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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง 2) เพื่อประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โรงเรียนกีฬา
จังหวัดลําปาง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 6 ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน และแบบบันทึกข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ลําปาง โดยสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทชุมชนออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ http://www.facebook.com ใช้ชื่อกลุ่ม
คือ ชุมชนนวัตกรรมLPSS พบว่า สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูล การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ผ่านการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ลําปาง พบว่า คุณภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ, เครือข่ายสังคมออนไลน์, นวัตกรรมการเรียนการสอน
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A Professional learning Communities in Social Network for Online Innovation
Production of Lampang Sports School
Somchai Muangmool*
Abstract
The purposes of this research were: 1) To create a professional learning communities on the
social network to develop the teaching innovations of Lampang Sports School. 2) To assess the quality
of teacher’s teaching innovations in Lampang Sports School. The target group was 22 teachers who
teach in 8 learning areas at Mathayomsuksa 1 – 6. The research instruments consisted of the social
network, the evaluation forms for teaching innovations and the record forms. The data
was analyzed using the arithmetic mean and standard deviation. The results were as follow : 1) There
was a profession learning communities of Lampang Sports School in online community type,
www.facebook.com and the group’s name was Innovative Community LPSS. Furthermore, the
members in the group learnt and shared and accessed the information about how to develop the
teaching innovations through the social network. 2) The quality of teacher’s teaching innovation in
Lampang Sports School met a criteria at a high level.
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1. บทนํา
ปัจจุบันวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วผลจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้า
มามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลผ่ านถึ งกั น
อย่างไร้พรหมแดน มีการนําข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในรูปของข้อความ เสียง ภาพ วีดิทัศน์ โดย
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือที่
เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” [1] ความก้าวหน้าของระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ก่ อให้ เกิ ดนวั ตกรรมใหม่ ทางสั งคม คื อ
เครื อข่ ายสั งคมใหม่ ที่ รู้ จั ก อย่ างแพร่ ห ลายว่ า “สั ง คม
ออนไลน์” (Online Community) หรือ “สังคมเสมือน”
(Virtual Community) หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์”
(Social Network) ซึ่งในยุคแรกเป็นที่รู้จักกันดีเรียกว่า
“Sixdegrees.com” เปิดตัวในปี 1997 ภายใต้แนวคิด
“Six degrees of Separation Concept” ได้อธิบายว่า
แต่ละคนสามารถติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย
ไม่เกิน 5 คนเท่านั้นการสื่อสารผ่าน Sixdegrees.com
สามารถสร้างโปรไฟล์ มีรายชื่อของเพื่อน ๆ และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่ม ถึงแม้ว่าเว็บไซต์สามารถ
ดึงดูดผู้ใช้ได้มากกว่า 1 ล้านคน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและปิดตัวลงในปี 2000 แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ก่อตั้ง Sixdegrees.com เชื่อว่าตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้น
ไปเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นจะ
ได้รับความนิยมมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นําไป
สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจ วัฒนธรรม การวิจัย
และการศึกษา
ปั จจุ บั นแนวโน้ มการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น [2] จากการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศไทย พบว่า มีผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตสู งถึ งร้ อยละ 96.10 ใช้ ในการพู ดคุยผ่ าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line
Instagram เป็นต้น และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 88.10
ใช้เพื่อดูคลิปวิดีโอผ่าน YouTube อันดับถัดมา เป็นการ
ใช้ เพื่ อค้ นหาข้ อมู ล อ่ านหนั ง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และ
รับ-ส่งอีเมล คิดเป็นร้อยละ 79.70, 76.70 และ 75.80
ตามลํ าดั บ และผลสํ ารวจสื่ อสั งคมออนไลน์ ยอดนิ ยม
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5 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ YouTube มีผู้ใช้งานมากถึง
ร้อยละ 97.30 รองลงมา คือ Facebook และ Line มี
ผู้ใช้ งานคิ ดเป็ นร้อยละ 94.80 และ 94.60 ตามลํ าดั บ
นอกจากนี้ยังได้สํารวจการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในมิติ
ของความถี่ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภท
ทั้งนี้ แม้ Facebook จะได้รับความนิยมในการใช้งานเป็น
อันดับ 2 รองจาก YouTube แต่เมื่อถามถึงความถี่ใน
การใช้งานแล้ว Facebook กลับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
มีปริมาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมา
เป็น Line และ YouTube โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งาน
คิดเป็นร้อยละ 84.20, 82.00 และ 76.90 ตามลําดับ
นโยบายการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร [3]
ปีงบประมาณ 2560 มีจุดเน้นให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง สุ ด
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่ วนเกี่ ยวข้ องและทุ ก ภาคส่ วนให้ เกิ ดชุ มชนแห่ ง การ
เรียนรู้ การพัฒนาไปสู่วิถีการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กร
แบบชุ มชนการเรี ยนรู้ที่ เรียกว่ า PLC มีหลากหลายใน
บริบทต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่ตื่นตัวเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของในยุคศตวรรษที่ 21 [4] เช่น กรณีศึกษา
กลุ่มศึกษาบทเรียน หรือ Lesson Study ในประเทศ
ญี่ ปุ่ น การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ บบ Problem-solving
Groups ของประเทศฟิ นแลนด์ การพั ฒนาวิ ชาชี พครู
แบบ Lesson Group and Research Group ในเมือง
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน และ PLC แห่งชาติเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ “Teach Less Learn More” ในประเทศสิงคโปร์
และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารใช้ รู ป แบบนี้ ห ลาย
โรงเรียน อย่างแพร่หลาย [5] ซึ่งประเทศที่กล่าวมานั้น
ล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ผ่าน PLC แบบ
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง บนฐานงานจริงเป็นสําคัญ
และในประเทศไทย มีการใช้รูปแบบการสร้างชุมชน การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูในระดับชาติ ระดับเครือข่าย ระดับ
สถานศึกษาและถูกขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสู่โรงเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง [6] เป็นโรงเรียนสังกัด
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในปี พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการ
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โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศจัดตั้งสถาบันการ
พลศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบัน
การพลศึกษา ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึ กษา พ.ศ. 2548 จั ดตั้ งขึ้ นตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการ
กีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มีขีดความ
สามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดี
ยิ่งขึ้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 7 ชนิด
ได้ แ ก่ กรี ฑ า จั ก รยาน เซปั ก ตะกร้ อ เทเบิ ล เทนนิ ส
ฟุตบอล ยิงธนูและมวยไทย จัดการเรียนการสอนเป็น 2
ส่วน คือ 1) รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดการเรียนการสอนในช่วงเช้า
เวลา 8.00 – 12.00 น. ตั้ งแต่ วั นจั นทร์ ถึ งวั นศุ กร์ 2)
รายวิชาที่เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
โดยนักเรียนจะต้องพักอาศัยอยู่ในโรงเรียน
จากการสํารวจข้อมูลของผู้วิจัยในเบื้องต้นพบว่า ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชา เนื่องจากจุดเน้นของ
โรงเรียน คือ เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา ทําให้มีกิจกรรม
ด้านกีฬาที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1)
นักเรียนบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาระดับ
เยาวชนทีมชาติ ต้องเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬานอกโรงเรียน
เช่น สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น ข้อมูลในปี
2558 มี นั กเรี ยนที่ ต้ องไปเก็ บตั วจํ านวน 60 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 286 คน ซึ่งการเข้าค่ายเก็บตัวกีฬาชนิด
ต่าง ๆ มีระยะเวลาแตกต่างกัน เช่น 2 สัปดาห์ 1 เดือน
3 เดือน เป็นต้น 2) นักเรียนต้องออกไปแข่งขันกีฬาตาม
จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอาจะใช้เวลาในการเก็บตัวและแข่งขัน
1-2 สัปดาห์ หรือ 1-2 เดือน เป็นต้น นอกจากนี้สื่อการ
เรียนการสอนในโรงเรียนยังไม่สามารถตอบสนองการ
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนและนักเรียน
เรียนที่ต้องไปเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน การ
สอนที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน ตลอดจน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดลําปาง ให้สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนให้ มี ประสิ ทธิ ภาพตามแนวคิ ดของสํ านั กงาน
เลขาธิการคุรุสภา ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญกับการร่วมมือ
ร่ วมพลั งกั นพั ฒนาวิ ชาชี พในรู ปแบบ "ชุ มชนแห่ งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.1 เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษากับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 6 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง จํานวน 22 คน
แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 คน กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ 4 คน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิ ทยาศาสตร์ 4 คน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม 3 คน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 คนและ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา
การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ จํานวน 26 คน โดยใช้
เนื้อหาในการพัฒนานวัตกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 ตัวแประที่ศึกษา
3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
4.2 แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน
4.3 แบบบันทึกข้อมูลผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
5. การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
5.1 รวบรวมข้ อมู ลการสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
5.2 รวบรวมข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมของครู โดย
ใช้หลักการออกแบบระบบการสอนเอ็ดดี้โมเดล (ADDIE
Model)
5.3 รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ
6. วิธีดําเนินการวิจยั
6.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
6.2 กําหนดวิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
6.3 ประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนําชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูไปใช้และ
การพัฒนานวัตกรรม
6.4 จัดเวทีระหว่างผู้วิจัยและครูเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวม
กลุ่มครูที่มีปัญหาเดียวกัน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ร่วมเสนอ
ปัญหา 2) จั ดลําดั บปัญหา 3) เลือกปัญหาเร่งด่ วน 4)
เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและ 5) กําหนดคุณลักษณะ
ของนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
6.5 ผู้วิจัยและครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิ ช าชี พ บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ประเภทชุ ม ชน
ออนไลน์ บนเว็บไซต์http://www.facebook.com และ
นํ าชุ มชนแห่ ง การเรี ยนรู้ ฯ ที่ สร้ างขึ้ น ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
พิจารณาความเหมาะสม พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47
6.6 พัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างครูกับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้

_20-0528(001-204).indd 33

วิ ชาชี พครู บนเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ โดยจั บคู่ ครู ที่
ต้องการพัฒนานวัตกรรม 1 คน ต่อนักศึกษา 1-2 คน มี
ขั้ นตอนดั งนี้ 1) วิ เคราะห์ ข้ อมู ลพื้ นฐานและวางแผน
ร่ ว มกั น 2) ออกแบบนวั ต กรรม 3) จั ด ทํ า ต้ น แบบ
นวัตกรรม 4) พัฒนานวัตกรรม ใช้ระยะเวลาดําเนินการ
ทั้งจํานวน 3 เดือน
6.7 จัดเวทีนําเสนอและประเมินผลงานนวัตกรรมของ
ครูที่ทําร่วมกับนักศึกษา ใช้เวลาในการนําเสนอกลุ่มละ
15 นาที โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้าน
เนื้อหา จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพนวัตกรรม 2 ด้าน
คือ ด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ด้านเนื้อหา
6.8 ครูและนักศึกษาที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมนําผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไข
6.9 ครูสะท้อนคิดผลการใช้งานชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพครูบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
6.10 ผู้วิ จั ยพั ฒนาระบบบริ หารการเรียนการสอน
ออนไลน์ เ พื่ อ นํ า นวั ต กรรมที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปสร้ า งเป็ น
บทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้ครูนํานวัตกรรมไป
ใช้จัดการเรียนการสอน
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูโรง
โรงกีฬาจังหวัดลําปาง บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทชุมชนออนไลน์
จากเว็บไซต์ http://www.facebook.com ใช้ชื่อกลุ่ม
คือ ชุมชนนวัตกรรม LPSS โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การพัฒนาวิชาชีพครู คือ ความร่วมมือร่วม
พลั งของครู ในการขั บเคลื่ อนการปฏิ บั ติ งานด้ วยองค์
ความรู้ ทักษะ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
2) การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การปฏิบัติงาน
ร่วมกันของครูในโรงเรียน การสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ลํ า ปางในการวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ คือ การให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน
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4) แนวปฏิบัติที่ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติชัดเจน เป็น
ตัวอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับจากเพื่อนครู
จากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ครูได้พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จํานวน 22 วิชา

รูปที่ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.facebook.com

รูปที่ 2 ตัวอย่างนวัตกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์
7.2 ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครู โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ลํ า ปาง โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านเนื้อหา เป็นผู้
ประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
รายวิชาประเมิน (เรื่อง)
1. การงานอาชีพ (สร้างเว็บไซต์)
2. การงานอาชีพ (งานบ้าน)
3. นาฏศิลป์ (นาฏยศัพท์)
4. สุขศึกษา (การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์)
5. เซปักตะกร้อ (การเสิรฟ์ )
6. ศิลปะ (การออกแบบศิลปะ)
7. คณิตศาสตร์ (เส้น)
8. คณิตศาสตร์
(ค่ากลางของข้อมูล)
9. คณิตศาสตร์ (เมทริกซ์)
10. คณิตศาสตร์
(กําหนดการเชิงเส้น)
11. วิทยาศาสตร์ (พลังงานไฟฟ้า)
12. ชีววิทยา (ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต)
13. ฟิสกิ ส์ (การเคลื่อนทีแ่ นวตรง)
14. เคมี (แบบจําลองอะตอม)
15. ภาษาไทย (การสร้างคํา)
16. ภาษาไทย (คําราชาศัพท์)
17. สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง)
18. สังคมศึกษา (ทวีปเอเชีย)
19. สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)
20. ภาษาอังกฤษ (Noun)
21. ภาษาอังกฤษ
(Present Simple Tense)
22. ภาษาอังกฤษ (Tense)
ค่าเฉลี่ยรวม

4.56
4.51
4.44
4.15

(S.D) ระดับ
0.50 มากทีส่ ุด
0.50 มากทีส่ ุด
0.50 มาก
0.67 มาก

4.06
4.33
4.38
4.05

0.70
0.58
0.53
0.65

4.54
4.17

0.50 มากทีส่ ุด
0.61 มาก

4.75
4.22

0.46 มากทีส่ ุด
0.49 มาก

4.21
4.30
4.11
4.43
4.24
4.13
4.64
4.02
4.13

0.61 มาก
0.46 มาก
0.67 มาก
0.50 มาก
0.59 มาก
0.52 มาก
0.48 มากทีส่ ุด
0.70 มาก
0.59 มาก

4.62
4.32

0.49 มากทีส่ ุด
0.56 มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของครู พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.32 หากพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาที่มี
คุณภาพระดั บมากที่ สุด และมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ วิ ชา
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า มี ค่ า เฉลี่ ย 4.75
รองลงมา คือ วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ มีค่า
เฉลี่ย 4.64 และวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.02 แต่ยังคงมีผลการประเมินคุณภาพอยู่
ในระดับมากเช่นกัน
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8. สรุปและอภิปรายผล
8.1 ผลจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทํา
ให้ครูสามารถกําหนดเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยครู
ได้สะท้อนคิดผลการใช้งานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ครูบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในผลการบันทึกข้อมูล การ
พัฒนานวัตกรรมด้วยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
พบว่า ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการ
สอนและออกแบบ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการ
สอนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น และยั ง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายได้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังทําให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง
ที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับครู เกิดประสบการณ์ตรงใน
การพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้และการประเมิน
นวัตกรรม ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ Uthit [7] ที่ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21
เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ พบว่ากรอบการ
พัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียน
เรียนรู้วิชาชีพประกอบด้วย 1) เข้าถึงสารสนเทศเพื่อการ
พั ฒนาตนเองและร่ วมมื อในการพั ฒนาวิ ชาชี พครู 2)
ประเมินสารสนเทศและเลือกสรรสื่อ 3) ใช้สารสนเทศ
เพื่ อผลิ ตสื่ อและนํ าเสนออย่ างสร้ างสรรค์ และ 4) ใช้
เครือข่ายสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารเพื่อแบ่งปัน
อย่ างมี กั ลยาณมิ ต ร แสดงให้ เห็ นถึ งความสํ าคั ญ ของ
ชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ครูต้องการใช้เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และตอบสนองต่ อความต้ องการในการ
พัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
8.2 ผลการหาคุณภาพนวัตกรรม โดยการประเมิน
คุณภาพนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หาด้ า นการออกแบบหน้ า จอและ
มัลติมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับ Kritkanok and Surapon
[8] ที่ศึกษาเรื่อง การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการบนเครือข่าย
สั ง คมเพื่ อ การเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอน
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ออนไลน์ของ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พบว่า ชุมชนนั ก
ปฏิบัติการบนเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้การผลิตสื่อ
การเรี ย นการสอนออนไลน์ มี คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับดีและมีคุณภาพด้านสื่อ
และการนําเสนอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับดี
สะท้อนได้ว่าผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ทํ าให้ เกิ ดนวั ตกรรมและสามารถนํ ามาบู รณาการการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้
9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยนี้ ได้ รั บสนั บสนุ นทุ นอุ ดหนุ นการวิ จั ยจาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนในกีฬาชนิด
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
บนเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ของโรงเรี ยนกี ฬาจั งหวั ด
ลําปาง
10.2 ควรศึกษาถึงการนํากระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้
กับโรงเรียนกีฬาอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
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