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การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อุบลรัตน์ หริณวรรณ1* ธีรพงษ์ วิริยานนท์2 และ กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2) ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 3) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างครูที่สอนทุกระดับชั้นและทุกสาระการเรียนรู้
ที่สอนอย่างน้อย 1 ปี ในโรงเรียนเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปางที่มาสมัครเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ จํานวน 17 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 หน่วยสมรรถนะและ 13
สมรรถนะย่อย 2) การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา โมดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับสมรรถนะ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะ ปัจจัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทผู้เรียน และ
บทบาทผู้สอน องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และส่วนที่ 2 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 ผลลัพธ์ ได้แก่ ความรู้และทักษะตามสมรรถนะครู
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ3) ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าครู
มีผลลัพธ์การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
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Enhancement of Teachers’ Competency in Educational Information Technology
by using Knowledge Sharing in Learning Management
Ubonrat Harinvon1* Threerapong Wiriyanon2 and Gan Chanyawudhiwan3
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop of teachers’ competencies in educational
information technology. 2) to study of learning management based on knowledge sharing for
enhancing teachers’ competencies in educational information technology. And 3) To study the
effects of the learning outcome through the learning management based on knowledge sharing
with the sample of teachers teaching at all levels and all subjects at least 1 year in Lampang
province. According to the results found, 1) the teachers’ competencies in educational information
technology consist of 4 units of competency and 13 Elements of competency. 2) The learning
management based on knowledge sharing for enhancing teachers’ competencies in educational
information technology consists of three components : First element is input include : teachers’
competencies in educational information technology, competency-based learning module, key
content of competency, competency-based objective, competency-based learning measurements
and assessment, factors enhancing exchange of learning and sharing, roles of learner and roles and
influence of teacher. Second element is divided into two parts were : The first part was exchange
of learning and sharing management system. The second part was learning and sharing steps. Third
element is Output which is described as knowledge and skills based on teachers’ competencies in
educational information technology. The suitability of the applied model was high. 3) The sampled
results also indicated a significant increase of .05 after the study when compared to prior to the
study. Moreover, the sampled respondents’ satisfactory level regarding the knowledge sharing
model was also high.
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1. บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ มี
ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ใช้พัฒนาประเทศ
ความรู้ ความสามารถและความชํานาญของมนุษย์เป็นสิ่ง
มีค่า การพัฒนาทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน [1] มนุษย์ทุกคนควรมีทักษะในการใช้ชีวิต
และทํางานในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายให้เกิดเป็นความรูพ้ ัฒนาตนเอง
และพัฒนาประเทศ [2] ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) [3] จึงได้
กําหนดเป้าหมายให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรู้สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และตอบสนองต่อการบรรลุผล
ประโยชน์ของประเทศชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทสํ าคั ญต่ อการปฏิ รู ปการศึ กษา สอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [4] หมวด 9 กล่าวถึง
เทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา และแผนแม่ บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ [5] ได้กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญ คือ การ
ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา จึงต้องจัดเตรียม
คนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การศึกษาพัฒนาบุคคลและสังคมด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอน
การจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยครูทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนั้นครูจึงต้องมี
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มาตรฐานความรู้และประสบการ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษาเป็ นหนึ่ ง ใน
มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวั ต กรรมการศึ กษาที่
ส่ งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู้ แสวงหาแหล่ ง
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ สร้าง การ
นํ าไปใช้ การประเมิ นและการปรั บปรุ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และสรรถนะการ
เลือกใช้ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อเกิด
การเรียนรู้ที่ดี แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงสมรรถนะด้านการ
ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร [6] และมีอีกหลายองค์กรใน
ต่ างประเทศ ได้ กํ า หนดสมรรถนะครู ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้เช่นเดียวกัน เช่น องค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสนประชาชาติ (UNESCO)
ได้กําหนดกรอบมาตราฐานวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยีสาร
สนสนเทศ [7] โดยยูเนสโกให้ความสําคัญกับสมรรถนะ 3
ระดั บ คื อ ระดั บความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยี
ความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยี และความสร้างสรรค์องค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี นั่นแสดงว่าครูควรมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการศึกษา สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติงานและการจัด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ และการพัฒนาความเชี่ยวชาญของครู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลนํา
ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่ตนมีมาแลกเปลี่ยน
หรื อแบ่ งปั นร่ วมกั บผู้ อื่ น ซึ่ งต้ องอาศั ยความผู กพั น
ความเชื่อใจ ความไว้วางใจ ความคุ้นเคย และความ
แตกต่างของบุคคลซึ่งมีมุมมองและทัศนคติต่ อความรู้
แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงจําเป็นต้องเกิดจาก
ความเต็มใจของทั้งฝ่ายรับและฝ่ายให้ และองค์กรต้อง
สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน เมื่อสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนจนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดการคิดวิเคราะห์ จนกลายเป็นภูมิปัญญาที่
สร้างมู ลค่าเพิ่ มให้ กับความรู้ ที่องค์กรมีอยู่ เพื่ อนํ าไป
พั ฒนากระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ รั บผิ ดชอบได้ อย่ างมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในที่สุด [8] ดังนั้น บุคคลที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จึงควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญและมีทรัพยากรความรู้ที่เชื่อมโยงนําไปสู่การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งครูก็จัดเป็นบุคคลที่เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มี
เหมาะสมที่จะให้การจัดการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ [9] เมื่ อ ครู ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ นเกิ ด ความ
ชํานาญกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ็สามารถพัฒนาไปสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ (Professional Learning
Communities : PLC) [10] จากความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สมรรถนะครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 พัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2.2 ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2.3 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. ขอบเขตการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือครูที่สอนทุกระดับชั้นและทุกสาระการ
เรียนรู้ที่สอนอย่างน้อย 1 ปี ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง
กลุ่มตัวอย่าง คือครูที่เลือกแบบเจาะจงจากประชากร
ที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจจํานวน 17 คน
3.2 ขอบเขตด้านเนือ้ หา คือสมรรถนะครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4. วิธีดําเนินการวิจยั
การดําเนินการวิจัยมี 3 ขั้น ดังนี้
4.1 ขั้นพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
4.1.1 ศึกษาเอกสาร และแนวคิดเกี่ยวกับการ
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พัฒนามาตรฐานสมรรถนะ และสมรรถนะครูที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาทั้งในและต่ าง
ประเทศ
4.1.2 จัดทําร่างสมรรถนะ โดยวิธีการวิเคราะห์
หน้ าที่ ของหน่ วยสมรรถนะ และกํ าหนดโครงสร้ างใน
หน่วยสมรรถนะ
4.1.3 จัดทําร่างแบบประเมินสมรรถนะครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
4.1.4 จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูที่
มีประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 18 ท่าน
4.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหา
ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) และวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) จากข้อเสนอแนะโดยคงเหลือ
เฉพาะรายการประเมินที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป
4.2 ขั้ น ศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย
4.2.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง การเรียนรู้ของผู้เรียน
วัยผู้ใหญ่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) จัดทําร่างการจัดการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบบประเมินความเหมาะสมของ
ร่างการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า
5 ปี จํานวน 10 ท่าน ประเมินความเหมาะสม
4) วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัด
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการคํานวณ หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.2.2 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
และแผนการเรียนรู้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
2) แปลงสมรรถนะเป็นหน่วยการเรียนรู้
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และกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม พร้ อมจั ดทํ า
แผนการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จํานวน 9
ท่าน ประเมินความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ และ
ความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้
4.2.3 พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Moodle ในชื่อเว็บไซต์
sharitknowledge.com ประเมินความเหมาะสมของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ท่าน
4.3 ขั้นศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4.3.1 ปฐมนิ เ ทศกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการดํ า เนิ น
กิจกรรม สมัครเข้าระบบ และทดลองใช้ระบบ
4.3.2 ดําเนินกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น
4 สัปดาห์
4.3.3 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
หลังการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ผลการวิจยั
5.1 ผลการพั ฒ นาสมรรถนะครู ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ได้สมรรถนะที่ประกอบด้วย 4
สมรรถนะหลัก และ 13 สมรรถนะย่อย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
สมรรถนะที่ 1 ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะย่อย ประกอบด้วย
1.1 ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น
1.2 ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน
1.3 ใช้งานอินเทอร์เน็ตและทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต
สมรรถนะที่ 2 ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สมรรถนะย่อย ประกอบด้วย
2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องจริยธรรม และจรรยาบรรณ
2.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
สมรรถนะที่ 3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
สมรรถนะย่อย ประกอบด้วย
3.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาผู้เรียน
3.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับ
ผู้เรียน
3.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์
3.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวัดและประเมินผลการเรียนรู้

_20-0823(001-240).indd 81

ตารางที่ 1 สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา (ต่อ)

สมรรถนะที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
สมรรถนะย่อย ประกอบด้วย
4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา
4.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมอาชีพผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแ้ บบแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะครู ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
5.2.1 การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีรายละเอียดดังรูปที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 1)
สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา2)
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ แบบฐานสมรรถนะซึ่ ง แปลงมาจาก
สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3)
เนื้อหาสาระตามสมรรถนะ 4) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 6)
ปัจจัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) บทบาทผู้เรียน 8)
บทบาทผู้สอน
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดการ
เนื้อหา เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัด 2) ระบบการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ตามลําดับตามช่วงเวลา
ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนจัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมิน
ผลการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน 3) ระบบติ ดต่ อ สื่ อสารกั บ
ผู้เรียน ได้แก่ กระดานสนทนา ห้องสนทนา เป็นต้น
ส่วนที่ 2 กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 วางแผน
การเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ดําเนินการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ประเมินผล
การเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 3 ผลลัพธ์ ความรู้และทักษะตาม
สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ความเหมาะสมการจั ด การ
เรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังตารางที่ 2
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รูปที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายการประเมิน
X
1. องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนําเข้า (Input)
1.1 สมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
4.82
สารสนเทศทางการศึกษา
1.2 หน่วยการเรียนรู้แบบฐานสมรรถ 4.45
1.3 เนื้อหาสาระตามสมรรถนะ
4.55
1.4 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.55
1.5 การวัดและประเมินผล
4.55
1.6 ปัจจัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
4.82
เรียนรู้
1.7 บทบาทผู้เรียน
4.70
1.8 บทบาทผู้สอน
4.73
รวม
4.64
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S.D.

แปลผล

0.40 มากที่สุด
0.52
0.52
0.52
0.52
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.48 มากที่สุด
0.47 มากที่สดุ
0.48 มากที่สดุ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ)
รายการประเมิน
X
2. องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ (Process)
2.1 เตรียมความพร้อม (Prepare)
4.67
2.2 วางแผนการเรียนรู้ (Plan)
4.64
2.3 ดําเนินการเรียนรู้ (Learning)
4.45
2.4 ประเมินผลการเรียนรู้
4.64
(Evaluation)
รวม
4.61
องค์ประกอบที่ 3 ผลลัพธ์ (Output)
ความรู้และทักษะตามสมรรถนะครู
4.64
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
รวม
4.64
รวมทุกองค์ประกอบ
4.62

S.D.

แปลผล

0.50
0.47
0.82
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.54 มากที่สุด
0.50 มากที่สุด
0.50 มากที่สุด
0.51 มากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ทุ ก
องค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X
= 4.62, S.D. = 0.51) แปลความหมายได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในการนําไปจัดการเรียนรู้
5.2.2 ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องของทุ กหน่ วยการ
เรียนรู้มีค่ามากกว่า 0.50 และแผนการเรียนรู้ทุกแผนมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
5.2.3 ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินระบบการจัดการเรียนรู้
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
ด้านการออกแบบ
ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการใช้งาน
รวมทั้งหมด

X

4.25
4.44
4.22
4.85
4.52

S.D. ความหมาย
0.43
มาก
0.50
มาก
0.63
มาก
0.35 มากที่สุด
0.48
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่าภาพรวม
ของระบบการจั ดการเรี ยนรู้ แบบแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ มี
ความเหมาะสมระดับมาก ( X =4.52, S.D.=.48)
5.3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ก่อนเรียน
และหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
17
17

S.D.
t
Sig.
111.71 4.87 33.24 0.00*
146.53 3.16
X

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉลี่ยของครู
กลุ่มตัวอย่างหลังเรียน ( X =146.53, S.D.=3.16) สูงกว่า
ก่อนเรียน ( X =111.71, S.D.=4.87) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ดังตารางที่ 5

_20-0823(001-240).indd 83

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายการประเมิน
ด้านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ด้านระบบการจัดการ
เรียนรู้
รวมทั้งหมด

S.D. ความหมาย
4.69 0.46 มากที่สุด
4.10 0.69
มาก
4.46 0.53
มาก
X

4.43 0.44

มาก

4.45 0.49

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แบบแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ( X =4.45,
S.D.=0.49) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้าน
ผู้เชี่ยวชาญ ( X =4.69, S.D.=0.46) รองลงมาคือด้าน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X =4.46, S.D.=0.53)
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา พัฒนาขึ้นด้วยการวิเคราะห์
หน้าที่จากสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึ กษาทั้ งในและต่ างประเทศ ที่ เริ่ มจากวิ เคราะห์
หน่วยสมรรถนะ แล้วจึงวิเคราะห์ลึกลงไปเพื่อกําหนด
สมรรถนะย่อย และระบุองค์ประกอบในหน่วยสมรรถนะ
ย่ อยซึ่ งประกอบด้ วย เกณฑ์ การปฏิ บั ติ งาน ขอบเขต
หลักฐานการปฏิบัติงาน หลักฐานความรู้ และแนวทาง
การประเมิน ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องเขียนให้อยู่ในรูป
กริยา+กรรม+เงื่อนไข เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่
ชั ดเจนและทํ าได้ จริ ง ซึ่ งเป็ นการพั ฒนาสมรรถนะครู
แนวทางใหม่ที่เป็นแนวทางเดียวกับการจัดทํามาตรฐาน
อาชีพ เพื่อให้ครูใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา สอดคล้องกับสมาคมเทคโนโลยี
การศึกษานานาชาติ (International Society for
Technology in Education : ISTE) [11] ได้กําหนด
มาตรฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา โดย
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษา เพื่อให้
ครู ใ ช้ ใ นการประเมิ น สมรรถนะครู ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
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6.2 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัย
นําเข้า 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ และจากการ
ประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญต่อองค์ประกอบ
ทั้ง 3 พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ลักษณะของอาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูงและครูจะต้องมี
ความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ ข องผู้ ป ระกอบ
วิ ชาชี พครู ตามข้ อบั งคั บของคุ รุ สภา ซึ่ งครู สามารถใช้
ประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้เก่ากับสิ่งที่เรียนรู้ เกิดเป็น
ความรู้ใหม่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กัน อีกทั้ง
จะมีการร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่
การเรี ย นแบบนํ า ตนเอง มาบู ร ณาการร่ ว มกั บ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฎฐ์สิตา
[12] ได้พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย
ด้วยแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรูแ้ บบนํา
ตนเอง สําหรับบุคคลากรทางการศึกษา และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Haradhan Kumar MOHAJAN [13]
จากเอกสารและงานวิ จั ยของนั ก วิ ชาการ พบว่ า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรช่วยให้พนักงานในองค์กรมี
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว พัฒนาความคิดริเริ่มสร้าง สร้างนวัตกรรม
ใหม่ และสร้างและส่งเสริมสรถนะของพนักงาน
6.3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พบว่าผลลัพธ์การเรียนรูห้ ลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญที่ .05
แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เหมาะกั บ ผู้ เ รี ย นวั ย ผู้ ใ หญ่ ที่ มี
ประสบการณ์ สามารถเชื่ อมโยงความรู้ เก่ ากั บข้ อมู ลที่
ได้รับเพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่ สอดคล้องกับกับงานวิจัย
ของปาริ ช าติ [14] พั ฒ นาสมรรถนะครู ด้ า นการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารด้ ว ยในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับวิธีปฏิบัติ ที่ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การ
วางแผน ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การสังเกตและขั้นที่
4 การสะท้ อ นผล ช่ ว ยให้ ค รู มี ส มรรถนะด้ า นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายด้านเช่น ตัวบุคคล องค์กรและสภาแวดล้อม ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sadia Bibi และ Amjad Ali [9] ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัย
การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการในการศึกษาระดับสูง พบว่า
ปัจจัยที่มีความสําคัญตามลําดับ ได้แก่ แรงจูงใจภายใน
บุคคล แรงจูงใจภายนอก ความเชื่อใจระหว่างบุคคล การ
นําไปใช้งาน ความพึงพอใจ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรคํานึงถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ ความไว้วางใจ แรงจูงใจ ความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และทักษะการสื่อสาร
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยเหล่านี้และหากิจกรรม
ที่ ช่ วยส่ งเสริ มปั จจั ยดั งกล่ าว เพื่ อให้ การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ประสบความสําเร็จมากขึ้น
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