ้งออกมาในรูปแบบแนวปฏิบตัิดว้ย เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนน าไปใชไ้ด ้ นอกจากนีห้าก
น าไปปรบัใชใ้นอนาคตปรบัการด าเนินการโดยใชแ้นวทางการพฒันาชมุชนนกัปฏิบตัิ 
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รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ
นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ผลบรรลุตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย  ดงันี ้

1. หลักการของรูปแบบ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ในส่วนของเศรษฐกิจและสงัคมตัง้แต่เริ่มเขา้สู่

ศตวรรษท่ี  21 สังคมโลกต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของ
เทคโนโลยี  ( Disruption Technology) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันด้วยการแทนท่ี
ของเดิม (displacement)  การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของเทคโนโลยีและวิกฤตการณ์ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคมและสาธารณสขุ ท าใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมตอ้งปรบักลยุทธก์ลวิธีครัง้ใหญ่ไม่
เวน้ในส่วนของภาคการศึกษา  ทัง้ในระดบัการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษา
ตามอัธยาศัย  และการศึกษาทางไกล เม่ือพิจารณาในส่วนของการศึกษาทางไกลอาจจะมีขอ้
ไดเ้ปรียบในส่วนของการจัดการศึกษาท่ีจัดการศึกษาดว้ยระบบการสอนไม่มีชัน้เรียน อาศยัสื่อ
ประสมท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนศกึษาดว้ยตนเอง ผูส้อนสามารถจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีผูเ้รียนเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลนัของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สงัคม และสาธารณสขุส่งผลการจดัการศึกษาทางไกลในรูป
แบบเดิมไดร้บัผลกระทบทัง้ตอ่ผูเ้รยีนและผูส้อน  การปรบัเปลี่ยนการจดัการเรยีนการสอนทางไกล
ในรูปแบบออนไลนจ์ึงตอ้งเกิดขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้  โครงสรา้งบคุลากรในการจดัการเรยีนการ
สอนทางไกลประกอบไปดว้ย  นกัเนือ้หา  นกัวดัผลและนกัเทคโนโลยีการศกึษา ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล  ดังนั้นนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาท
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย  นัก
เทคโนโลยีการศกึษาตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทกัษะทางดา้นต่างๆ เช่น  ดา้นการจดัระบบและ
ออกแบบสื่อการศึกษาทางไกลการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น  การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกยคุใหม่ท าใหน้กัเทคโนโลยีการศกึษาเองตอ้งรกัษาและยกระดบั
ความรูค้วามสามารถใหเ้พิ่มขึน้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอ่การจดัการเรยีนการสอน
ทางไกลตามนโยบายและเปา้หมายของหน่วยงานตอ่ไป       

การพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาครัง้นีเ้พื่อคน้หาค าตอบว่าชมุชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนท่ีพฒันาขึน้มานัน้สามารถสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาไดโ้ดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการอ านวยความสะดวกในการท างานของชมุชนใน
รูปแบบเสมือนเป็นเครือ่งมือช่วยใหก้ารด าเนินการของชมุชนท่ีมาเรยีนรูร้ว่มกนั   สะสมองคค์วามรู ้
ภายใตบ้รบิทเดียวกนัและรว่มกนั   สะทอ้นความเป็นชมุชนการเรยีนรู ้วิชาชีพเพื่อใหเ้กิดสงัคมการ
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แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละสรา้งสงัคมคนท างานท่ีเขม้แข็ง  สามารถขบัเคลื่อนการเรียนรูแ้ละ
แก้ไขสภาวะการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที  ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดว้ย

ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 
3. องคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษ  โดยการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎีชมุชน
ชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  ชมุชนเสมือน  สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  นอกจากนีมี้การศึกษาความคิดเห็นของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
ทดลองใชชุ้มชนกับนักเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ    
แสดงดงัภาพท่ี 7 

 

 ภาพประกอบ 7 รูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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 3.1 องคป์ระกอบของการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพีความเหมาะสมทัง้ 7 
องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  นกัเทคโนโลยีการศกึษา แนวปฏิบตัิของชมุชน เปา้หมายของชมุชน  กิจกรรม
ของชุมชน   เครื่องมือสนับสนุนแบบเสมือนดน้การสื่อสาร   โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์  
และการบรหิารจดัการชมุชน  มีรายละเอียดงันี ้  

3.1.1 นกัเทคโนโลยีการศึกษา เป็นสมาชิกของชุมชน  โดย เป็นสมาชิกของ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทั้งดา้นความรูแ้ละทักษะ
แตกตา่งกนัและมีความสามารถเฉพาะตวัแตกตา่งกนัทางดา้นเทคโนโลยีการศกึษา อย่างไรก็ตาม
สมาชิกมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะสามารถปฎิสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกในชมุชนตามโครงสรา้งกลุม่ขนาด
เล็กส่งผลใหชุ้มชนมีความเช่ือมโยงและแข็งแรง  คณุสมบตัิสมาชิกในชมุชนประกอบดว้ย 2 กลุ่ม 
ได้แก่ นักเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 1-3 ปี และ นักเทคโนโลยี
การศกึษาท่ีมีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 3   ปีขึน้ไป  โดยมีบทบาทดงันี ้ 

-  ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
-  ช่วยขบัเคลื่อนแนวทางชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนให้

เป็นไปตามเปา้หมายของชมุชน  
-  รบัฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรคใ์นมิติ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของนกัเทคโลยีการศกึษา 
-  รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลสารสนเทศในทิศทางท่ีเป็นประโยชนต์่อ

การปฏิบตัิของนกัเทคโนโลยีการศกึษา 
-  ถ่ายทอดประสบการณท่ี์เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนๆ ของ

ชมุชน 
 -  สะทอ้นผลต่อประเด็นปัญหาท่ีสมาชิกตอ้งการค าแนะน าดว้ยวิธีการ

เชิงสรา้งสรรค ์  
3.1.2 แนวปฏิบัติของชุมชน เป็นวิธีการ  กฎระเบียบ  ท่ีสอดคล้องกับ

ค าแนะน าของสมาชิกเพื่อใหส้มาชิกไดมี้สว่นรว่มในการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้รา้งจะตอ้งมีวตัถปุระสงค์
ท่ีชัดเจนส าหรับชุมชนก่อน และต้องมีการชี ้แจงไว้อย่างชัดเจน   แนวประฏิบัติของชุมชน 
ประกอบดว้ย 7 ประการ 

(1)   การร่วมกันบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  สมาชิกของ
ชมุชนช่วยกนัวางแผนเพื่อการบรหิารจดัการการด าเนินการของชมุชนภายใตแ้นวทางการส่งเสรมิ
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยร่วมกันก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินการกิจกรรมภายใตร้ะยะเวลา ภาระงาน ท่ีมุง่เนน้ใหเ้กิดการท างานรว่มกนั  น าองคค์วามรูท่ี้
ไดจ้ากการท างานมาใชใ้นการด าเนินการกิจกรรมของชมุชน 

(2) การรว่มกนัก าหนดเป้าหมาย หมายถึง  สมาชิกในชุมชนระดมสมอง
และก าหนดเปา้หมายรว่มกนัวา่ตอ้งการใหท้กุคนรว่มกนัคดิคน้หรอืหาแนวปฏิบตัิท่ีดีตอ่การท างาน  
โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจปัจจบุนัและกิจกรรมของชมุชนท่ีน าไปสูก่ารสง่เสรมิสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  เพื่อใหเ้กิดการท างานไปในทิศทางเดียวกนั 

(3) การรว่มกนัสรา้งภาวะผูน้  า  หมายถึง  สมาชิกในชมุชนรว่มกนัพฒันา
ภาวะผูน้  าใหแ้ก่สมาชิกในชมุชน เป็นการแบ่งปันอ านาจใหส้มาชิกเขา้ถึงและเขา้ใจเก่ียวกบัการมี
เสรมิศกัยภาพการเป็นผูน้  า  ผลกัดนัใหส้มาชิกมีความมั่นใจท่ีจะเสนอแนะ แลกเปลี่ยนขอ้มลูและ
แนวปฏิบตัิท่ีดี  แสดงความคิดเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์ 

(4) การร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  สมาชิกในชุมชนยึดมั่นใน
แนวทางของการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพสามารถพฒันาความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพได ้โดยอาศยัความรูแ้ละทักษะท่ีมีอยู่ในตวัของสมาชิกในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความ
เช่ียวชาญและกลุ่มท่ีมีประสบการณ ์ทัง้นีต้อ้งน าทกัษะทางการคิด  การวิเคราะห ์การแกปั้ญหา 
รวมทัง้ความรว่มมือทางวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพรว่มกนั 

(5) การรว่มกนัพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  หมายถึง  สมาชิกในชุมชน
น าความรู ้ ประสบการณ ์ องคค์วามรูท่ี้ไดม้าจากการรว่มกนัพฒันาวิชาชีพมาแลกเปลี่ยนกันใน
ชุมชน ทั้งนี ้ท  าได้ทั้งแบบทางการ ไม่เป็นทางการ สมาชิกในชุมชนน าองค์ความรูต้่างๆมา
ประยกุตใ์ชจ้นเกิดแนวปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบัการน าการพฒันาวิชาชีพใหเ้ป็นรูปธรรมและเป็นรูปแบบท่ี
น าไปปฏิบตัิตอ่เน่ืองตอ่ไป 

(6) การรว่มมือกนัสืบสอบ  หมายถึง  สมาชิกในชมุชนรว่มมือกนัท างาน
แบบทีมในการแสวงหาแนวทางหรอืแนวปฏิบตัิท่ีดีตอ่การน ามาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพ ตัง้แต่การ
สรา้งความร่วมมือในทีม  การรว่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การช่วยกันในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  
การสอนแบบพ่ีเลีย้ง 

(7) การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนั  หมายถึง  สมาชิกในชมุชนตา่ง
ตอ้งมีทัศนคติท่ีดีต่อกัน เช่ือใจ ไวใ้จ ยอมรบัซึ่งกันและกัน  การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์
เป็นไปในทิศทางสรา้งสรรค ์ สรา้งบรรยากาศการท างานแบบกลัยาณมิตร สนบัสนุน ส่งเสริมให้
เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานและสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีน าไปสู่การส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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3.1.3  เป้าหมายของชุมชน  สมาชิกในชุมชนจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย
ของชุมชนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก  เพื่อร่วมกันท างานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  
เป้าหมายของชุมชนเป็นสมาชิกในชุมชนตอ้งการรว่มกนัระดมสมองเพื่อก าหนดเป้าหมายในการ
ขบัเคลื่อนชมุชนใหช้ดัเจน    

3.1.4  กิจกรรมของชุมชน  เป็นการออกแบบกิจกรรมและการใชเ้ครื่องมือ
ต่างๆ ท่ีสามารถส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยยึดตาม
เป้าหมายและสภาพแวดลอ้มของของชุมชนฯ   เป้าหมายของชุมชนเป็นตวัก าหนดกิจกรรม  ซึ่ง
กิจกรรมก็จะเป็นตวัก าหนดเครือ่งมือท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชมุชน 

3.1.5  เครื่องมือสนับสนุนแบบเสมือนดา้นการสื่อสาร   เครื่องมือส าหรบั
ให้บริการสมาชิกในชุมชนท างานร่วมกัน  การปฎิสัมพันธ์กั น   แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร     
แบ่งปันและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เครื่องมือสนับสนุนชุมชนแบบเสมือนนีช้่วยลด
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ีในการงาน  เครือ่งมือดา้นการสื่อสารเป็นเครือ่งมือเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหส้มาชิกเพื่อใชส้  าหรบัการน าเสนอไอเดีย  ปรกึษาหารือ   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
การสื่อสารสามารถท าไดท้ัง้แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  ทัง้ในแบบกลุม่และรายบคุคล  

3.1.6 โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์  เป็นโครงสรา้งสนบัสนนุการด าเนิน
กิจกรรมในสว่นของกิจกรรมในสว่นของออนไลน ์ เพื่อใหผู้จ้ดัการชมุชนดแูล ควบคมุ อ านวยความ
สะดวกผา่นออนไลนใ์หแ้ก่สมาชิกในชมุชน   โปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรท่ี์น ามาใชต้อ้งสามารถใชง้าน
ไดง้่ายสามารถใชง้านทัง้แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  ท าใหก้ารขบัเคลื่อนชมุชนเป็นไป
ในรูปแบบใหม่  เกิดความตื่นตัวในการช่วยการสรา้งชุมชนสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีร่วมกัน  
ก าหนดไว ้    

3.1.7 การบรหิารจดัการชมุชน  เป็นสิ่งท่ีสมาชิกของชมุชนประชมุรว่มกนัเพื่อ
ศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างท่ีตอ้งเขา้ใจถึง กรอบภาระงาน  การจัดรวมกลุ่ม  การ
ก านหดระยะเวลาการด าเนินการใหช้ดัเจน โดยสมาชิกตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการ  การติดตาม  
และการประเมินผล  เพื่อใหก้ารสรา้งชมุชนมีประสทิธิภาพ   
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3.2  ขัน้ตอนการด าเนินการกิจกรรมดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบดว้ย 
3  ระยะ  ดงันี ้ 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
(1) การบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย กรอบภาระงาน  การจดักลุม่  ระยะเวลา  

และการติดตามผล 
(2) การเตรียมการ ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยี

การศกึษา  ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการณท่ี์เป็นจรงิ     
(3) การวางแผน  ประกอบดว้ย  ปฐมนิเทศชีแ้จง  สรา้งความตระหนักและ

ความไวว้างใจ   ก าหนดสิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างานร่วมกัน  ก าหนดประเด็นวิพากษ์  เพื่อ
ก าหนดแนวทางการท างานรว่มกนัในกลุม่   ก าหนดเปา้หมายรว่มกนั  และก าหนดหรอืคน้หาแนว
ทางการแบง่ปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่ 

ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
(4) ด าเนินการ  ประกอบดว้ย    เสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากท างาน   คัดเลือกประเด็นร่วมกัน   ระดมสมองน าเสนอวิ ธีการแก้ปัญหาท่ีมาจาก
ประสบการณ ์   หาขอ้มลูเพิ่มเติมจากแหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ  อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ี
เหมาะสม  น าไปทดลองใชใ้นการท างาน   สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู   อภิปรายผล
จากการสงัเกตการณแ์ละปรบัปรุงแกไ้ข ถอดบทเรยีนและสรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีใหผ้ล
ดีต่อการท างาน (สรุปเป็นระยะๆ)   บนัทึกทุกขัน้ตอนการท างาน : ระบุปัญหา  วิธีการแกปั้ญหา  
การน าไปใช ้ ผลท่ีไดแ้ละแบง่ปันประสบการณ ์ 

(5) สะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ถอดบทเรียนของกลุ่มเพื่อน าไปก าหนด
แนวปฏบตัิ  และการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

ระยะที ่3 ประเมินผลชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
(6) ประเมินผล  ประกอบดว้ย  ประเมินการท างานเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด และประเมินประสทิธิภาพของการจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
ทัง้นีใ้นขัน้ตอนท่ี  (3) – (6)  หลกัการท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การเรียนรูแ้บบมีส่วน

รว่ม เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรู ้ การท างานรว่มกนั  ในรูปแบบท่ีไดร้ว่มกนัออกแบบแนวทางการท างาน
และการสืบเสาะแสวงหาแบบปฏิบตัิท่ีดี  นอกจากนีก้ารยดึหลกัการท างานเป็นทีม  เพื่อใหเ้กิดการ
รว่มแรงรว่มใจ ไวว้างใจกนั  ยอมรบัซึง่กนัและกนั  รว่มกนัสรา้งทีมการเรยีนรูท่ี้ช่วยกนัปรบัปรุงและ
สง่เสรมิสมรรถนะท่ีก าหนดเปา้หมายไว ้  รวมทัง้การน าหลกัการการสะทอ้นผลผ่านการเสวนามา
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ใชใ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกนัตลอดเวลาการด าเนินการชมุชนและน าไปใชใ้นการท างาน
ในอนาคตตอ่ไป  จากทัง้ 3 ระยะ  สามารถแสดงเป็นการด าเนินการกิจกรรมดว้ยรูปแบบชมุชนแห่ง
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  แสดงดงัภาพท่ี 8 

 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิ
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา” การวิจยันีเ้ป็นแบบการวิจยั
และพัฒนา (Research and development)  สามารถสรุปผลการวิจัย   อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ  ไดด้งันี ้ 

1.จดุมุง่หมายของการวิจยั 
2.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.วิธีด  าเนินการวิจยั 
4.สรุปผลการวิจยั 
5.อภิปรายผลการวิจยั 
6.ขอ้เสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวิจยั 
1.เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ

เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ

สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
3.เพื่อรบัรองรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะ

ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งแบง่ตามระยะการวิจยัเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา   

ขอ้มลูท่ีศกึษา 
(1) ศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ

แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   
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(2) ศึกษาผลการพัฒนาร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันการศึกษา 4 ภูมิภาค 
จ านวน 6 สถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 22 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง   

เครื่องมือท่ีใช้  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ 

ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิช าชีพ แบบ เส มื อน เพื่ อ ส่ งเส ริมสมรรถนะของนั ก เทค โน โลยี ก ารศึ กษ าใน
สถาบันอุดมศึกษา 

กลุม่เปา้หมายไดร้บัการเลือกแบบเจาะจง  
นกัเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 7 คน  สงักดัศนูยว์ิชาการเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. โดยมีคณุวฒุิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกและมี
ประสบการณ์การท างานดา้นเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต  ่ากว่า 3 ปี   หรือระดบัปริญญาโทและมี
ประสบการณก์ารท างานดา้นเทคโนโลยีการศกึษามากกวา่ 5 ปี   

เครื่องมือท่ีใช ้ ไดแ้ก่  รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของ   นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  และแบบสอบถามความพงึ
พอใจท่ีมีตอ่รูปแบบฯ 

ระยะที่ 3 เพื่อรับรองรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

กลุม่เปา้หมายท่ีเลือกแบบเจาะจง 
1. ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 7 คน   
2. ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการพฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพและ

ชมุชนเสมือน จ านวน 2 คน   
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติดังนี ้  เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีจบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกหรอืผูมี้ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ในดา้นเทคโนโลยีการศกึษาและดา้น
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

เครื่องมือท่ีใช ้ ไดแ้ก่  แบบรบัรองรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนฯ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 จุดมุ่งหมายข้อที่  1  การศึกษาองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบชมุชน

แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา   

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
การวิจยัระยะท่ี 1 มีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั และสรุปผลการศกึษา ตาม
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบั  ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  ชมุชนแบบเสมือน  สมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้มลูหน่วยงานดา้นเทคโนโลยีการศกึษา
หรอืท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย   

 2. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถามเก่ียวกับ
การศึกษาความต้องการจ าเป็น  แบ่งเป็น 3 ตอน  ได้แก่  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 สภาพจรงิเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีพงึประสงคแ์ละ
แสดงความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ  และตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และขัน้ตอนการด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
จากนัน้น าไปเก็บขอ้มลูกับกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเทคโนโลยีการศึกษา จาก 6 มหาวิทยาลยัใน 4 
ภมูิภาค จ านวน 22 คน ผ่านผูป้ระสานงานการเก็บรวบรวมขอ้มลู  สรุปและรายงานผลการศกึษา
ในรูปแบบตารางและความเรยีง  

ส่วนท่ี 2  ศึกษาผลการพัฒนาร่างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  มี
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเพื่อก าหนดกรอบการ
พัฒนารูปแบบ  รวมทั้งผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียน รู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือน เพื่ อส่ งเสริมสมรรถนะของนัก เทคโนโลยี การศึกษาใน



  118 

สถาบนัอุดมศึกษาในส่วนท่ี 1  มาเป็นกรอบในการพัฒนารา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนฯ  

2. ออกแบบและพฒันารา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  ตามหลกัการ
และแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community) ชุมชน
แบบเสมือน (Virtual Community)  และสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา   

3. น าร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรา่งตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ   โดย
น าส่งรา่งตน้แบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน ฯ และเอกสารประกอบรา่งตน้แบบ
ต่างๆ  ส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ละทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์  น าผลการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ย
รูปแบบตาราง ดว้ยความถ่ี รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย  และน ามาปรบัปรุงรูปแบบชมุชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ระยะที่ 2 จุดมุ่งหมายข้อที่ 2  การศึกษาผลการใชชุ้มชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
การวิจยัระยะท่ี 2 มีขัน้ตอนการด าเนินงานการวิจยั  ดงันี ้

1. น าส่งหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูล  และประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  
เพื่ อขอวัน เวลาส าหรับจัดประชุมออนไลน์   เพื่ อ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
กระบวนการวิจยั อธิบายเครือ่งมือท่ีใชด้  าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือน (แอป
พลเิคชนัส าหรบัการท างานรว่มกนัผา่นออนไลน)์             

2. จดัประชุมผ่านออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนัส าหรบัการท างานรว่มกันผ่าน
ออนไลนก์บักลุ่มเปา้หมาย  จ านวน 7 คน   เพื่อแจง้ใหท้ราบถึงวตัถปุระสงคข์องการวิจยั  ขัน้ตอน
ของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนท่ีน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษา ชีแ้จงบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชมุชนและเครือ่งมือส าหรบัการท างานรว่มกนั
แบบออนไลนผ์า่นแอปพลิเคชนัไมโครซอฟตที์ม 

3.  ขัน้ตอนการทดลองใชรู้ปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็น  3 ระยะ 
ไดแ้ก่  การด าเนินการระยะท่ี 1 สรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  ใหส้มาชิกใน
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ชมุชนรว่มกนัระดมสมองและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมผ่านออนไลน ์   การด าเนินการ
ระยะท่ี 2  ด  าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  และการด าเนินการระยะท่ี 3  
ประเมินผลชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 

4. ประเมินผลการใชรู้ปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ 
ดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิ
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสรุปผลการขอ้คน้พบจากการ
สงัเกตและบนัทกึกิจกรรมตลอดการด าเนินการทดลองเพื่อน ามาเสนอผลการวิจยั 

ระยะที ่3  จุดมุ่งหมายข้อที ่3  การรบัรองรูปแบบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ขัน้ตอนด าเนินงานวิจยั 
การวิจยัระยะท่ี 2 มีขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยัดงันี ้

1. สรุปขอ้มูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากระยะท่ี 2 มาปรบัปรุงเป็น
รูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

2.  น ารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  จ านวน 9  ท่าน   โดยจดัสนทนากลุม่
เพื่อน าเสนอและรบัรองรูปแบบจ านวน 4 ท่าน และส่งเอกสารผ่านไปรษณียอ์เล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรศัพท์เพื่อชีแ้จงรายละเอียดรูปแบบ จ านวน 5 ท่าน  จากนั้นสรุปผลการรบัรองรูปแบบมา
ปรบัปรุงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยั  แบง่เป็น 3 สว่น ตามจดุมุง่หมายการวิจยั ดงันี ้

จุดมุ่งหมายข้อที่ 1 การศึกษาองคป์ระกอบและกระบวนการของชุมชนแห่งการ
เรียน รู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือน เพื่ อส่ งเสริมสมรรถนะของนัก เทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  มีรายละเอียดงันี ้

1. ผลศกึษาสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงความ
ตอ้งการจ าเป็นในการสง่เสรมิสมรรถนะ  เสนอผลการศกึษาเป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นการออกแบบ 
ไดแ้ก่ มีความสามารถออกแบบกลยุทธ์การสอนไดอ้ย่างเหมาะสม ดา้นการพัฒนา ไดแ้ก่  มี
ความสามารถเลือก ดดัแปลงหรือสรา้งโมเดลของการพฒันาและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสื่อ
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การเรยีนการสอน   ดา้นการใช ้ ไดแ้ก่ มีความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินการใชแ้ละแพรก่ระจาย
นวตักรรม   ดา้นการจดัการ  ไดแ้ก่  มีความสามารถในการบรหิารจดัการโครงการใหเ้กิดคณุภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด  ดา้นการประเมิน   ไดแ้ก่   มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าเกณฑ์การ
ประเมินพืน้ฐานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  ดา้นการวิจยั  ไดแ้ก่ มีความรูค้วามเขา้ใจในการน า
ผลงานวิจยัไปใช ้ และ ดา้นการพฒันาสายอาชีพ  ไดแ้ก่  มีความสามารถระบุและแกปั้ญหาดา้น
จรยิธรรมและกฎหมายในการออกแบบเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน 

2. ผลการพัฒนาร่างตน้แบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของ    นกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  พบว่า ขัน้ตอนท่ีมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ในล าดบัแรก  ไดแ้ก่  ขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี
ขัน้ตอนครบถว้นเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่เน่ือง  รองลงมา คือ ขัน้ตอนมีความเหมาะสมสามารถ
ส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาดว้ยชุมชนแห่งการเรียนทาง
วิชาชีพแบบเสมือนได ้และใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย  รวมทัง้ความเหมาะสมในการน า
แนวคดิมาใชใ้นการพฒันารูปแบบ   

จุดมุ่งหมายข้อที่ 2  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

การด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือน ฯ แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูแ้บบเสมือน
สามารถส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาผ่านการแสดงความคิดเห็นของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาท่ีเป็นสมาชิกของชมุชน  พบว่า รูปแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาไดเ้พิ่มขึน้ชดัเจน  4  
สมรรถนะ ไดแ้ก่  สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ  สมรรถนะดา้น      การใช ้  สมรรถนะดา้นการ
จัดการ  และสมรรถนะดา้นการพัฒนา  รองลงมาอีก 2 สมรรถนะ  ไดแ้ก่  สมรรถนะดา้นการ
ออกแบบ  สมรรถนะดา้นการประเมิน   ล  าดับสุดท้าย ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการวิจัย  ซึ่งเป็น
สมรรถนะท่ียงัไมป่รากฎชดัเจนในการใชรู้ปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูแ้บบเสมือน  

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจองคป์ระกอบรูปแบบ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มี 2 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  
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เครื่องมือสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน  โครงสรา้งสนับสนุนชุมชนแบบเสมือน และการบริหาร
จดัการชุมชนแบบเสมือน  อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุและผลการประเมินความพึงพอใจแยก
รายการ มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   วตัถปุระสงคข์องชุมชน  เครื่องมือสนบัสนนุชมุชนแบบเสมือน  

โครงสรา้งสนบัสนนุชมุชนแบบเสมือน  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ  
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการของชุมชนแห่ง

การเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่ อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อขั้นตอนการ
ด าเนินการของชมุชนทัง้ 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 สรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  
ระยะท่ี 2 ด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  และระยะท่ี 3 ประเมินผลชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ    

จุดมุ่งหมายข้อที่ 3 การรบัรองรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
เพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

ผูท้รงคณุวฒุิใหก้ารรบัรองรูปแบบรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน ฯ แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อองคป์ระกอบของ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  เครือ่งมือสนบัสนุนดา้นเครอืข่าย  และ  โครงสรา้งสนบัสนนุชมุชนแบบเสมือน  
ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
พบว่า  วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ   และ หลกัการและเหตผุล  อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ   และ
ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขัน้ตอนการด าเนินการของชุมชนแห่งการ
เรียน รู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือน เพื่ อส่ งเสริมสมรรถนะของนัก เทคโนโลยีการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา  พบวา่  ระยะท่ี 1  สรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  ระยะท่ี 2 
ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  และระยะท่ี 3 ประเมินผลชมุชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

2. ผลการรบัรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ   พบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒืรบัรอง
รูปแบบโดยมีข้อเสนอแนะ  ในส่วนขององค์ประกอบ  ได้แก่  สมาชิกแก้ไขเป็นนักเทคโนโลยี
การศกึษา วตัถปุระสงคข์องชมุชนแกไ้ขเป็นเปา้หมายของชมุชนแกไ้ขเป็นเครื่องมือสนบัสนนุแบบ
เสมือนดา้นการสื่อสารและโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์ ระบรุายละเอียดแตล่ะองคป์ระกอบ
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ใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขดว้ย  และในส่วนขัน้ตอนการด าเนินการ  เม่ือด าเนินการตามขัน้ตอน
ต่างๆแลว้ การสะทอ้นผลควรจะตอ้งออกมาในรูปแบบแนวปฏิบัติดว้ย เพื่อใหส้มาชิกในชุมชน
น าไปใชไ้ด ้ นอกจากนีห้ากน าไปปรบัใชใ้นอนาคตปรบัการด าเนินการโดยใชแ้นวทางการพฒันา
ชุมชนนักปฏิบตัิ  ประเด็นสุดทา้ยแกไ้ขภาพแสดงรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาโดยน าองคป์ระกอบ
และขัน้ตอนมาไวใ้นภาพเดียวกนั  เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมทัง้หมดของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

อภปิรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาท่ีพึงประสงคแ์ละแสดงความ

ตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะเป็นล าดบัแรกในแต่ละดา้น  พบว่า  ดา้นการออกแบบ 
ไดแ้ก่ มีความสามารถออกแบบกลยุทธ์การสอนไดอ้ย่างเหมาะสม   ดา้นการพัฒนา ไดแ้ก่  มี
ความสามารถเลือก ดดัแปลงหรือสรา้งโมเดลของการพฒันาและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสื่อ
การเรยีนการสอน   ดา้นการใช ้ ไดแ้ก่  มีความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินการใชแ้ละแพรก่ระจาย
นวตักรรม   ดา้นการจดัการ  ไดแ้ก่  มีความสามารถในการบรหิารจดัการโครงการใหเ้กิดคณุภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด  ดา้นการประเมิน   ไดแ้ก่   มีความรูค้วามเขา้ใจในการน าเกณฑ์การ
ประเมินพืน้ฐานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  ดา้นการวิจยั  ไดแ้ก่ มีความรูค้วามเขา้ใจในการน า
ผลงานวิจยัไปใช ้ และ ดา้นการพฒันาสายอาชีพ  ไดแ้ก่  มีความสามารถระบุและแกปั้ญหาดา้น
จรยิธรรมและกฎหมายในการออกแบบเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบการเรยีนการสอน  สอดคลอ้ง
กบั  International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (2000) ได้
ก าหนดสมรรถนะนกัเทคโนโลยีการศึกษาครอบคลมุมาตรฐาน  หมวดพืน้ฐานทางสายอาชีพระบุ
ว่านักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถระบุการน าจริยธรรมและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบมาใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนได ้ หมวดการออกแบบและพัฒนาระบุว่านัก
เทคโนโลยีการศึกษาสามารถเลือกดัดแปลงหรือสรา้งโมเดลการใชส้ื่อเพื่อการเรียนการสอนได ้  
นอกจากนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ  หทัยนันท์  ตาลเจริญ  (2557)  มีข้อค้นพบถึง
ความสามารถทางเทคโนโลยีการศึกษาด้านการออกแบบนักเทคโนโลยีการศึกษาต้องมี
ความสามารถในการออกแบบกลยุทธ์การสอน  ดา้นการใช้ระบุว่านักเทคโนโลยีการศึกษามี
ความสามารถในการประเมินการใช้และแพร่กระจายนวัตกรรม ด้านการประเมินระบุว่านัก
เทคโนโลยีการศึกษามีความในการวิเคราะห์ปัญหาและเตรียมการ  ด้านการวิจัยระบุว่านัก
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เทคโนโลยีการศึกษามีความสามารถเผยแพรง่านวิจยัดา้นเทคโนโลยีและน าผลการวิจยัไปใชใ้น
งานเทคโนโลยีการศกึษาได ้

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน
เพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   พบว่าสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศึกษาไดร้บัการส่งเสริมจากการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน  สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ 1)  สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ 2) สมรรถนะดา้นการใช ้  3) 
สมรรถนะดา้นการจดัการ  และ  4) สมรรถนะดา้นการพฒันา  ซึง่ทัง้สี่สมรรถนะเป็นสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิผ่านการใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ   
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีการศกึษาท่ีระบไุวข้อง International Board of Standards 
for Training, Performance and Instruction (IBSTPI, 2000) เน่ืองจากเป็นสมรรถนะในหมวด
การพฒันาวิชาชีพ  เป็นหมวดการปฏิบตัิงานดา้นสายวิชาชีพนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ท่ีอย่างทุ่มเทและพยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  พรอ้มทัง้แบ่งปันทักษะและความรู ้
ร่วมกับผูร้่วมอาชีพอ่ืนๆ  ดว้ยเผยแพร่องคค์วามรูเ้ก่ียวกับหลักการ แนวคิดและเครื่องมือดา้น
เทคโนโลยีของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีความรูแ้ละทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้  
การพัฒนาตนเองเรียนรูเ้พื่อการต่อยอดความรูค้วามสามารถอยู่ตลอดเวลา   ส  าหรบัสมรรถนะ
ดา้นการใช ้ สมรรถนะดา้นการจัดการและสมรรถนะการพัฒนา  สอดคลอ้งกับหทัยนันท ์ตาล
เจรญิ (2557) ระบถุึงสมรรถนะดา้นการใชแ้ละการจดัการไวน้่าสนใจว่า   นกัเทคโนโลยีการศกึษา
สามารถในการใชส้ื่อและใชว้ิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างของผูส้อนและผูเ้รียน  นอกจากนักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถจัดการทรพัยากรและ
แหล่งทรพัยากรท่ีอยู่ในองคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อการปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งความสามารถ
ออกแบบและพฒันาองคค์วามรู ้ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา  บรูณาการศาสตรต์า่งๆ  มาประยทุกต์
ใชใ้นการปฏิบตัิงานในฐานะนกัเทคโนโลยีการศกึษาอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.  การพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  มีองค์ประกอบ  7 องค์ประกอบ ได้แก่   
1) นกัเทคโนโลยีการศึกษา  2)  แนวปฏิบตัิของชุมชน  3)  เป้าหมายของชุมชน  4)  กิจกรรมของ
ชมุชน   5)  เครื่องมือสนบัสนุนแบบเสมือนดา้นการสื่อสาร  6)โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์
และ 7) การบริหารจดัการชุมชน  ซึ่งองคป์ระกอบดงักล่าวน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสอดคลอ้งกับ Ratcheva and others  (2006)  ไดเ้สนอองคป์ระกอบแรก คือ 
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สมาชิก   ในการศกึษาครัง้นีค้ือนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเป็นสมาชิกของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ทัง้ดา้นความรูแ้ละทักษะแตกต่างกัน   อย่างไรก็ตาม
สมาชิกของชุมชนร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติของชุมชน  วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของชุมชน  
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมแบบเสมือนด้วย
เครือ่งมือสนบัสนนุแบบเสมือนดา้นการสื่อสารและโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน ์ มาใชใ้นการ
ท างานรว่มกนัแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  มีช่องทางเพื่อใชแ้สดงความคิดเห็น  บนัทึก 
จัดเก็บ  ถ่ายโอนขอ้มูล ไดต้ลอดเวลา  ส าหรบัองคป์ระกอบดา้นการบริหารจัดการชุมชน  นัก
เทคโนโลยีการศึกษาร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน การจัดการเก่ียวข้องกับงาน  
แนวทางท างานรว่มกนั  กรอบระยแวลาการท างานรว่มกนั เหลา่สมาชิกตอ้งอาศยัการการติดตาม
ผลเป็นระยะ ๆ เพื่อใหก้ารสรา้งชุมชนมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกับ นราพร  จนัทรโ์อชา (2560) 
เสนอไวใ้นแนวทางในการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ  ผลการศึกษาขัน้ตอนของ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  มีขัน้ตอนแบง่ออกเป็น 3 ระยะ  ไดแ้ก่   ระยะท่ี 1 สรา้งชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน    ระยะท่ี 2 ด  าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน  และระยะท่ี 3 ประเมินผลชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน  สอดคลอ้งกบั ปอง
ทิพย ์ เทพอารีย ์(2557)    ขัน้ตอนการด าเนินการชุมชนตอ้งด าเนินการอย่างเป็นขั้น เป็นระยะ   
เพื่อใหเ้กิดการขบัเคลื่อนชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างสมาชิก
ในชุมชนเพื่อการพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  เกิดการเรียนรูจ้ากงานท างาน  ใช้การ
อภิปรายหรือการวิพากษ์อย่างสรา้งสรรค์ระหว่างสมาชิกในชุมชน  สมาชิกมีโอกาสแสดง
ความสามารถในการพัฒนาความเป็นผูน้  าของตนเอง  สมาชิกร่วมกันก านดวัตถุประสงคห์รือ
เป้าหมายร่วมกัน   สมาชิกของชุมชนประชุมรว่มกันเพื่อใหเ้ขา้ใจวิธีการกระบวนการด าเนินการ
ของชมุชน   แนวทางการด าเนินการงานตา่งๆ เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการในการสรา้งและด าเนิน
กิจกรรมชุมชน  และก าหนดการติดตามผลของชุมชน  แบ่งปันประสบการณ์  ขอ้คน้พบ  และ
รว่มกันตดัสินใจเพื่อน าไปสู่เลือกแนวปฏิบตัิทท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมสมรรถนะทัง้ของตนเอง
และสมาชิกในชมุชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลในการวิจัยไปใช้ส่งสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศกึษาดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 

1) ในการส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนนัน้  สามารถขบัเคลื่อนชมุชนแบบวงจรท่ี
เคลื่อนไหวตอ่เน่ืองไปเรื่อยๆ  เม่ือนกัเทคโนโลยีสง่เสรมิสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งไดแ้ลว้ ก็มาเริม่
กระบวนการใหมเ่พื่อสง่เสรมิสมรรถนะอ่ืนๆ ตอ่ไป            

2) รูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของ                  
นักเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มขึน้ไดภ้ายใตบ้ริบทการท างานจากต่างสถานท่ีดว้ยแอปพลิเคชัน
ส าหรบัการท างานรว่มกนัแบบออนไลน ์  ดงันัน้จึงควรน ารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนนีไ้ปปรบัใชส้  าหรบัส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาต่างหน่วยงานหรือ
ตา่งสถาบนัการศกึษาไดเ้พื่อใหเ้กิดความรว่มมือทางวิชาชีพตอ่ไป    

1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 
1) การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาเฉพาะในสถาบนัอดุมศึกษาเดียวกัน จึงควรมีการศึกษา

ในลกัษณะขา้มสถาบนัอดุมศึกษาหรือขา้มหน่วยงาน  หรือเปรียบเทียบผลการส่งเสรมิสมรรถนะ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัเดียวกนัและขา้มสถาบนัดว้ยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือน 

2) การศกึษารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบผสมผสานเพื่อสง่เสรมิ
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมดว้ยการใชเ้ครื่องมือดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น เครอืข่ายสงัคม เฟซบุ๊ก ไลน ์เป็นตน้  

3) ควรมีการศึกษาขยายผลเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีการศึกษาดว้ยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนและน าไปสู่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการเรยีนการสอน 
 

 

 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 
Äkkinen, Miia & Tuunainen, Virpi Kristiina (2005). Conceptual  Foundations  of Online 

Communities. Helsinki School of Economics - HeSE print 2005.  retrieve  January 
9,2018,  from  http://epub.lib.aalto.fi/pdf/wp/w387.pdf 

Alberta Teachers’ Association.  (2000).  Action Reseach Guide for Alberta Teachers. AB: 
Alberta Teachers’ Association Publication. Reteived  October 10, 2015, from 
http://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Professional-
Development/ActionResearch.pdf 

Anthony James Aylsworth.  (2012). Professional learning communities: An analysis  
ofteacher articipation in a PLC and the relationship with student academic 
achievement.  Reteived  December 25, 2016, from 
https://lib.dr.iastate.edu/etd/12264/ 

Bredeson, P. V. (2003). Designs for learning : A new architecture for professional          
Development in schools. The United States of America: Corwin. 

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain.  
Educational Researcher.  33(8), 3-15. Reteived  December 25, 2016, from 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf 

Chelsea Stewart. (2014). Transforming Professional Development to Professional 
Learning. Journal of Adult Education Volume 43, Number 1 2014. Reteived  
December  25, 2016, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf 

Christos Bouras, Vaggelis Igglesis, Vaggelis Kapoulas and Thrasyvoulos Tsiatsos. (2005).  
A web-based virtual community. Vol. 1, No. 2. Int. Journal of Web Based 
Communities. retrieve retrieve  January 9,2018, from 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.59.7990&rep=rep1&typ
e=pdf  

Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., (2010). How high-achieving countries 
develop great teachers. Stanford, CA. Stanford Center for Opportunity Policy in 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf


  127 

 

Education. Reteived  December 25, 2016, from 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf 

Desislava Ratcheva, Eliza Stefanova, Iliana Nikolova,  (2006).  A Virtual Teacher 
Community to Facilitate Professional Development.  ISSEP 2006: Informatics 
Education – The Bridge between Using and Understanding Computers, 2006, 
Vilnius, Lithuania. 9 p., 2006. retrieve  January 9,2018, from https://telearn.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/190365/filename/Ratcheva-2006-Teacher.pdf 

David Beer and Others.  (2013). Virtual Learning Communities: An Online Professional 
Development Resource for STEM Teachers. retrieve  December 9, 2017,  from 
http://stemed.uchicago.edu/school-support-services/vlc_narrative.pdf 

Dianne F. Olivier and others.  (2009).  Assessing Schools as Professional Learning 
Communities  Symposium.   retrieve March 9, 2015,  from 
http://ullresearch.pbworks.com/f/Olivier_Assessing_PLCs_Symposium_-_PLCA-
R_Introduction.pdf. 

DuFour, R., Eakey, R., & Many, T. (2006). Learning by Doing A Handbook for Professional 
Learning Communities at Work. Bloomington, IN: Solution Tree Press. 

Ford, L., Branch, G. & Moore, G. (2008). Formation of a Virtual Professional Learning 
Community in a Combined Local and Distance Doctoral Cohort. AACE Journal, 
16(2), 161-185. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing 
in Education (AACE). 

Jenny Preece.  (2000).  Online communities: Designing usability, supporting sociability. 
Chichester, John Wiley & Sons, UK, Ltd.  .  retrieve  Febuary 8, 2018,   from  
https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190365/document/ 

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction. (2000). 
Instructional design competencies: The standards. Retrieved March 10,2017,  from 
http://www.ibstpi.org/Downloads/InstructionalDesignCompetencies.pdf 

Knight, J. (2011). Unmistakable impact: A partnership approach for dramatically 
improving instruction. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

Hord, Shirley M.  (1997).  Professional Learning Communities: Communities of Continuous 
Inquiry and Improvement.   

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf
https://telearn.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/190365/filename/Ratcheva-2006-Teacher.pdf
https://telearn.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/190365/filename/Ratcheva-2006-Teacher.pdf
http://ullresearch.pbworks.com/f/Olivier_Assessing_PLCs_Symposium_-_PLCA-
http://ullresearch.pbworks.com/f/Olivier_Assessing_PLCs_Symposium_-_PLCA-
https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190365/document/
http://www.ibstpi.org/Downloads/InstructionalDesignCompetencies.pdf


  128 

 

Jones, Tyler. (2013). Social media and social network (Online). Retrieved March 10, 2017,  
from http://www.mediamonitor. in.th/main/knowledge. 

King, Kathleen P.  (2011).  Professional Learning in Unlikely Spaces: Social Media and 
Virtual Communities as Professional Development.  International Journal of 
Emerging Technologies in Learning (iJET).  6(4): 40-46.   

Lance Ford ; Gracie Branch; & Moore, George.  (2008).  Formation of a Virtual 
Professional Learning Community in a Combined Local and Distance Doctoral 
Cohort.  Association for the Advancement of Computing In Education Journal.  
16(2): 161-185.  Retrieved March 10, 2016,  from 
https://www.learntechlib.org/p/24249/ 

Mehnaz Ansari, Waseem Ahmad Khan; & , Rasheed Ahmad , Mohd. Suhail.  (2012).  
Virtual Professional Learning Communities for Teachers’ Enrichment. International 
Journal of Information Science and Education.   2(Number 1 (2012)): 1-11.  
Retrieved March 10, 2017,  from 
http://www.ripublication.com/ijise_info/ijisev2n1_01.pdf 

Missouri Department of Elementary and Secondary Education.  (2015).  Missouri 
Professional Learning Communities. Reteived  October 10, 2015, from 
https://dese.mo.gov/quality-schools/school-improvement-initiatives/professional-

learning-communities. 
Nicholls Gill. (2002).  Developing Teaching and Learning in Higher Education. United   

Kingdom : The University Press, Cambridge. 
OECD. (2003). PISA 2003 Technical Report. Retrieved March 10, 2017,  from 

www.oecd.org/dataoecd/49/60/35188570.pdf. 
Ontario Principal’s Council.  (2007). Professional Learning Communities : A Model for 

Ontario Schools. Retrieved March 9, 2015,  from 
https://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/PLC.pdf.  

Ontario Principal’s Council.  (2009). The Principal as Professional Learning Community 
Leader : Building Professional Learning Communities.  retrieve  March 8, 2015,  
from http://dx.doi.org/10.4135/9781452218946.n3. 

 

https://www.learntechlib.org/p/24249/
https://dese.mo.gov/quality-schools/school-improvement-initiatives/professional-learning-communities
https://dese.mo.gov/quality-schools/school-improvement-initiatives/professional-learning-communities
http://www.oecd.org/dataoecd/49/60/35188570.pdf
http://dx.doi.org/10.4135/9781452218946.n3


  129 

 

Patricio I. Vargas. (2011).  Acquisition and Articulation of Technical Knowledge in 
Professional Learning Communities (PLC). reteived  December 25, 2016, from 
https://escholarship.org/uc/item/8pz1c21d 

Porter, Constance Elise (2004). A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary 
Foundation for Future Research. Journal of Computer Mediated Communication, 
Vol. 10 (1), Article 3, November 2004.   retrieve March 8, 2015,  from   
http://jcmc.indiana.edu/vol10 /issue1/porter.html 

Ray Williams and others.  (2008).  Professional Learning Communities : Developing a 
School-level Readiness Instruments. Cannadian Journal of Education 
Administration and Policy. 74(6) : 1-17. Retrieved April 5, 2015, From 
https://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/pdf_files/williamsspraguesullivanbrien. 
pdf. 

Reichstetter, R.  (2006).  Defining a Professional Learning Community a Lliterature 
Review. E and R Report, Wake Country. 

Richard Dufour.  (1998).  Professional Learning Communities.  Retrieved March 29,  2015, 
from http://www.chatfieldpublicschools.net/district/Documents/PLC% 20 Framework.pdf. 

Richard  Dufour.  (2004).  What is a Professional Learning Communities?. “Educational 
Leadership. 61(6-11) Retrieved March 29, 2015,  form 
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-
Professional-Learning-Community%C2%A2.aspx. 

Richard  DuFour, Rebecca DuFour, Robert Eaker, and Thomas Many.  (2010).  Learning 
by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work (Second 
Edition).  Retrieved March 30, 2015, from/http://pages.solution 
tree.com/rs/solutiontree/images/lbd_studyguide.pdf. 

Rirchard L. Darft.  (1992). Organiztion : Theory and Design. Retrieved March 29,2015, 
from https://www.cengagebrain.co.nz/content/9781285210797.pdf. 

Rita C.Richey. (2001). Instructional Design Competencies: The Standards. 
Rosemary, Reichstetter.  (2006, October).  Defining a Professional Learning Community.  

E&R Report.  No. 06.05.  Retriveved March 30, 2015, from 
http://webarchive.wcpss.net/results/reports/2006/0605plclit_review.pdf.   

 

https://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/pdf_files/williamsspraguesullivanbrien
http://www.chatfieldpublicschools.net/district/Documents/PLC%25
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may04/vol61/num08/What-
https://www.cengagebrain.co.nz/content/9781285210797.pdf


  130 

 

Sebastain, R. (2008. Web-based Communication Tools forAdult Education Professional 
Development & Communication (Online). Retriveved March 30, 2015, from 
www.scribd.com/doc/8167208/Webbased- Communication-Tools-for-Adult-Education-
Professional-Development-Communication,January 24, 2012. 

Shirley  M. Hord.  (2003).  Professional  Learning Communities of Continuous Inquiry and 
Improvement.  Taxas:  Southwest Educational Development Laboratory. 

Smith, C. (2010).  The great dilemma of improving teacher quality in adult learning and 
literacy.  Adult Basic Education and Literacy Journal, vol. 4, 2, 67-74. Reteived  
December 25, 2016, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf 

Sumeet Gupta and Hee-Woong Kim, (2004).  Virtual Community:  Concepts, Implications, 
and Future Research Directions.  Proceedings of the Tenth Americas Conference 
on Information Systems, New York, New York, August 2004. Reteived  December  
25, 2016, from 
https://www.researchgate.net/publication/220893176_Virtual_Community_Concepts_Imp
lications_and_Future_Research_Directions_tables_fit_onto_one_page 

The Education Alliance Brown University.  (2008).  Professional Learning Communities : 
KeyThemes From the Literature. R. T: The Educayion Alliance Brown University. 
Retrieved October 10, 2015, from http://www.brown.edu/academics/education-
alliance/sites/brown.edu.academics.education-alliance/files/publications/ 
PBS_PLC_Lit_Review.pdf. 

The National Education Association (NEA). (2006). Professional Community and 
Professional Development in the Learning-Centered School. University  
of California, Berkeley USA. 

Tom J. McConnell ; Joyce M. Parker ; Jan Eberhardt ; Matthew J. Koehler ; Mary A.  
(2013).  Virtual Professional Learning Communities: Teachers’ Perceptions  
of Virtual Versus Face-to-Face Professional Development. J Sci Educ Technol 
(2013) -(-): 22:267–277.  Retrieved March 10, 2016, form  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10956-012-9391-y 

Wei, R. C., Darling-Hammond, L., Adamson, F. (2010). Professional development in the 
United  States: Trends and challenges. Dallas, TX. National Staff Development 

 

http://www.scribd.com/doc/8167208/Webbased-
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1047338.pdf


  131 

 

Council. 
White, Connie M. (2012). Social media, crisis communication, and emergency 

management.  Boca Raton, FL: Taylor &Francic Group 
Xiaofan Lin, Xiaoyong Hu, Qintai Hu and Zhichun Liu.  (2016).  A social network analysis 

of teaching and research collaboration in a teachers’ virtual learning community. 
British Journal of Educational Technology Vol 47 No 2 2016. Retrieved October 10, 
2015, from doi:10.1111/bjet.12234  

Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W.-Y., Scarloss, B., & Shapley, K. (2007). Reviewing the 
evidence on how teacher professional development affects student achievement 
(Issues & Answers Report, REL 2007–No. 033). Washington,  
DC: U.S. 

Zepada, Sally J. (2003). Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts. New 
York: Eye on Education. 

กชพรรณ อปุรกิชาตพิงษ.์  (2552).  ปัจจยัความส าเรจ็ของชมุชนเสมอืนจรงิ เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์
กรณศีกึษา เวบ็ไซต ์hi5 ในประเทศไทย.  สารนิพนธ ์วท.ม.(การบรหิารเทคโนโลยี). 
กรุงเทพมหานคร. วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 

กนกพร  ฉนัทนารุง่ภกัดิ.์ (2555). สือ่สงัคมและเครอืข่ายสงัคมเพือ่การเรียนการสอน. 
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร ์ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  
ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2555-ธนัวาคม 2555,หนา้ 1-20. 

ขจรศกัดิ ์ ศิรมิยั.  ม.ป.ป. เรือ่งนา่รูเ้กีย่วกบัสมรรถนะ.   สืบคน้เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 จาก 
http://competency.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/aboutcompetency.pdf. 

เขมณฎัฐ์  มิ่งศริธิรรม.  (2556).  Social Media สือ่สรา้งสรรคเ์พือ่การศกึษา.   
วารสารอิเลก็ทรอนิกส ์Veridian E-Journal, 6 (1).  หนา้ 72-81. สืบคน้เมื่อวนัท่ี 4 มถินุายน 
2560 จาก https://goo.gl/ZASrCn. 

ขวญัหญิง  ศรปีระเสรฐิภาพ.  (2543).  สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยกีารศกึษา.  
วิทยานิพนธ ์กศ.ม. (เทคโนโลยีการศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ.ี 

คณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา. (2560). วดีทิศัน ์เรือ่ง 
Professional Learning Community การพฒันาเครอืข่ายครูและบคุลากรทางการศกึษา

 



  132 

 

ดว้ยรูปแบบชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี ตอนที ่1 Plan.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=cwwclqnDvF8&t=25s 

คณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา. (2560). วดีทิศัน ์เรือ่ง 
Professional Learning Community การพฒันาเครอืข่ายครูและบคุลากรทางการศกึษา
ดว้ยรูปแบบชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี ตอนที ่2 Do.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2560 https://www.youtube.com/watch?v=PQRPOBInwYQ&t=9s 
คณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา. (2560). วดีทิศัน ์เรือ่ง 

Professional Learning Community การพฒันาเครอืข่ายครูและบคุลากรทางการศกึษา
ดว้ยรูปแบบชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี ตอนที ่3 SEE.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2560 https://www.youtube.com/watch?v=vtRQVNZ4NXY&t=147s 

ฉลองชยั  สรุวฒันบรูณ.์  (2546). เอกสารสรุปเทคโนโลยกีารสอนค านยิามและพสิยัของสาขา. 
(เอกสารประกอบค าสอน).  กรุงเทพมหานคร: คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์  อดัส าเนา 

ชชัวาล ขนัตคิเชนชาต.ิ (2548). สมรรถภาพเชงิวชิาชพีเทคโนโลยกีารศกึษาของมหาบณัฑติ 
สาขาวชิา เทคโนโลยกีารศกึษา. วิทยานิพนธ ์ค.ม. (โสตทศันศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: 
บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  (2537).  เอกสารการสอนชดุวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา. นนทบรุ:ี 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช . 

ฐาปนีย ์ธรรมเมธา. (2546). การพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานเทคโนโลยกีารศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย. วิทยานิพนธ ์ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา).  
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

เดชา เดชะวฒันไพศาล. (2543).  Competency-based Human Resource Management.  
วารสารการบรหิารคน, 21, (ตลุาคม – ธนัวาคม 2543), หนา้ 11-18. 

บญุยฤทธ์ิ  ปิยะศร.ี  (2556).  รูปแบบการพฒันาวชิาชพีครูเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะการสอนทีเ่นน้
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล. วิทยานิพนธ ์ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน).  
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

ประภากร  ดลกิจ.  (2557).  การพฒันารูปแบบชมุชนเสมอืนดา้นเทคโนโลยกีารถา่ยภาพและ
ภาพยนตรส์ าหรบันกัศกึษาอดุมศกึษา. วิทยานิพนธ ์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศกึษา).  
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQRPOBInwYQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=vtRQVNZ4NXY&t=147s


  133 

 

ปองทิพย ์เทพอารยี.์  (2557).  การพฒันารูปแบบชมุชนแหง่การเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพีส าหรบัครู
ประถมศกึษา.  ปรญิญานิพนธ ์ กศ.ด.(วิจยัและพฒันาหลกัสตูร). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  สืบคน้เม่ือ 16 มีนาคม 2558, จาก 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Wattana_P.pdf. 
ปารฉิตัร  ชา้งสงิหแ์ละสิรพิิชญ ์ วรรณภาส. (2557). การพฒันาความรูท้างเทคโนโลยกีารสือ่สาร

ระหวา่งผูป้กครอง  ครูและผูเ้รยีน. (รายงานการวิจยัการศกึษาทางไกล), นนทบรุ:ี 
มหาวิทยาลยัสโุขทยั ธรรมาธิราช. 

ณรงคว์ิทย ์ แสนทอง.  (2560). Competency ท างา่ยกวา่ไดผ้ลดกีวา่. นททบรุ:ี ธิงค ์บียอนด ์บุ๊คส.์ 
พิชญะภาคย ์ พิพิธพฒันไ์พสฐิและกลุธิดา ทว้มสขุ. (2559). พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคม

ออนไลนแ์ละ แลกเปลีย่นแบง่ปันความรูใ้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคล. วารสารวิจยัสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย ฯ TLA 
Research Journal (Thai Library Association), 9(1), 1-22. 

พิมพพ์รนิทร ์ลิมปโชต.ิ (2549). แนวโนม้สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยกีารศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา ระหว่างปี พ.ศ.2549-2558. วิทยานิพนธ ์ ค.ม. (โสตทศันศกึษา).  
กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.     

พิษณ ุประจงการ. (2550). การพฒันาตวับง่ชีป้ฏบิตังิานของศูนยเ์ทคโนโลยกีารศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา. วิทยานิพนธ ์ค.ม.(โสตทศันศกึษา).  กรุงเทพมหานคร:  
บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

ไพฑรูย ์สนิลารตัน.์  (2550). อาจารยม์อือาชพี : แนวคิดและการพฒันา. กรุงเทพมหานคร:  
เครอืข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอดุมศกึษาแห่งประเทศไทยส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา. 

ชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  โดย  นราพร จนัทรโ์อชา. (2560). (วีดทิศัน)์.  กรุงเทพมหานคร: 
โรงแรมปริน้ซ ์พาเลซ กรุงเทพฯ.  

น า้ทิพย ์ วิภาวิน. (2558). เครอืข่ายสงัคมในสงัคมเครอืข่าย. วารสารวิจยัสมาคมหอ้งสมดุแห่ง
ประเทศไทย ฯ TLA Research Journal (Thai Library Association), 8(2), 119-127. 

มนตร ี แยม้กสกิร. (2560). ชมุชนการเรยีนรูว้ชิาชพี:ความทา้ทายตอ่การเปลีย่นแปลงครู.   
เอกสารประกอบการบรรยายเพ่ือการประชมุคณาจารยโ์รงเรยีนสาธิต   
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 28 มกราคม 2560. 

ลาวลัย ์ปานดษิฐ์. (2536). สมรรถภาพของนกัเทคโนโลยกาีรศกึษาทีป่ฏบิตังิานดา้นการพฒันา

 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/


  134 

 

ทรพัยากรมนษุยใ์นหนว่ยงานภาคเอกชนตามการรบัรูข้องตนเองและหวัหนา้หนว่ย. 
วิทยานิพนธ ์ค.ม. (โสตทศันศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

วรลกัษณ ์ ชกู าเนิด.  (2557, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  รูปแบบชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีครูสูก่าร
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 บรบิท โรงเรยีนในประเทศไทย.  วารสารหาดใหญ่วชิาการ.  12 (2): 
123-133.  สบืคน้เมือ่ 23 กมุภาพนัธ์ 2558, จาก  goo.gl/fi76Ec 

วรลกัษณ ์ ชกู าเนิด.  (2557).  โรงเรยีนแหง่ชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพครู เพื่อการพฒันาวิชาชีพครู
ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นหวัใจส าคญั.  สบืคน้เมือ่ 30 มกราคม 2558, จาก

http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/view/125. 
วรทั พฤกษากลุนนัท.์  (2549).  การเปลีย่นแปลงจากยคุสูย่คุของนกัเทคโนโลยกีารศกึษา.  วารสาร

วิทยบรกิาร. 17(2): 30.  สืบคน้เม่ือ 18 กมุภาพนัธ ์2558, จาก 

https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/download/326/301 

วรศกัดิ ์ อคัรเดชเรอืงศร.ี (2559). การพฒันารูปแบบชมุชนสบืสอบอยา่งมสีว่นรว่มระหวา่งครูและ
ผูป้กครองเพือ่สง่เสรมิการรูส้ารสนเทศของครูโรงเรยีนเอกชน.  วิทยานิพนธ ์ค.ด.(เทคโนโลยี
และสื่อสารการศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

วกิญัญา เจนสรุยิะกลุ. (2544). ตวัแปรคดัสรรทีส่ง่ผลตอ่ลกษัณะรบัรูภ้าพลกัษณโ์ลกรอบตวัอยา่ง 
ถูกตอ้งของนกัเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบนอัดุมศกึษา สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั. 
วิทยานิพนธ ์ค.ม.  (โสตทศันศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

วริะพงศ ์จนัทรส์นาม.  (2555).  ปัจจยัความส าเรจ็และขอ้เสนอการวจิยัในอนาคตเกีย่วกบัชมุชนนกั
ปฏบิตัเิสมอืน. วารสารสารสนเทศศาสตร.์  ปีที ่ 29  ฉบบัที ่ 3  (กนัยายน - ธนัวาคม  
2554), หนา้ 42-52 

วชัรา เลา่เรยีนด.ี (2556). การนเิทศการสอน.  พิมพค์รัง้ท่ี 9. นครปฐม : มหาวิทยาลยัศลิปากร. 
วฒัณี  ภวูิทิศ. (2557). การสรา้งเครอืข่ายสงัคมออนไลนอ์ยา่งสรา้งสรรค.์  วารสาร 

ศรนีครนิทรวิโรฒวิจยัและพฒันา. ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 12 กรกฏาคม-ธนัวาคม 2557,  
หนา้ 206-217. 

สวิร ีพศิทุธิส์นิธพ.  (2554).  รูปแบบการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิงวิชาชีพในสถาบนัอดุมศกึษา
คาทอลกิ.  วารสารศกึษาศาสตร.์  22 (2).  สบืคน้เมือ่ 23 กมุภาพนัธ ์2558, จาก 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/article/view/5248 

 

https://goo.gl/fi76Ec
http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/view/125
https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/download/326/301
http://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/article/view/5248


  135 

 

สรุศกัดิ ์ ปาเฮ.  (ม.ป.ป.).  มโนทศันเ์ทคโนโลยีการศกึษา. สืบคน้เม่ือ 15 มกราคม 2559,   
จาก  https://drive.google.com/file/d/0B-vwGdKHpn3WSE1fVVlSRE0xdEk/view 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.).  (2548).  การปรบัใชส้มรรถนะในการบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย.์  เอกสารประกอบการสมัมนา เรือ่ง สมรรถนะของขา้ราชการ,31 มกราคม 
2548. 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.  (2550).  กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565).  สืบคน้เม่ือ 2พฤษภาคม 2559,  จาก
http://qasp.tu.ac.th/guide_office/paper_guide/plan51_65.pdf 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาแห่งชาติ.  (2560).  แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. 
สืบคน้เมื่อ 2 พฤษภาคม 2560,  จาก  
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf 

หทยันนัท ์ตาลเจรญิ. (2557).  การพฒันาแบบวดัความถนดัทางเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัการ
สอบคดัเลอืก. วิทยานิพนธ ์ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: 
บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

อกุฤษณ ์กาญจนเกต.ุ  (2543).  การใช ้Competency ในการบรหิารงานบคุคล.  
วารสารบรหิารคน, 21 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2543), หนา้ 11-18. 

อนสุรา  สวุรรณวงศแ์ละคณะ. (2558). กลยทุธ์การบรหิารเพือ่เสรมิสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วชิาชพีครูโรงเรยีนเอกชน.  วทิยานิพนธ ์ค.ด.(บรหิารการศกึษา).  กรุงเทพมหานคร: บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

อนสุรา  สวุรรณวงศแ์ละคณะ. (2559). ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีครูในโรงเรยีนเอกชน. 
วารสารครุศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั. ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2559) 
หนา้ 221-237. 

 

 

 

http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2  สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาต้องได้รับการพัฒนา  

ท่านคิดว่าสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเป็นอยู่ปัจจบุนัเป็นอย่างไรและท่านมีความตอ้งการ

ท่ีพงึประสงคอ์ย่างไรเพ่ือน าไปสูส่ง่เสรมิสมรรถนะในการปฏิบตัิหนา้ จากสมรรถนะของนกัเทคโนโ,ยีการศกึษา 8 

ดา้น ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขึน้ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไร 

 

ขอ้ 
 

สมรรถนะ 
ความรู ้ ทกัษะ 

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. สมรรถนะดา้นการออกแบบ   
1.1 ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ออกแบบระบบการสอน  

                    

1.2 ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ออกแบบสาร   

                    

1.3 ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
ออกแบบกลยทุธก์ารสอน   

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 
 

2.  สมรรถนะดา้นการพฒันา   
2.1  ส ม ร รถ น ะ ใน ก า ร
ประเมินความจ าเป็นและ
วิ เคราะห์สิ่ งต่ าง ๆ  เพ่ื อ
น ามาออกแบบและพฒันา
สื่อการเรยีนการสอน   

                    

2.2  ส ม ร รถ น ะ ใน ก า ร
ออกแบบผลิตสื่อการเรียน
การสอนรูปแบบต่าง ๆ โดย
ต้อ งน าหลักการเรียน รู ้ 
เทคนิควิธีการดา้นการผลิต
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ขอ้ 
 

สมรรถนะ 
ความรู ้ ทกัษะ 

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

สื่อมาใช ้
2.3  สมรรถนะในการผลิต
สื่อการเรยีนการสอน   

                    

 2.4  ส ม ร รถ น ะ ใน ก า ร
ประเมินสื่อการเรียนการ
สอน   

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 

3.  สมรรถนะดา้นการใช ้                     
3.1 สมรรถนะการใชส้ื่อ                        
3.2 ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
แพรก่ระจายนวตักรรม 

                    

3.3 สมรรถนะการน าไปใช้
และการจดัการ 

                    

3.4 สมรรถนะในการน า
น โยบาย  หลักการและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบั   

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 

4.  สมรรถนะดา้นการจดัการ                     
4.1 สมรรถนะการจัดการ
โครงการ 

                    

4.2 สมรรถนะการจัดการ
แหลง่ทรพัยากร 

                    

4.3 สมรรถนะการจัดการ
ระบบสง่ถ่าย 

                    

4.4 สมรรถนะการจัดการ
สารสนเทศ 

                    

ขอ้เสนอแนะ 
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ขอ้ 
 

สมรรถนะ 
ความรู ้ ทกัษะ 

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.  สมรรถนะในการประเมิน                     
5.1 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
วิเคราะหปั์ญหา 

                    

 5.2 สมรรถนะการเลื อก
เกณฑก์ารประเมิน 

                    

5.3 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
ประเมินความกา้วหนา้ 

                    

5.4 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
ประเมินผลสรุป 

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 

6. สมรรถนะเก่ียวกับวิธีการ
ฝึกปฏิบตัิ 

                    

6.1  ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร
สรา้งสรรคง์าน    

                    

6.2  สมรรถนะการใช ้                     
6.3 สมรรถนะการจดัการ                     
ขอ้เสนอแนะ 
 

7. สมรรถนะการวิจยั                     
7.1 สม รรถน ะด้านการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะพั ฒ น า
งานวิจยั 

                    

7.2 ส ม ร ร ถ น ะ ก า รน า
ผลงานวิจยัไปใช ้

                    

7.3  ส ม ร รถ น ะ ใน ก า ร
เผยแพรผ่ลการวิจยั 

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 

8. สมรรถนะการฝึกอบรม                     
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ขอ้ 
 

สมรรถนะ 
ความรู ้ ทกัษะ 

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

สมรรถนะปัจจบุนั สมรรถนะที่พงึ
ประสงค ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8.1 สมรรถนะในการศึกษา
ความต้องการจ าเป็นใน
การฝึกอบรม 

                    

8.2 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
วิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายใน
การฝึกอบรม    

                    

8.3 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
ก าหนดวิ ธีการฝึกอบรม
และกิจกรรมการฝึกอบรม   

                    

8.4 สมรรถนะในการเขียน
โครงการฝึกอบรม     

                    

8.5 สมรรถนะในการจัด
ฝึกอบรม 

                    

8.6 ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร
ประเมินการฝึกอบรม   

                    

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

ตอนที ่3  ความคดิเหน็เกีย่วกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 

ท่านคิดว่าการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพฯ ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขึน้มี

ความเหมาะสมหรอืไมก่บัการน าไปสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ล าดบั หลกัการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

1. 
การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมายรว่มกนั 

  

ขอ้เสนอแนะ 

2. 
การสรา้งภาวะผูน้  าแบบมีสว่นรว่ม   

ขอ้เสนอแนะ 

3. 
การก าหนดแนวปฏิบตัิรว่มกนั   
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ขอ้เสนอแนะ 

4. 
การปรบัปรุงและพฒันาการเรยีนรู ้

  

ขอ้เสนอแนะ 

5. 
การพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง   

ขอ้เสนอแนะ 

ท่านคิดว่าหลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพฯ ท่ีกล่าวมาทัง้ 5 ดา้น ครอบคลมุการพฒันา

ชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพฯ หรอืไม ่

  ครอบคลมุ 

  ไมค่รอบคลมุ  ควรเพิ่มเติม......................................................................................... 
  ความคิดเหน็เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมอืนเพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา   

ล าดบั หลกัการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

1. การบรหิารจดัการ 
- กรอบภาระงาน   

- การจดัการกลุม่   

- ระยะเวลา   

- การติดตามผล   

ขอ้เสนอแนะ 

 
  

2. การเตรียมการ   

- การประเมินสมรรถนะนกัเทคโนโลยีการศกึษา   

- วิเคราะหส์ถานการจรงิ   

- วิเคราะหค์วามตอ้งการ   

- สรา้งความตระหนกัและความไวว้างใจ   

- ปฐมนิเทศชีแ้จง   

ขอ้เสนอแนะ   
3. การวางแผน   

- ก าหนดสิ่งท่ีกลุม่จะเรยีนรูแ้ละท างานรว่มกนั     

- ก าหนดประเดน็วิพากษ ์ เพ่ือก าหนดแนวทางการท างาน
รว่มกนัในกลุม่    
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ล าดบั หลกัการ เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

- ก าหนดพนัธกิจ  วิสยัทศัน ์ คา่นิยม เปา้หมายรว่มกนั     

- ก าหนดหรอืคน้หาแนวทางการแบง่ปันแบบปฏิบตัิท่ีดี   

- ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่   

ขอ้เสนอแนะ   
4. ด าเนินการ   

- เสนอประเดน็วิพากษจ์ากปัญหาท่ีเกิดขึน้จากท างาน      

- คดัเลือกประเด็นวิพากษร์ว่มกนั     

- ระดมสมองน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาที่มาจาก
ประสบการณ ์    

  

- หาขอ้มลูเพิ่มเติม(จากผูเ้ช่ียวชาญ จากเอกสารงานการ
วิจยั  แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ) 

  

- อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่เหมาะสม     

- น าไปทดลองใชใ้นการท างาน   

- สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู   

- อภิปรายผลจากการสงัเกตการณแ์ละปรบัปรุงแกไ้ข       

- สรุปผลเพ่ือใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาที่ใหผ้ลดีตอ่การท างาน 
(สรุปเป็นระยะๆ) 

  

- บนัทกึทกุขัน้ตอนการท างาน : ระบปัุญหา  วิธีการ
แกปั้ญหา  การทดลองใช ้ ผลท่ีได ้

  

- แบง่ปันประสบการณ ์   

ขอ้เสนอแนะ    
5. การสะทอ้นผล   

- ผลท่ีไดร้บัรว่มกนัของกลุม่     

- การบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้   

ขอ้เสนอแนะ 
6. ประเมินผล   

- ประเมินการท างานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด   

- ประเมินประสทิธิภาพของการจดัการชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวิชาชีพ 

  

ขอ้เสนอแนะ 
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แบบประเมินร่างตน้แบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา  ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ        

ปรับปรุงแก้ไข 5 4 3 2 1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 

1.1  ระบคุวามเป็นและความส าคญัของการ
พฒันารูปแบบ 

      

1.2  การใชภ้าษาและการเรยีบเรียงความ
เป็นมาและความส าคญัของรูปแบบมีความ
ตอ่เน่ืองและเหมาะสมใหเ้หน็ภาพรวมและจดุเนน้
ของรูปแบบชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

      

2. แนวคดิพืน้ฐานของการพัฒนารูปแบบ 

2.1  ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้
เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ 

      

2.2  ความเหมาะสมในการน าแนวคิดมาใชใ้น
การพฒันารูปแบบ 

      

2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายเก่ียวกบั
แนวคิดตา่งๆ  

      

3. การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของ
นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา (ภาพรวม) 

3.1  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมี
ความสมบรูณค์รอบคลมุตอ่การสง่เสรมิสมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ดว้ยชมุชนแหง่การเรยีนทางวิชาชีพแบบเสมือน 

      

3.2  แตล่ะองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์
สอดคลอ้งสง่เสรทิซึง่กนัและกนั 

      

3.3  การเรียบเรียงล าดบัองคป์ระกอบใน
รูปแบบมีความเหมาะสมเขา้ใจไดง้่าย 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ        

ปรับปรุงแก้ไข 5 4 3 2 1 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

4.1)  หลักการ  
1)  ความชดัเจนของรูปแบบ 

      

2) ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืน้ฐานท่ี
น ามาใชพ้ฒันารูปแบบ 

      

3) สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดขัน้ตอน
การด าเนินการของรูปแบบชมุชน 

      

4) แสดงใหเ้หน็จดุเนน้ในการสง่เสรมิ
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรียนทาง
วิชาชีพแบบเสมือน 

      

5) การใชภ้าษาและการเรยีงล าดบัของ
หลกัการ 

      

4.2)  ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

1)  มีขัน้ตอนครบถว้นเหมาะสมและ
สอดคลอ้งตอ่เน่ือง 

      

2)  ขัน้ตอนมีความเหมาะสม  สามารถ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรียนทาง
วิชาชีพแบบเสมือนได ้   

      

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย       

4.3)  กจิกรรมในการด าเนินการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

1)  มีกิจกรรมครบถว้นเหมาะสมและ
สอดคลอ้งตอ่เน่ือง 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ        

ปรับปรุงแก้ไข 5 4 3 2 1 

2)  กิจกรรมมีความเหมาะสม  สามารถ
สง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาดว้ยชมุชนแหง่การเรียนทาง
วิชาชีพแบบเสมือนได ้   

      

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย       

4.4)  การประเมนิผล 
1)  การประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ของรูปแบบชมุชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

      

2) การประเมินผลมีความเหมาะสมตามแนว
ทางการประเมิน  

      

3) หลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีเสนอมีความ
ชดัเจนสามารถน าไปปฏิบตัิได ้

      

4.5)  ระบบสนับสนุนนการด าเนินการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา 

1)  มีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการกบั
วตัถปุระสงค ์

      

2)  ระบบสนบัสนนุชมุชนแหง่การเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามีความ
เป็นไปได ้   

      

3)  ใชภ้าษามีความเหมะสม เขา้ใจง่าย       
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ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจการส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาดว้ยรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีแบบเสมือน 

สว่นท่ี 1  แบบสอบถามความพงึพอใจ เก่ียวกบั องคป์ระกอบของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ
แบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษ 
 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข 

5 4 3 2 1 

1.  สมาชิกในชุมชน 

1.1  แบง่ปัน  แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ประสบการณท่ี์เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีใหก้บัสมาชิกคน
อ่ืนๆ ของชมุชน 

     

 

1.2  สะทอ้นผลตอ่ประเดน็ปัญหาท่ีสมาชิก
ตอ้งการค าแนะน าดว้ยวิธีการเชิงสรา้งสรรค ์

     
 

1.3  เปิดใจรบัฟังสมาชิกคนอ่ืนถ่ายทอด
ประสบการณ ์

     
 

2. นโยบาย 

2.1  การรว่มกนับรหิารจดัการแบบมีสว่นรว่ม       

2.2  การรว่มกนัก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  
เปา้หมาย 

     
 

2.2  การรว่มกนัสรา้งภาวะผูน้  า         

2.3  การรว่มกนัพฒันาวิชาชีพ         

2.4  การรว่มกนัพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง         

2.5 การรว่มมือกนัสืบสอบ         

2,6  การสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งกนั         

3. วัตถุประสงคข์องชุมชน 

3.1  สมาขิกรว่มกนัก าหนดวตัถปุระสงคโ์ดย
ค านงึถงึผลประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้รว่มกนั 

     
 

4. กจิกรรม 

4.1  ตระหนกัรบัรูปั้ญหา         

4.2  ทางเลือกในการแกปั้ญหา       

4.3  ตดัสินใจเลือกทางเลือก          
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รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข 

5 4 3 2 1 

4.4  เรยีนรูแ้ละลงมือปฏิบตัิตามทางเลือก         

4.5r  การปรบัปรุง         

4.6  การประเมินผล       

5. เคร่ืองมอืสนับสนุนชุมชนแบบเสมอืน 

5.1  เครื่องมือสนบัสนนุดา้นเครือข่าย         
5.2 เครื่องมือสนบัสนนุดา้นสื่อ          
5.3 เครื่องมือสนบัสนนุดา้นการจดัเก็บ

เอกสารและการแบง่ปันเอกสาร 
     

 

6. เคร่ืองมอืสนับสนุนชุมชนแบบเสมอืน 

6.1  โครงสรา้งสนบัสนนุกิจกรรมออนไลน ์         

7. การบริหารจัดการชุมชนแบบเสมือน 

     7.1  การบรหิารจดัการชมุชนฯ   ใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางท่ีวางไว ้ โดยสมาชิกของชมุชนประชมุ
รว่มกนัเพ่ือใหเ้ขา้ใจวิธีการกระบวนการด าเนินการ
ของชมุชนฯ    

     

 

สว่นท่ี 2   แบบสอบถามความพงึพอใจ เก่ียวกบั ขัน้ตอนการด าเนินการชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   
 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข 

5 4 3 2 1 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 

1.1  การบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย กรอบภาระ
งาน  การจดักลุม่  ระยะเวลา  และการติดตามผล 

     
 

1.2  การเตรียมการ ป ระกอบด้วย  ประ เมิ น
สม รรถนะด้านการวิ จั ย ขอ งนั ก เทค โน โล ยี
การศึกษา  ประเมิน/วิเคราะหส์ถานการณ์ท่ีเป็น
จรงิ  วิเคราะหค์วามตอ้งการ   

     

 

1.3  การวางแผน  ประกอบดว้ย  ปฐมนิเทศชีแ้จง  
สรา้งความตระหนักและความไวว้างใจ   ก าหนด
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รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข 

5 4 3 2 1 

สิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างานร่วมกัน  ก าหนด
ประเด็นวิพากษ์  เพ่ือก าหนดแนวทางการท างาน
ร่วมกันในกลุ่ม   ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  และ
ก าหนดหรือคน้หาแนวทางการแบ่งปันแบบปฏิบตัิ
ท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่ 
1.4  บทบาทของสมาชิกตอ่การด าเนินการชมุชน
แหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 

     
 

ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 

2.1  เสนอประเดน็วิพากษ ์ จากปัญหาที่เกิดขึน้
จากท างาน 

     
 

2.2  คดัเลือกประเดน็รว่มกนั       

2.3 ระดมสมองน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาที่มาจาก
ประสบการณ ์

     
 

2.4 หาขอ้มลูเพิ่มเติม (จากผูเ้ช่ียวชาญ จากการ
วิจยั  แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ) 

     
 

2.5   อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาที่
เหมาะสม 

     
 

2.6  น าไปทดลองใชใ้นการท างาน       

2.7  สมาชิกรว่มสงัเกตการณแ์ละเก็บขอ้มลู       

2.8  อภิปรายผลจากการสงัเกตการณแ์ละ
ปรบัปรุงแกไ้ข 

     
 

2.9  สรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแกปั้ญหาที่ใหผ้ลดีต่อ
การท างาน (สรุปเป็นระยะๆ) 

     
 

2.10  บนัทกึทกุขัน้ตอนการท างาน : ระบปัุญหา  
วิธีการแกปั้ญหา  การน าไปใช ้ ผลท่ีได ้

     
 

2.11  แบง่ปันประสบการณ ์       

2.12  สะทอ้นผล (ผลท่ีไดร้บัรว่มกนัของกลุม่ / 
การบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว)้ 

     
 

2.13  บทบาทของสมาชิกต่อการด าเนินการชมุชน
แหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 
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รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรุงแกไ้ข 

5 4 3 2 1 

ระยะที ่3 ประเมนิผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 

3.1  ประเมินการท างานเป็นไปตามสมรรถนะท่ี
ตอ้งการสง่เสรมิ 

     
 

3.2   ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการชุมชน
แหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

     
 

  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบรับรองรูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชพีแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
ของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ส าหรับผู้เชีย่วชาญ)  

ตอนท่ี 1 รายละเอียดของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิ
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
ล าดบัท่ี ประเดน็การประเมิน ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. การออกแบบรูปแบบ      
2. หลกัการและเหตผุล      
3. หลกัการของรูปแบบ      
4. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ      
5. ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะดว้ย

รูปแบบฯ 
     

6. คูมื่อการใชรู้ปแบบฯ      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 รายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือน 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมสง่เสรมิสมรรถนะดว้ยรูปแบบฯ ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
(1) การบรหิารจดัการ       
(2) การเตรยีมการ       
(3) การวางแผน      
ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
(4) ด าเนินการ        
(5) สะทอ้นผล        
ระยะที ่3 ประเมนิผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
(6) ประเมินผล        

ขอ้เสนอเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
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คู่มอืการใช้รูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมอืน 

เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา 
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รูปแบบชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา  

 

ตอนที ่1  หลักกการของรูปแบบ  
 หลกัการของรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

การพฒันารูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของ      
นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยไดศ้ึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ  ชมุชนเสมือน  สมรรถนะของนกัเทคโนโลยี
การศกึษา  สรุปประเด็นการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  ตารางสรุปหลกัการและแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

  

คณุลกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
1. การบรหิารจดัการแบบมีสว่นรว่ม 
2. การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย รว่มกนั 
3. การสรา้งภาวะผูน้  า 
4. การพฒันาวิชาชีพ 
5. การปรบัปรุงวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
6. การรว่มมือกนัสืบสอบ 
7. การสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งกนั 

หลักการและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

ขัน้ตอนการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
1. การบรหิารจดัการ 
2. การเตรยีมการ 
3. การวางแผน 
4. การด าเนินการ 
5. ประเมินผล 
6. สะทอ้นผล 

องคป์ระกอบชมุชนเสมือน 
1. คน 
2. วตัถปุระสงคข์องชมุชน 
3. นโยบาย 
4. กิจกรรม 
5. เครือ่งมือสนบัสนนุชมุชนแบบเสมือน 
6. โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีศกึษา 
1. ดา้นการออกแบบ 
2. ดา้นการพฒันา 
3. ดา้นการใช ้
4. ดา้นการจดัการ 
5.  ดา้นการประเมิน 
6.  ดา้นการวิจยั 
7. ดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
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 จากตารางท่ี 1 เป็นหลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดว้ิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและ

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและนกัเทคโนโลยีการศกึษาแลว้  จากนัน้น ามาพฒันารูปแบบชมุชน

แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษา  ซึง่มีองคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบ ฯ แสดงตามภาพท่ี 1 ดงันี ้

 

ภาพ  แสดงรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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ตอนที่ 2 องคป์ระกอบและขั้นตอนของรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
เสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

 รายละเอียดขององคป์ระกอบและขัน้ตอนของรูปแบบฯ มีดงันี ้
องคป์ระกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ
นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

 องค์ประกอบของรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียน รู ้เชิ งวิชาชีพ  ประกอบด้วย 7 

องคป์ระกอบ  คือ  สมาชิกของชุมชน  แนวปฏิบตัิของชุมชน    วตัถปุระสงคข์องชุมชน  กิจกรรม  

เครื่องมือสนับสนุนแบบเสมือน  โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหาร

จดัการชมุชน  โดยมีรายละเอียดของแตล่ะองคป์ระกอบดงันี ้

1.  นกัเทคโนโลยีการศึกษา   เป็นสมาชิกของชมุชน  โดย เป็นสมาชิกของชุมชน

แห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนฯ เป็นผูมี้ประสบการณท์ัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะแตกตา่งกนั

และมีความสามารถเฉพาะตวัแตกต่างกันทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา อย่างไรก็ตามสมาชิกมี

ลกัษณะเฉพาะท่ีจะสามารถปฎิสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนตามโครงสรา้งกลุ่มขนาดเล็ก

สง่ผลใหช้มุชนมีความเช่ือมโยงและแข็งแรง  คณุสมบตัิสมาชิกในชมุชนประกอบดว้ย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

นกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีมีประสบการณก์ารท างานไมเ่กิน 1-3 ปี และ นกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีมี

ประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 3   ปีขึน้ไป  โดยมีบทบาทดงันี ้ 
 สมาชิกของชมุชน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

สมาชิก (นกัเทคโนโลยีการศึกษา
มีประสบการณม์ากกวา่ 5 ปี) 

- ใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและแนวปฏิบตัิต่างๆที่ด  าเนินการผ่านมาแลว้ 

- ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อการน ามาใชป้ฏิบัติงานและแกปั้ญหา
ใหแ้ก่นกัเทคโนโลยีการศกึษาที่เป็นสมาชิก  
- รว่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บันกัเทคโนโลยีการศกึษาที่เป็นสมาชิก 

- สนับสนุนให้สมาชิกสรา้งภาวะผู้น  า / ร่วมมือกันสืบสอบ / ร่วมมือกัน
พฒันาวิชา 

ส ม า ชิ ก  ( นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
การศกึษา)  

- สมาชิกให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน 

-  สมาชิกร่วมกันด าเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีรว่มกัน
ก าหนดไว ้

- สมาชิกใหค้วามส าคัญต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์       การ
ปฏิบตัิงานและรว่มเสาวนาสะทอ้นคิดของตนเองรวมทัง้ของกลุม่ 

-  สมาชิกรว่มสนบัสนนุใหส้มาชิกสรา้งภาวะผูน้  าไดต้ลอดเวลา  เปิดโอกาส
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 สมาชิกของชมุชน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

ใหส้มาชิกทกุคนเสนอแนะแนวปฏิบตัิต่างๆ จากการท างาน  
- สมาชิกร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาในการท างานของนักเทคโนโลยี
การศกึษาในสว่นท่ียงัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้

- สมาชิกร่วมกันสังเกตการณ์ส่งเสริมสมรรถนะนักเทคโนโลยีการศึกษา  
และน ามาสะทอ้นผลรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์

- สมาชิกร่วมกันประเมินผลว่าแนวทางกาส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาเป็นอยา่งไรทัง้ของตนเองและสมาชิกในชมุชน 

ผูอ้  านวยความสะดวก 

(สมาชิกในชมุชน) 
- จดัเตรียมกิจกรรม ใหเ้ป็นไปตามการวางแผนของสมชิกในชมุชน 

- ผูช้่วยจดัเรียงล าดบัการด าเนินกิจกรรมของสมาชิก 

- ผูช้่วยเตรียมการติดตามผล  สะทอ้นผลของสมาชิก 

- สังเกตการณ์และบันทึกผลการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือน 

 
2.   แนวปฏิบตัิของชุมชน   เป็นวิธีการ  กฎระเบียบ  ท่ีสอดคลอ้งกับค าแนะน า

ของสมาชิกเพื่อใหส้มาชิกไดมี้ส่วนรว่มในการปฏิสมัพนัธก์บัผูส้รา้งจะตอ้งมีวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน
ส าหรบัชุมชนก่อน และตอ้งมีการชีแ้จงไวอ้ย่างชดัเจน   แนวประฏิบตัิของชุมชน ประกอบดว้ย 7 
ประการ 
  (1)   การรว่มกนับรหิารจดัการแบบมีส่วนรว่ม หมายถึง  สมาชิกของชมุชน
ช่วยกันวางแผนเพื่อการบริหารจัดการการด าเนินการของชุมชนภายใต้แนวทางการส่ งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการกิจกรรมภายใตร้ะยะเวลา ภาระงาน ท่ีมุง่เนน้ใหเ้กิดการท างานรว่มกนั  น าองคค์วามรูท่ี้
ไดจ้ากการท างานมาใชใ้นการด าเนินการกิจกรรมของชมุชน 
  (2)   การรว่มกนัก าหนดเป้าหมาย หมายถึง  สมาชิกในชุมชนระดมสมอง
และก าหนดป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้งกับกิจกรรมของชุมชนท่ีน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะของนัก
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  เพื่อใหเ้กิดการท างานไปในทิศทางเดียวกนั 
   (3)  การรว่มกนัสรา้งภาวะผูน้  า  หมายถึง  สมาชิกในชมุชนรว่มกนัพฒันา
ภาวะผูน้  าใหแ้ก่สมาชิกในชมุชน เป็นการแบ่งปันอ านาจใหส้มาชิกเขา้ถึงและเขา้ใจเก่ียวกบัการมี
เสริมสรา้งภาวะผูน้  า  ผลกัดนัใหส้มาชิกมีความมั่นใจท่ีจะเสนอแนะ แลกเปลี่ยนขอ้มลูและแนว
ปฏิบตัิท่ีดี  แสดงความคิดเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์ 
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  (4)    การร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  สมาชิกในชุมชนยึดมั่นใน
แนวทางของการใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพสามารถพฒันาความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพได ้โดยอาศยัความรูแ้ละทักษะท่ีมีอยู่ในตวัของสมาชิกในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความ
เช่ียวชาญและกลุ่มท่ีมีประสบการณ ์ทัง้นีต้อ้งน าทกัษะทางการคิด  การวิเคราะห ์การแกปั้ญหา 
รวมทัง้ความรว่มมือทางวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพรว่มกนั 
  (5)   การรว่มกันพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  หมายถึง  สมาชิกในชุมชน
น าความรู ้ ประสบการณ ์ องคค์วามรูท่ี้ไดม้าจากการรว่มกนัพฒันาวิชาชีพมาแลกเปลี่ยนกันใน
ชุมชน ทั้งนี ้ท  าได้ทั้งแบบทางการ ไม่เป็นทางการ   สมาชิกในชุมชนน าองค์ความรูต้่างๆมา
ประยกุตใ์ชจ้นเกิดแนวปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบัการน าการพฒันาวิชาชีพใหเ้ป็นรูปธรรมและเป็นรูปแบบท่ี
น าไปปฏิบตัิตอ่เน่ืองตอ่ไป 
  (6)  การรว่มมือกันสืบสอบ  หมายถึง  สมาชิกในชุมชนรว่มมือกันท างาน
แบบทีมในการแสวงหาแนวทางหรอืแนวปฏิบตัิท่ีดีตอ่การน ามาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพ ตัง้แต่การ
สรา้งความร่วมมือในทีม  การรว่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การช่วยกันในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  
การสอนแบบพ่ีเลีย้ง 
  (7)  การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกัน  หมายถึง  สมาชิกในชุมชนต่าง
ตอ้งมีทัศนคติท่ีดีต่อกัน เช่ือใจ ไวใ้จ ยอมรบัซึ่งกันและกัน  การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจาร์
เป็นไปในทิศทางสรา้งสรรค ์ สรา้งบรรยากาศการท างานแบบกลัยาณมิตร สนบัสนุน ส่งเสริมให้
เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานและสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพท่ีน าไปสู่การส่งเสริม
สมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

3.  เปา้หมายของชมุชน  สมาชิกในชมุชนจ าเป็นตอ้งก าหนดเปา้หมายของชมุชน

ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิก  เพื่อรว่มกันท างานเพื่อพฒันาวิชาชีพ  เป้าหมายของ

ชมุชนเป็นสมาชิกในชมุชนตอ้งการรว่มกนัระดมสมองเพื่อก าหนดเปา้หมายในการขบัเคลื่อนชมุชน

ใหช้ดัเจน    

4.  กิจกรรมของชุมชน  เป็นการออกแบบกิจกรรมและการใชเ้ครื่องมือต่างๆ ท่ี

สามารถสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยยดึตามเปา้หมาย

และสภาพแวดลอ้มของของชมุชนฯ   วตัถปุระสงคข์องชมุชนเป็นตวัก าหนดกิจกรรม  ซึง่กิจกรรมก็

จะเป็นตวัก าหนดเครือ่งมือท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชมุชน 
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5.   เครื่องมือสนบัสนุนแบบเสมือนดา้นการสื่อสาร   เครื่องมือส าหรบัใหบ้ริการ

สมาชิกในชมุชนท างานรว่มกนั  การปฎิสมัพนัธก์นั    การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร     การแบง่ปัน

และจดัเก็บขอ้มลูและเอกสารต่าง   เครื่องมือสนบัสนุนชุมชนแบบเสมือนนีช้่วยลดขอ้จ ากดัดา้น

เวลาและสถานท่ีในการงาน  เครื่องมือดา้นการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่ออ านวยความสะดวกให้

สมาชิกเพื่อใชส้  าหรบัการน าเสนอไอเดีย  ปรกึษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั  การสื่อสาร

สามารถท าไดท้ัง้แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  ทัง้ในแบบสาธารณะและสว่นตวั   

6.   โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัออนไลน์   เป็นโครงสรา้งสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมในสว่นของกิจกรรมในสว่นของออนไลน ์ เพื่อใหผู้จ้ดัการชมุชนดแูล ควบคมุ อ านวยความ

สะดวกผา่นออนไลนใ์หแ้ก่สมาชิกในชมุชน   โปรแกรมหรอืซอฟตแ์วรท่ี์น ามาใชต้อ้งสามารถใชง้าน

ไดง้่ายสามารถใชง้านทัง้แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา  ท าใหก้ารขบัเคลื่อนชมุชนเป็นไป

ในรูปแบบใหม ่ เกิดความตื่นตวัในการช่วยการสรา้งชมุชนสอดคลอ้งกบัเปา้หมายท่ีรว่มกนัก าหนด

ไว ้    

7.  การบรหิารจดัการชมุชน  เป็นสิ่งท่ีสมาชิกของชมุชนประชมุรว่มกนัเพื่อศกึษา

แนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างท่ีตอ้งเขา้ใจถึง กรอบภาระงาน  การจัดรวมกลุ่ม  การก านหด

ระยะเวลาการด าเนินการใหช้ดัเจน โดยสมาชิกตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการ  การติดตาม  และการ

ประเมินผล  เพื่อใหก้ารสรา้งชมุชนมีประสทิธิภาพ   

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

 ขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรมดว้ยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ

เสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
 การด าเนินการในระยะที่ 1 เป็นขัน้เตรียมการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางท่ีวางไว ้ โดยสมาชิกของชมุชนประชมุรว่มกนัเพื่อใหเ้ขา้ใจวิธีการกระบวนการด าเนินการ
ของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษา  จากนัน้สมาชิกแตล่ะคนน าภาระงานของตนเองมาน าเสนอใหท้ราบถึง  งาน  
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กระบวนการท างาน  แนวทางการปฏิบตัิงานแตล่ะขัน้ตอน  การบรหิารจดัการเวลาในการสรา้งและ
ด าเนินกิจกรรมชมุชน  ก าหนดการติดตามผลของชมุชน  และบทบาทของสมาชิกในชมุชน  แตล่ะ
ขัน้มีรายละเอียดงันี ้

ขั้นที ่1 คือ  การบริหารจัดการ 
เป็นขัน้เตรยีมการบรหิารจดัการชมุชนใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่วางไว ้ โดยสมาชิก

ของชมุชนประชมุรว่มกนัเพื่อใหเ้ขา้ใจวิธีการกระบวนการด าเนินการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
จากนัน้สมาชิกแตล่ะคนน าภาระงานของตนเองมาน าเสนอใหท้ราบถึง  งาน  กระบวนการท างาน  
แนวทางการปฏิบัติงานแต่ละขัน้ตอน  การบริหารจัดการเวลาในการสรา้งและด าเนินกิจกรรม
ชมุชน  และก าหนดการตดิตามผลของชมุชน 

วัตถุประสงค ์คือ เพื่อชีแ้จงวิธีการด าเนินการของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาระ
งานของนกัเทคโนโลยีการศกึษา 

บทบาทของสมาชกิ  
1. สมาชิกร่วมกันสรา้งความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน   

สมาชิกรว่มกันวิเคราะหปั์ญหาท่ีเก่ียวกับการท างาน  โดยรว่มกันศึกษาจากขอ้มูลภาระงานของ
สมาชิก  เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้และประเด็นท่ีจ าเป็นและส าคญัท่ีจะช่วย
ในการพฒันารว่มกนั   

2. สมาชิกรว่มกันวิเคราะหต์นเองโดยการเช่ือมโยงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการ
ท างานและรว่มก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

3. สมาชิกร่วมกันก าหนดวิ ธีการท างานร่วมกันผ่านเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   เช่น  การท างานเป็นทีม  การอภิปราย   การแบ่งปันวิธีการท างาน
รวมทั้งเรียนรูท่ี้ผ่านการแลกเปลี่ยนองคค์วามร็และแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกันระหว่างสมาชิก  โดย
ตลอดกระบวนการสมาชิกร่วมสังเกตการณ์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรค์ต่อเพื่อ
สมาชิก   

ขั้นที ่2  การเตรียมการ  
เป็นขั้น ท่ีต้องท าการประมินสมรรถนะของนัก เทคโนโลยีการศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษา  สมาชิกรว่มกนัน าเสนอวา่ประสบการณก์ารท างานท่ีผา่นมาวา่มีโอกาส ปัญหา
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อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง จากนั้นน ามาพิจารณาว่าความตอ้งการท่ีจะพัฒนา
สมรรถนะอยา่งไร 

วัตถุประสงค ์คือ  เพื่อประเมินสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษา  ประเมิน/
วิเคราะหส์ถานการณท่ี์เป็นจรงิ  วิเคราะหค์วามตอ้งการ    

บทบาทของสมาชกิ  
1. สมาชิกรว่มกนัระดมสมอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณก์าร

ท างานในสมรรถนะท่ีตอ้งการส่งเสริมหรือเป็นปัญหาในกระบวนการท างาน   จากนั้นสมาชิก
รว่มกันประเมินว่าสมรรถนะท่ีตอ้งการส่งเสริมหรือเป็นปัญหาในกระบวนการท างานส าคญัท่ีสดุ   
พรอ้มทัง้ สรุปสภาพปัจจบุนัของสมรรถนะของสมาชิกในชมุชน โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะฯ 

2. สมาชิกร่วมกันสรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  จัดล าดับ
ความส าคญัของสมรรถนะท่ีตอ้งการส่งเสรมิหรือเป็นปัญหาในกระบวนการท างาน  ท่ีจะน ามาใช้
กับรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

3.  สมาชิกรว่มกันก าหนดขัน้ตอนและเป้าหมายของการส่งเสริมสมรรถนะของ
สมาชิกในชมุชนดว้ยรูปแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

ขั้นที ่3  การวางแผน 
เป็นขัน้ของการปฐมนิเทศชีแ้จง  สรา้งความตระหนกัและความไวว้างใจ   ก าหนด

สิ่งท่ีกลุ่มจะเรียนรูแ้ละท างานร่วมกัน  ก าหนดประเด็นวิพากษ์  เพื่อก าหนดแนวทางการท างาน
รว่มกนัในกลุม่   ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ   เปา้หมายรว่มกนั  และก าหนดหรอืคน้หาแนวทางการ
แบง่ปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จงบทบาทสมาชิกกลุม่ 

วัตถุประสงค ์คือ  วตัถปุระสงคข์องขัน้นีป้ระกอบดว้ย   1) เพื่อรว่มกนัก าหนด 
เปา้หมาย ในการด าเนินการของชมุชนฯท่ีจะพฒันาสมรรถนะ 2) เพื่อก าหนดสิ่งท่ีจะตอ้งเรยีนรูแ้ละ
ท างานรว่มกนัภายในชมุชนฯ  และ 3) เพื่อระบบุทบาทของสมาชิกในชมุชนฯ 

บทบาทของสมาชกิ  
1. จากขัน้ท่ี 2 สมาชิกสรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานและจดัล าดบั

ความส าคญัของสมรรถนะท่ีตอ้งการส่งเสริมหรือเป็นปัญหาในกระบวนการท างานแลว้  จากนัน้
รว่มกันก าหนดวตัถุประสงค ์แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธม์าช่วยในการสนับสนุนรูปแบบ
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
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2.  สมาชิกรว่มกนัก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการของชุมชนอย่างเป็น
ขัน้ตอนและแนวทางการติดตามผล  เช่น การบันทึกวิธีการท างานดว้ยแผนนท่ีความคิด(mind 
mapping)   ภายในกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจน เช่น สปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ ตลอดระยะเวลา 4  สปัดาห์
ท่ีด  าเนินการชมุชนฯ   

3. สมาชิกรว่มกันก าหนดบทบาทของสมาชิกในชุมชนฯ ใหช้ดัเจน   ในลกัษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อนเม่ือสมาชิกก าลังด าเนินการส่งเสริมสมรรถนะในการท างานหรือแก้ปัญหาใน
กระบวนการท างานใด  สมาชิกคนอ่ืนต้องติดตามสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นต่อ
สถานการณเ์หลา่นัน้  เพื่อใหส้มาชิกสามารถประมวลขอ้คิดเห็นไปปรบัใชไ้ดต้อ่ไป  นอกจากนีต้อ้ง
สลบักนัเป็นผูน้  า ผูน้  าในมิติของการน าเทคนิค วิธีการ หรือหลกัการการส่งเสรมิสมรรถนะในการ
ท างานไปปฏิบตัใหเ้ป็นรูปธรรมจรงิในสถนการณจ์รงิ 

 

ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
 การด าเนินการในระยะท่ี 2  เป็นการน าการวางแผนการด าเนินการชมุชนฯ ไปสูก่ารปฏิบตัิ   
สมาชิกมีโอกาสแสดงความสามารถในการพฒันาความเป็นผูน้  าของตนเอง   เปิดโอกาสใหส้มาชิก
แบง่ปันประสบการณ ์ ขอ้คน้พบ  และตดัสินใจเพื่อน าไปสู่เลือกแนวทางการปฏิบตัิท่ีเหมาะสมต่อ
การสง่เสรมิสมรรถนะท่ีดีและเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 
 

ขั้นที ่4  ด าเนินการ  
เป็นการน าการวางแผนการด าเนินการชุมชนฯ ไปสู่การปฏิบัติ   นักเทคโนโลยี

การศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถในการพฒันาความเป็นผูน้  าของตนเอง   เปิดโอกาสใหน้กั
เทคโนโลยีการศกึษาแบ่งปันประสบการณ ์ ขอ้คน้พบ  และตดัสินใจเพื่อน าไปสู่เลือกแนวทางการ
ปฏิบตัิทท่ีเหมาะสมตอ่การสง่เสรมิสมรรถนะท่ีดีและเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 

 วัตถุประสงค ์คือ  เพื่อน าแผนการด าเนินการชมุชนฯ ไปสู่การปฏิบตัิ   โดยการ
จดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์

บทบาทของสมาชิก  
1. สมาชิกเสนอประเด็นวิพากษ์จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จากท างาน  ระดมสมอง

น าเสนอวิธีการแกปั้ญหาท่ีมาจากประสบการณ ์   หาขอ้มลูเพิ่มเติม(จากผูเ้ช่ียวชาญ จากเอกสาร
งานการวิจยั  แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ)  
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2. สมาชิกรว่มอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  สมาชิกน า
แนวปฏิบตัิท่ีดีของเพื่อนสมาชิกไปสูก่ารปฎิบตัิ    

3. สมาชิกร่วมสงัเกตการณ์และเก็บขอ้มูล   อภิปรายผลจากการสงัเกตการณ์
และปรบัปรุงแกไ้ข สรุปผลเพื่อใหไ้ดว้ิธีการแก้ปัญหาท่ีใหผ้ลดีต่อการท างาน (สรุปเป็นระยะๆ)   
บนัทึกทกุขัน้ตอนการท างาน : ระบปัุญหา  วิธีการแกปั้ญหา  การทดลองใช ้ ผลท่ีได ้ และแบง่ปัน
ประสบการณ ์ 

ขั้นที ่5  สะทอ้นผล   
เป็นขัน้ของศกึษาผลการมีสว่นรว่มในการอภิปราย  การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ 

การวิพากษเ์ชิงสรา้งสรรค ์ การสงัเกตการณ ์ การน าแนวปฏิบตัท่ีดีไปใช ้ ของการด าเนินกกิจกรรม
ตา่งๆ แต่ละขัน้ตอนของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อส่งเสรมิสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

วัตถุประสงค ์ คือ  เพ่ือสะทอ้นผลของการมสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชนฯ โดย
แยกเป็นการสะทอ้นผลของสมาชิกรายบคุคล และ การสะทอ้นผลของสมาชิกในชมุชน 

บทบาทสมาชิก 
สมาชิกท าแบบสะทอ้นผลออนไลน ์2 สว่น ไดแ้ก่  แบบสะทอ้นผลของสมาชิก

รายบคุคลและแบบสะทอ้นผลของสมาชิกในชมุชน 
 

ระยะที ่3 ประเมินผลชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือน 
การด าเนินการในระยะท่ี 3 เป็นการประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมสมรรถนะของ

สมาชิกในชมุชนฯ   
ขั้นที ่6 การประเมินผล 
เป็นขัน้ของการประเมินผลการท างานเป็นไปตามสมรรถนะท่ีก าหนดและประเมิน  

ผลท่ีไดร้บัรว่มกันของกลุ่ม  และการบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไวส้ะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ผลท่ีไดร้บั
รว่มกนัของกลุม่  และการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

วัตถุประสงค ์ คือ  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเทคโนโลยีการศึกษาต่อการ
ส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาดว้ยรูปแบบชุมชนฯตามการด าเนินงานท่ีผ่านมา   
และถอดบทเรียนการด าเนินงานทั้งหมดเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบันักเทคโนโลยีการศึกษา
น าไปใชต้อ่ไป 
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บทบาทสมาชิก 
สมาชิกร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การหาแนวปฏิบัติท่ีดีส  าหรบันัก

เทคโนโลยีการศึกษา และรว่มกนัวางแผนการด าเนินการชมุชนฯแบบเสมือนอีกครัง้ เพื่อใหชุ้มชน
แห่งการเรยีนรูท้างิวชาชีพแบบเสมือนเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัท างานรว่มกนัในเปา้หมายใหมต่อ่ไปเรือ่ยๆ   

 
 รายละเอียดท่ีกล่าวถึงในขา้งตน้ขอเสนอเป็นตารางแยกรายละเอียดเป็นรายการใหเ้ห็น
ชดัเจนมากขึน้  ตอ่ไปนี ้  
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รายละเอยีดของขั้นตอนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะนัก
เทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา 

ระยะที ่1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 

 ขั้นที่ เป็นขัน้เตรียมการบริหารจัดการชุมชนใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว ้ โดยสมาชิกของชุมชน

ประชุมรว่มกนัเพ่ือใหเ้ขา้ใจวิธีการกระบวนการด าเนินการของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือ

ส่งเสริมสมรรถนะของนกัเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา  จากนัน้สมาชิกแต่ละคนน าภาระงานของ

ตนเองมาน าเสนอใหท้ราบถึง  งาน  กระบวนการท างาน  แนวทางการปฏิบัติงานแต่ละขัน้ตอน  การบริหาร

จดัการเวลาในการสรา้งและด าเนินกิจกรรมชมุชน  และก าหนดการติดตามผลของชมุชน พรอ้มทัง้สมาชิกรว่มกนั

สรุปการเลือกใชเ้ครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างานรว่มกนัแบบเสมือน     

ขัน้ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ PLC กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช ้

การประเมินผล 

ขัน้ที ่1 การ
บริหารจดัการ 
(กรอบภาระงาน  
การจดักลุม่  
ระยะเวลา  และ
การติดตามผล) 

1. เพื่อระบสุมาชิก
ของชมุชนฯ  
2. เพื่อทราบถึง
ภาระงานของนกั
เทคโนโลยี
การศกึษาที่เป็น
สมาชิกชมุชนฯ 
3. เพื่อก าหนด
กรอบระยะเวลาใน
การด านินการของ
ชมุชนฯ  
4.  เพื่อชีแ้จงแนว
ทางการติดตามผล
การด าเนินการ
ของชมุชนฯ 

- การบริหาร
จดัการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การส้ราง
สัมพนัธภาพทีด่ี
ระหว่างกัน 
 

 จดัประชมุสมาชิก
ของชมุชนแบบ
ออนไลน ์
     1.  สมาชิก
รว่มกนัจ
ก าหนดการ
ด าเนินนงาน
ชมุชนฯ เครือ่งมือ
ที่น  ามาใช้
เครือ่งมือที่
น  ามาใชเ้พื่อ
สนบัสนนุการ
ขบัเคลื่อนชมุชนฯ
แบบเสมือน 
    2. น าเสนอ
ภาระงานของ
ตนเอง เพื่อ
น าไปสู่
การวคราะหง์าน
รว่มกนั  

1.  คูม่ือ
ขัน้ตอนการ
ด าเนิน
กิจกรรมของ
ชมุชนฯ  
2.  แบบ
บนัทกึการ
ประชมุ   
3. แบบบนัทกึ
พฤติกรรมของ
สมาชิกชมุชน
ฯ 
 

  -  ไดส้มาชิกใน
ชมุชนรว่มกนั
สรา้งชมุชน 
  -  ไดข้อ้มลู
ปรมิาณ   ภาระ
งานของสมาชิก 
  -  ไดแ้ผนการ
ปฏิบตัิการ
ขัน้ตอนการ
ด าเนินกิจกรรม
ของชมุชน 
 -  ไดแ้นวทาง
การประเมินผล
ชมุชน 
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ขัน้ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ PLC กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช ้

การประเมินผล 

ขัน้ที ่1 การ
บริหารจดัการ 
(ตอ่) 

 

  3.  วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม
ของชมุชนฯ   
4.  ก าหนด
แนวทางการ
ติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรม
ของชมุชนฯ 

  

 

ขั้นที ่2 การเตรียมการ 

  เป็นขั้นท่ีตอ้งท าการประมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

สมาชิกร่วมกันน าเสนอว่าประสบการณ์ท่ีผ่านมาว่า  มีโอกาส ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกปั้ญหาอย่างไรบา้ง 

จากนัน้น ามาพิจารณาวา่ความตอ้งการท่ีจะพฒันาสมรรถนะอยา่งไร  

ขั้น วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การประเมนิผล 

ขั้นที ่2                         
การ
เตรียมการ 

 
1. เพ่ือประเมิน
สมรรถนะของนกั
เทคโนโลยี
การศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
2. เพ่ือก าหนด
ขัน้ตอนการสง่เสรมิ
สมรรถนะที่ตอ้งการ
พฒันาของนกั
เทคโนโลยี
การศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา
ดว้ยชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวิชาชีพฯ 

- การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การสร้าง
สัมพันธภาพที่
ดรีะหว่างกัน 

 

จดัประชมุ 
สมาชิกชมุชน 
เพ่ือระดม
สมองใน
ประเดน็ดงันี ้

1. สรุปสภาพ
ปัจจบุนัของ
สมรรถนะของ
สมาชิกใน
ชมุชน โดยใช้
แบบประเมิน
สมรรถนะฯ 

2.  ก าหนด
ขัน้ตอนและ
เปา้หมายของ

1. รูปแบบ
ชมุชนแหง่
การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ
ฯ 
2.  แบบ
ประเมิน
สมรรถนะฯ 
3.  แบบ
บนัทกึการ
ประชมุ   
4. แบบ
บนัทกึ
พฤติกรรม
ของสมาชิก

- ไดส้มรรถนะที่
สมาชิกในชมุชน
ตอ้งการสง่เสรมิ
ผ่านการด าเนินการ
ดว้ยชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวิชาชีพฯ 

-  ไดข้ัน้ตอนการ
สง่เสรมิสมรรถนะที่
ตอ้งการพฒันาของ
นกัเทคโนโลยี
การศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา
ดว้ยชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้างวิชาชีพฯ 
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ขั้น วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การประเมนิผล 

 การสง่เสรมิ
สมรรถนะของ
สมาชิกใน
ชมุชน 

3. ก าหนดการ
ติดตามผล 

   

ชมุชนฯ 

 

 

ขั้นที ่3 การวางแผน 

  เป็นขัน้ของการปฐมนิเทศชีแ้จง  สรา้งความตระหนกัและความไวว้างใจ   ก าหนดสิ่งที่กลุม่จะ

เรียนรูแ้ละท างานร่วมกัน  ก าหนดประเด็นวิพากษ์  เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานร่วมกันในกลุ่ม   ก าหนด

เปา้หมายของชมุชนรว่มกนั  และก าหนดหรือคน้หาแนวทางการแบ่งปันแบบปฏิบตัิท่ีดี  รวมทัง้ก าหนดและชีแ้จง

บทบาทสมาชิกกลุม่ 

ขั้นที ่ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การ
ประเมนิผล 

ขั้นที ่3  

การวางแผน 

1. เพ่ือรว่มกนั
ก าหนด 
เปา้หมาย ในการ
ด าเนินการของ
ชมุชนฯที่จะ
พฒันาสมรรถนะ 
2. เพ่ือก าหนดสิ่ง
ท่ีจะตอ้งเรยีนรู ้
และท างาน
รว่มกนัภายใน
ชมุชนฯ   
 

- การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การก าหนด
เป้าหมาย
ร่วมกัน  

- การสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ี
ระหว่างกัน 

 

 จดัประชมุระดม
สมอง โดยให้
สมาชิกทกุคน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
ประสบการณ ์
เก่ียวขอ้งกบั
สมรรถนะ เพ่ือ
น ามาด าเนินการ
เก่ียวกบัประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ก าหนด
เปา้หมาย ในการ
ด าเนินการของ

1.  แบบ
บนัทกึการ
ประชมุ   
2. แบบ
บนัทกึการ
วางแผนการ
ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 
 

1. ไดเ้ปา้หมาย 
ในการ
ด าเนินการของ
ชมุชนฯที่จะ
พฒันา
สมรรถนะฯ 

2. ไดว้ิธีการ
ท างานรว่มกนั
ของสมาชิก  

3. ไดข้อ้สรุป
บทบาทของ
สมาชิกในชมุชน 
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ขั้นที ่ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การ
ประเมนิผล 

ชมุชนฯ 
2. วิธีการเรยีนรู ้
และท างาน
รว่มกนั  เช่น  การ
ท างานเป็นทีม  
การอภิปราย   
การแบง่ปัน
วิธีการท างาน 
การบนัทกึวิธีการ
ท างานดว้ยแผนน
ท่ีความคิด(mind 
mapping)   
ภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ี
ชดัเจน เช่น 
สปัดาหล์ะ 2-3 
ครัง้ ตลอด
ระยะเวลา 4     

 

ระยะที ่2 ด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 

ขั้นที ่4 การด าเนินการ 

ขัน้การด าเนินการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือส่งเสรมิสมรรถนะของนกัเทคโนโลยี

การศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา   เป็นการน าการวางแผนการด าเนินการชมุชนฯ ไปสู่การปฏิบตัิ   นกัเทคโนโลยี

การศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาความเป็นผูน้  าของตนเอง   เปิดโอกาสใหน้ักเทคโนโลยี

การศึกษาแบ่งปันประสบการณ์  ขอ้คน้พบ  และตดัสินใจเพ่ือน าไปสู่เลือกแนวทางการปฏิบตัิทท่ีเหมาะสมต่อ

การสง่เสรมิสมรรถนะท่ีดีและเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 
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ขั้นที ่ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การ
ประเมนิผล 

ขั้นที ่4 

การ
ด าเนินการ 

1. เพ่ือน า
แผนการ
ด าเนินการชมุชน
ฯ ไปสูก่ารปฏิบตัิ   
โดยการจดั
กิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน ์

2. เพ่ือสง่เสรมิ
สมรรถนะของ
สมาชิกในชมุชน   

- การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การสร้าง
ภาวะผู้น า 

- การร่วมมอื
กันสบืสอบ 

- การพัฒนา
วชิาชพี  

- การปรับปรุง
วชิาชพีอย่าง
ต่อเน่ือง  

- การสร้าง
สัมพันธภาพที่
ดรีะหว่างกัน 

 

 

จดักิจกรรมผา่น
เครื่องมือ
ออนไลน ์
1. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ 
2. น าเสนอ
วิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีมาจาก
ประสบการณ์
ของสมาชิกใน
ชมุชน  ทัง้นี ้
สามารถหา
ขอ้มลูเพิ่มเติม
(จากผูเ้ช่ียวชาญ 
จากเอกสารงาน
การวิจยั  
แหลง่ขอ้มลูอ่ืนๆ) 
3. สรุปและเลือก
วิธีการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสม   
4.  น าแนว
ปฏิบตัิท่ีดีของ
เพ่ือนสมาชิกไปสู่
การปฎิบตัิ  
5. สงัเกตการณ์
และเก็บขอ้มลู
จากสมาชิก  เพ่ือ
ประมวลแนวทาง
ปรบัปรุงไปแกไ้ข
งานใหดี้ขึน้   

1. รุปแบบ
ชมุชนแหง่
การเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ
แบบเสมือนฯ 
2.  เครื่องมือ
เพ่ือการ
สื่อสาร (chat 
, webboard, 
Live) 
3.  เครื่องมือ
เพ่ือการ
แบง่ปัน
เอกสาร  
4.  เครื่องมือ
เพ่ือการ
จดัเก็บ
เอกสาร  
 
 
 
 

1.   สมาชิกทกุ
คนวิธีการ
แกปั้ญหาใน
การท างาน 
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ขั้นที ่5 การสะท้อนผล 

เป็นขัน้ของศึกษาผลการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การวิพากษ์เชิง

สรา้งสรรค ์ การสังเกตการณ์  การน าแนวปฏิบัตท่ีดีไปใช ้ ของการด าเนินกกิจกรรมต่างๆ แต่ละขัน้ตอนของ

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของนักเทคโนโลยีการ ศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษา  

ขั้นที ่ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การประเมนิผล 

ขั้นที ่5   

การสะท้อน
ผล 

1. เพ่ือสะทอ้นผล
ของการมสว่น
รว่มในกิจกรรม
ของชมุชนฯ โดย
แยกเป็น  
-  การสะทอ้นผล
ของสมาชิก
รายบคุคล 
-  การสะทอ้นผล
ของสมาชิกใน
ชมุชน 
 
 

- การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การสร้างภาวะ
ผู้น า 

- การร่วมมอืกัน
สืบสอบ 

- การพัฒนา
วชิาชพี  

- การปรับปรุง
วชิาชพีอย่าง
ต่อเน่ือง  

- การส้ราง
สัมพันธภาพทีด่ี
ระหว่างกัน 

 

ท าแบบสะทอ้น
ผลออนไลนโ์ดย
แยกเป็น  
1. แบบสะทอ้น
ผลของสมาชิก
รายบคุคล 
2. แบบสะทอ้น
ผลของสมาชิก
ในชมุชน 
 
 

1. แบบ
สะทอ้นผล
ของสมาชิก
รายบคุคล 
2. แบบ
สะทอ้นผล
ของสมาชิก
ในชมุชน 
(เป็นอยา่งไร
ในภาพรวม 
เช่น การ
รว่มมือกนั
ด าเนินการ
บรรลุ
เปา้หมายของ
ชมุชน)  
 

1. ไดข้อ้มลูการ
สะทอ้นผล
รายบคุคล 
2. ไดข้อ้มลูการ
สะทอ้นผลของ
สมาชิกในชมุชน 
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ระยะที ่3 ประเมนิผลชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพีแบบเสมอืน 
ขั้นที ่6 การประเมนิผล 

เป็นขัน้ของการประเมินผลการท างานเป็นไปตามสมรรถนะท่ีก าหนด  และประเมิน  ผลท่ีไดร้บัรว่มกนั
ของกลุ่ม  และการบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไวส้ะทอ้นผล  ประกอบดว้ย  ผลท่ีไดร้บัร่วมกันของกลุ่ม  และการบรรลุ
เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

ขั้นที ่ วัตถุประสงค ์ คุณลักษณะ 
PLC 

กจิกรรม เคร่ืองมอืที่
ใช้ 

การ
ประเมนิผล 

ขั้นที ่6  

การ
ประเมนิผล 

1. เพ่ือศกึษา
ความคิดเห็นของ
นกัเทคโนโลยี
การศกึษาที่มีตอ่
การสง่เสรมิ
สมรรถนะผา่น
การด าเนินงาน
ของชมุชน ฯ  
2. เพ่ือถอด
บทเรยีนและ
รว่มกนัวาง
แผนการ
ขบัเคลื่อนชมุชน
ใหม ่

- การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

- การสร้าง
ภาวะผู้น า 

- การพัฒนา
วชิาชพี  

- การปรับปรุง
วชิาชพีอย่าง
ต่อเน่ือง  

- การส้ราง
สัมพันธภาพที่
ดรีะหว่างกัน 

 

1.  สมาชิก
รว่มกนัระดม
สมองเพ่ือ
ตรวจสอบวา่
สมรรถนะของ
นกัเทคโนโลยี
การศกึษา
หลงัจากผ่าน
กระบวนการของ
ชมุชนแหง่การ
เรยีนรูท้าง
วิชาชีพแบบ
เสมือนฯเป็น
อยา่งไรบา้ง  
2. ขอ้สรุป
ลกัษณะของการ
ถอดบทเรยีน 
เพ่ือน าไปสูก่าร
ขบัเคลื่อนชมุชน
ฯ ตอ่ไป  

1.  แบบ
บนัทกึการ
ระดมสมอง
ของสมาขิก   
2. บนัทกึการ
ประชมุเป็น
คลิปวีดิทศัน์
หรอืคลิป
เสียง ส  าหรบั
น ามา
ทบทวน
ภายหลงั 
 

1.   สมรรถนะ
ของนกั
เทคโนโลยี
การศกึษา
หลงัจากผ่าน
กระบวนการ
ของชมุชนฯ 
เป็นอยา่งไร 
2.   แนวฏิบตัิ
ใหมข่องนกั
เทคโนโลยี
การศกึษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือเก็บข้อมูลของชุมชนฯ 

ประกอบด้วย 

1. แบบบนัทกึการประชมุของชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะ
ของนกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
2. แบบบนัทกึกิจกรรมชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพแบบเสมือนเพ่ือสง่เสรมิสมรรถนะของ 
นกัเทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
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แบบบันทกึการประชุมของชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะของนักเทคโนโลยกีารศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ค าชีแ้จง 

 แบบบนัทกึนีส้รา้งขึน้เพ่ือบนัทกึขอ้มลูจากการประชมุแบบเผชิญหนา้ของนกัเทคโนโลยี
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
การประชมุครัง้ท่ี....................................................วนั/เดือน/ปี................................................. 
สมาชิกชมุชน  
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 
4. .......................................................................................................................................... 
5. .......................................................................................................................................... 
6. .......................................................................................................................................... 
7. .......................................................................................................................................... 
8. .......................................................................................................................................... 
 
หวัขอ้การประชมุ 
เรือ่งท่ี 1.............................................................. 
 ขอ้สรุป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
เรือ่งท่ี 2.............................................................. 
 ขอ้สรุป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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เรือ่งท่ี 3.............................................................. 
 ขอ้สรุป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบบันทกึกจิกรรม  ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบเสมือนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ

ของ นักเทคโนโลยกีารศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ค าชีแ้จง 
 แบบบนัทึกนีส้รา้งขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสมรรถนะของนกั
เทคโนโลยีการศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแบบ
เสมือน(Virtual Professional Learning Community)   โดยมีการวิเคราะหปั์ญหา  การหาแนวทาง
รว่มกนัในการแกปั้ญหา  และการสะทอ้นคิด  เพื่อสรุปเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินการแกปั้ญหา
ของชมุชน 
 โดยแบง่แบบบนัทกึการปฏิบตัิกิจกรรมนี ้ แบอ่อกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

1. การวิเคราะหปั์ญหา 
2. การก าหนดแนวทางการแกปั้ญหา 
3. การปฏิบตัิ  การสงัเกต  และการเก็บขอ้มลู 
4. การสะทอ้นความคิดเห็น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบบนัทกึการประชมุครัง้ท่ี.....................................วนั/เดือน/ปี.............................................. 
สมาชิกประกอบดว้ย 
1.......................................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................................... 
3.......................................................................................................................................... 
4.......................................................................................................................................... 
5.......................................................................................................................................... 
6.......................................................................................................................................... 
7.......................................................................................................................................... 
ส่วนที ่1 การวิเคราะหปั์ญหา 
 จดุประสงค ์ ใหส้มาชิกวิเคราะหปั์ญหาการท างานของนกัเทคโนโลยีการศกึษา  สาเหตุ
ของปัญหา  และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่การท างานของนกัเทคโนโลยีการศกึษา  เพ่ือก าหนดปัญหา
ท่ีตอ้งการพฒันารว่มกนัภายในกลุม่ 
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 ค าชีแ้จง 

1. นกัเทคโนโลยีการศกึษาแตล่ะท่านสงัเกตและศกึษาสภาพทั่วไปของการท างานของ
นกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีตอ้งด าเนินงานในแตล่ะภาคการศกึษาวา่ ปัญหาในการ
ท างานเป็นอยา่งไร  สามารถท างานไดบ้รรลตุามเปา้หมายหรอืไม่ เพราะเหตใุด 

2. สมาชิกท่ีรว่มเขา้กลุม่รว่มกนัวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 1 และจดัท ารายกรปัญหาท่ี
พบ  สาเหตขุองปัญหา  และผลกระทบท่ีเกิดขึน้  ลงในตาราง 

3. สมาชิกช่วยกนัเลือกปัญหาตอ้งท่ีการแกไ้ขปรบัปรุงอยา่งเรง่ดว่น  หรอืเป็นปัญหาท่ี
สนใจ  ซึง่ปัญหานัน้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาอ่ืนๆ หาก
แกปั้ญหานีแ้ลว้จะช่วยท าใหปั้ญหาอื่นๆหมดไปดว้ย 

1.  รายการปัญหา  สาหตปัุญหา  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้  (สมาชิกรว่มกนับอกปัญหา  สาเหต ุ และ
ผลกระทบโดยใหต้วัแทนคนหนึง่/ผูว้ิจยับนัทกึลงตาราง) 
ปัญหาที่พบในการท างาน สาเหตขุองปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

1............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 

  

2............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 

 

3............................................................. 
............................................................... 
............................................................... 

 

 
2. จากผลการวิเคราะหปั์ญหา สาเหตขุองปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในขอ้ท่ี 1 กลุม่ของท่าน
ตอ้งการแกไ้ขปรบัปรุงปัญหาใดบา้ง เพราะเหตใุด 
- ปัญหา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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......- เพราะอะไรถึงเลือกปัญหานี ้
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ส่วนที ่2 การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
จุดประสงค ์เพื่อใหส้มาชิกคิดและวางแผนรว่มกนัในการก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาท่ีพบจาก
การท างานของนกัเทคโนโลยีการศกึษา และน าไปปฏิบตัิในการท างานของของตนเอง 
 ค าชีแ้จง 

1. สมาชิกรว่มกนัใชค้วามรูจ้ากประสบการณเ์ดิม หรอืศกึษาทฤษฎีจากเอกสารตา่งๆ ใน
การน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาท่ีก าหนดไวใ้นสว่นท่ี 1  

2. สมาชิกรว่มกนัวางแผนการด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางท่ีเลือก พรอ้มทัง้เขียน
แสดงใหเ้ห็นถงึรายละเอียดขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีจะน าไปปฏบิตัิจรงิ 

3. สมาชิกรว่มกนัออกแบบวิธีการหรอืเครือ่งมือท่ีจะมาชว่ยตอบค าถามวา่แนวทางจาก
การปฏิบตัิท างานเป็นอย่างไร ไดผ้ลหรอืไม ่อยา่งไร หลกัฐานคืออะไร แลว้น ามาเป็น
ขอ้มลูในการสะทอ้นความคดิเห็นในกลุม่ 
ตวัอยา่ง  แบบบนัทกึ/แบบรายงานผลการปฏิบตัิงาน/แบบบนัทกึหลงัจากการ
ปฏิบตัิงานเสรจ็ 

1. แนวทางในการแกปั้ญหาคือ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.2. ช่ือกิจกรรม
.......................................................................................................................................... 
3. ขัน้ตอนในการด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางท่ีเลือก 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่3 การปฏิบัต ิ สังเกต  และการเก็บข้อมูล 
จุดประสงค ์เพื่อใหส้มาชิกบนัทกึผลจากการสงัเกตและการเก็บขอ้มลูในระหว่างท่ีสมาชิก
ปฏิบตัิงานตามแผนท่ีวางไว ้  

ค าชีแ้จง 
1. สมาชิกทกุคนน าขัน้ตอนในการด าเนินการแกปั้ญหาไปปฏิบตัิงานของตนเอง

และสงัเกต รวบรวมขอ้มลูในระหว่างการท างาน  โดยใชข้ัน้ตอนและเครือ่งมือท่ีไดอ้อกแบบไวใ้น
สว่นท่ี 2 
ส่วนที ่4  การสะทอ้นความคดิเหน็  (บนัทกึขอ้มลูจนครบ 4 สปัดาห)์ 

จุดประสงค ์เพื่อใหส้มาชิกทกุคนในกลุม่ไดร้ว่มพดูคยุ แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และ
สะทอ้นผลการปฏิบตัิ เพื่อหาแนวทางในการพฒันา แกไ้ข ในครัง้ตอ่ไป 

ค าชีแ้จง สมาชิกทกุคนน าขอ้มลูจากเครือ่งมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มลูระหวา่งการปฏิบตัิงานมา
พดูคยุ แลกเปล่ียนกนันดัหมายอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ผา่นออนไลน ์
ประชุมสัปดาหท์ี ่1 วันที.่.........................................ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง   
 

1. สมาชิกร่วมสะทอ้นผลการปฏิบัต ิและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กัน 
สมาชิก ด าเนินการตามแผน

อยา่งไร 

ขอ้คน้พบ จดุเด่นของการ
ปฏิบตัิการ 

จดุท่ีควรพฒันา 

1...................... 
....................... 

    

     
     
     

2. สรุปผลจากการปฎิบตัิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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3.  การน าผลท่ีไดไ้ปใช ้
ควรน าไปใชต้อ่ ควรแกไ้ขพฒันา 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ดวงพร  ทรพัยลกัษณ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 8 ธนัวาคม 2518 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2542 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวารสารศาสตร ์ 

จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2547 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ. 2564 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   
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