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บทคัดย่อ 

 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ของนกัศึกษาระดบัอดุมศกึษา 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีใช้
ชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้กบันกัศกึษาท่ีเรียนด้วย
วิธีปกติ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์  

ขัน้ตอนการวิจยัแบง่เป็น 2 สว่น สว่นแรกเป็นการวิจยัและพฒันา เพ่ือสร้างรูปแบบชมุชนการเรียนรู้
เสมือนโดยพฒันาจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย และส่วนท่ีสองเป็น
การวิจยัเชิงทดลอง โดยน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนไปสร้างเป็นเว็บชุมชนการเรียนรู้เสมือน แล้ว
น าไปทดลองกับนกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จ านวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กบันกัศกึษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ จ านวน 30 คน และสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้เสมือน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ และแบบประเมินทกัษะการผลิตภาพถ่ายวิชา
เทคนิคการถ่ายภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการเปรียบเทียบภายหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวโดยใช้วิธีของ Tukey 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
ส าหรับนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนัของ

                                                           
 นิสิตปริญญาเอกสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 อาจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



ชมุชน ความรู้สกึเป็นเจ้าของชมุชน ทกัษะการเรียนรู้ สารสนเทศ และการอ านวยความสะดวก   ผลจากการ
ทดลองพบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้มีความรู้และทกัษะท่ี
ได้รับหลงัเรียนมากกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ และนักศึกษาท่ีมีความรู้ในระดบัต่างกันเม่ือเรียนโดยใช้
ชมุชนการเรียนรู้เสมือนแล้วมีความรู้ท่ีได้รับหลงัเรียนไม่แตกตา่งกัน แต่นกัศึกษาท่ีมีทกัษะการถ่ายภาพ
ตา่งกนัเม่ือเรียนโดยใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนแล้วมีทกัษะท่ีได้รับหลงัเรียนแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ชมุชนการเรียนรู้เสมือนในระดบัมาก  
 
Abstract 
  

This research aims to 1) develop the virtual learning community model of photography 
and cinematography technology for undergraduate students; 2) compare the learning 
achievement of the students who apply the virtual learning community of photography and 
cinematography technology as a resource with the students studying in the traditional learning 
method; and 3) survey the satisfaction of the students towards the virtual learning community of 
photography and cinematography technology.  

The research conduction was composed of two parts.  Firstly, the Research and 
Development was to build up the virtual learning community model developed from concepts 
and theories and the target group participation. Secondly, the Experimental Research was to 
create the virtual learning community model as the virtual learning community website. Then, the 
experiment was set to 30 undergraduate students of photography and cinematography 
technology program, and to compare the learning achievement with those of 30 students with 
traditional learning method. Moreover, the satisfaction of the students towards the virtual 
learning community was evaluated. The research tools were the achievement test composing of 
knowledge test and skill test of photographic techniques, and the students’ satisfaction 
questionnaire towards the virtual learning community of photography and cinematography 
technology. The statistical data analyses were the mean, standard deviation, t-test, One-way 
analysis of variance (ANOVA), and the method of Tukey. 

The research results found that the virtual learning community model of photography 
and cinematography technology was composed of five elements which were a shared learning 
goal of the community, sense of community ownership, learning skills, information, and 
facilitation. The experimental outcome was that the students who studied by using the learning 

http://dict.longdo.com/search/standard%20deviation


community as the learning resource had more knowledge score and skill score than the 
students who studied in the traditional method. In the group of students who studied by 
applying the virtual learning community, with their different knowledge, they did not inversely 
earn the knowledge; but, with their various skills; they differently had the skills, with the statistical 
significance level of .05. Moreover, the students’ satisfaction towards the virtual learning 
community was at high level.   
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

แหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นท่ีจดัเก็บข้อมลูเป็นส่ือในรูปแบบต่างๆ และผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้มีมากมาย
หลายรูปแบบ เช่น ห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล รวมทัง้แหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบชมุชนท่ีกระตุ้นผู้ เรียนให้ได้รับความรู้และทกัษะท่ีต้องการ (Partnership for 21st Century 
Skill) ในสภาพแวดล้อมการศกึษาในระบบ ชมุชนการเรียนรู้เป็นกลุ่มของผู้ เรียนและผู้สอนท่ีถกูกระตุ้นด้วย
ความคดิและความต้องการท่ีเหมือนกนั ได้มารวมตวักนัและด าเนินกิจกรรมท่ีจะท าให้ได้ความรู้ ทกัษะ หรือ
ทศันคติท่ีต้องการ  โดยกิจกรรมในชมุชนนัน้ ถกูน ามาใช้เพ่ือการแบง่ปันข้อมลูและการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ (Tele Apprentissage Communautaire et Transformatif, 1998) เม่ือสมาชิกท่ีมี
ความรู้หรือมีทกัษะสูงมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกท่ีมีความรู้และทกัษะท่ีน้อยกว่า ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
(Daniel, McCalla and Schwier, 2003) ซึ่งปัจจบุนัโลกถกูขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและการเช่ือมตอ่ การ
จดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จึงควรเป็นลักษณะเสมือน ออนไลน์ และทางไกล (Partnership for 21st 
Century Skill)  

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ เป็นหน่วยงานการศกึษาท่ี
จดัการเรียนการสอนระดบัอดุมศกึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ได้ให้ความส าคญักบัจดัการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยในหลกัสตูรได้ระบุ
ให้มีการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิในสดัส่วนท่ีมากกว่าภาคทฤษฎี ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การท างาน
จริงในสถานประกอบการ รวมทัง้ให้ผู้ เรียนผลิตโครงงานตามความสนใจของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การด าเนินงานจดัหาแหล่งเรียนรู้ คือห้องสมุดนัน้มีอุปสรรค เช่น ต าราด้านการผลิตส่ือมีจ านวนน้อยและ
ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ และไม่มีพืน้ท่ีจดัเก็บ เป็นต้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความรู้และทกัษะในการผลิตภาพถ่าย
และภาพยนตร์จากแหล่งความรู้ต่างๆ อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใน
ด้านเวลาและสถานท่ี และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  



วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นแหลง่เรียนรู้กบันกัศกึษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ 

3. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และสว่นท่ี 2 การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 ส่วนท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ประกอบด้วยขัน้ตอนการวิจยั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ออกแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือน ได้แก่ 
แนวคดิชมุชนการเรียนรู้เสมือน แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ Connectivism และแนวคิด
การจดัการความรู้  

2. ออกแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ซึ่งผลท่ีได้จากการ
ด าเนินงานขัน้ตอนนี ้คือ ร่างชมุชนการเรียนรู้เสมือน 

3. ปรับปรุงร่างชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งแนวคิด ทฤษฎี กบัคณุลกัษณะและกิจกรรมในชมุชนการเรียนรู้เสมือนท่ี
ได้ออกแบบไว้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และปรับแก้ตามข้อแนะน า  

4. สร้างร่างเว็บชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  เพ่ือให้ผู้ มีส่วน
ร่วมพฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือนได้ลองใช้จริงในขัน้ตอนตอ่ไป 

5. ปรับปรุงร่างชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์อีกครัง้ให้มี
ความเหมาะสมกบัผู้ใช้งาน ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ยๆ ได้แก่  1) ก าหนดรูปแบบการด าเนินการปรับปรุง
ร่างชมุชนการเรียนรู้เสมือน โดยให้กลุม่ผู้ใช้งาน ได้แก่ นกัศกึษา อาจารย์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือน 2) สร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับใช้ในการพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน ได้แก่  แบบประเมินผู้สนใจเข้าร่วมพฒันารูปแบบ
ชมุชนการเรียนรู้เสมือน แบบสมัภาษณ์ส าหรับการพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน และแบบประเมิน



ความเหมาะสมรูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน 3) ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรผู้ มีส่วนร่วมพฒันารูปแบบชมุชน
การเรียนรู้เสมือน 4) รับสมคัรผู้ มีส่วนร่วมพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน 5) คดัเลือกผู้ มีส่วนร่วมใน
การพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน 6) ชีแ้จงการวิธีการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนให้กบั
ผู้ มีสว่นร่วมพฒันารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือน 7) ผู้ มีสว่นร่วมพฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือนลองใช้งาน
ร่างเว็บชมุชนการเรียนรู้เสมือนครัง้แรก 8) การประชมุเพ่ือระดมความคดิเห็นของผู้ มีสว่นร่วมพฒันารูปแบบ
ชมุชนการเรียนรู้เสมือน 9) ปรับปรุงร่างชมุชนการเรียนรู้เสมือนและการออกแบบร่างเว็บชมุชนการเรียนรู้
เสมือนตามข้อแนะน าของผู้ มีส่วนร่วมพฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือน 10) ผู้ มีส่วนร่วมพฒันารูปแบบชมุชน
การเรียนรู้เสมือนลองใช้งานร่างเว็บชุมชนการเรียนรู้เสมือนอีก 11)ผู้ มีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้เสมือนประเมินร่างชุมชนการเรียนรู้เสมือน 12) สร้างแบบจ าลองแสดงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
เสมือนหลงัจากท่ีร่างชุมชนการเรียนรู้เสมือนผ่านความเห็นชอบของผู้ มีส่วนร่วมพฒันารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้เสมือนแล้ว และ 13) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือน โดยผู้ เช่ียวชาญ
ด้านชมุชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเนือ้หา  

6. รับรองรูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  
 ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้กับ
นกัศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ และเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่ชุมชนการเรียนรู้เสมือน
ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ซึง่มีระเบียบวิธีวิจยั ดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 60 คน ซึง่ได้มาโดยการจดันกัศกึษาเป็น 2  กลุ่มๆละ 30 คน ภายในแต่
ละกลุ่มมีนกัศกึษาท่ีมีคะแนนความรู้และคะแนนทกัษะในวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งเรียนในภาค
การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 อยู่ในระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในจ านวน 10 คน เท่าๆ กนั หลงัจาก
นัน้ สุ่มตวัอย่างเพ่ือจดักลุ่มตวัอย่างเข้ากลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม โดยการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบัฉลาก  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัส่วนนี ้ประกอบด้วย  1) แบบทดสอบความรู้หลงัเรียนวิชาเทคนิคการ

ถ่ายภาพ 2) แบบประเมินทกัษะการผลิตภาพถ่ายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ  และ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  

 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้หลงั

เรียนและคะแนนทกัษะหลงัเรียน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ใช้สถิติ Pooled variance t-test  
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้หลงั

เรียนและคะแนนทกัษะหลงัเรียนระหว่างกลุ่มเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ ซึ่งใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบภายหลงั
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้วิธีของ Tukey  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุมชนการเรียนรู้
เสมือน ใช้คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย  
 

1. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา ท่ีพฒันาขึน้มีดงัเสนอในภาพท่ี 1  

 

 

ภาพที่  1 แบบจ าลองแสดงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  ส าหรับนักศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  



1) “เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน” ซึ่งการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมท ากิจกรรมใน
ชมุชน มีวิธีการต่างๆ ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนท่ีครอบคลุมเป้าหมายการเรียนรู้ของ
สมาชิกในชมุชนทกุคน ก าหนดวตัถปุระสงค์ของชมุชนโดยสมาชิกของชมุชน แสดงวตัถปุระสงค์ของชมุชน
ให้เห็นอยา่งชดัเจน และออกแบบเคร่ืองมือและกิจกรรมบนเว็บท่ีสง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

2) “ความรู้สกึเป็นเจ้าของชมุชน” โดยต้องสร้างให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน
มากเพียงพอจนเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมี วิธีการ ได้แก่ 
สมาชิกมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือน สมาชิกได้แสดงตวัตนในชมุชนการเรียนรู้เสมือน  สมาชิก
มีพืน้ท่ีของตนเองในชุมชนการเรียนรู้เสมือน และสมาชิกสามารถกลั่นกรองเนือ้หาในชุมชนการเรียนรู้
เสมือน   

3) “ทกัษะการเรียนรู้” ซึง่การออกแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือในชมุชนการเรียนรู้เสมือนต้องส่งเสริม
ให้สมาชิกมีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ทกัษะการเช่ือมโยงเนือ้หาจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ ด้วยตนเอง 
ทกัษะการควบคมุประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทกัษะการประเมินผลงานด้วยตนเอง   

4) “สารสนเทศ” ในชมุชนการเรียนรู้เสมือนนี ้ต้องส่งเสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของสมาชิก 
ซึ่งมีลกัษณะต่างๆ ได้แก่ เป็นเนือ้หาเฉพาะทาง มีท่ีมาจากเอกสารและส่ือต่างๆ มีท่ีมาจากประสบการณ์
ของสมาชิกในชมุชน สามารถสืบค้นแหล่งท่ีมาได้ สามารถแสดงระดบัความนิยม สามารถแสดงความถ่ีใน
การใช้งาน และสามารถแสดงระดบัความเป็นปัจจบุนั  

5) “การอ านวยความสะดวก” เพ่ือให้การด าเนินงานของชุมชนการเรียนรู้เสมือนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีผู้อ านวยความสะดวกประจ าชมุชนการเรียนรู้เสมือนรับผิดชอบงานตา่งๆ ได้แก่  
ก ากบัดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎกตกิาการใช้งาน กลัน่กรองสารสนเทศเก็บในคลงัความรู้    และ
สง่เสริมให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสมาชิก  

โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 3 คน ได้รับรองรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือน โดยมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกนัสงูว่ารูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนท่ีพฒันาขึน้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุท่ีจะน าไปใช้เป็น
แหลง่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ส าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา  

2. ในการทดลองโดยการน าชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
“ชมุชนคนสร้างภาพ” ไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในวิชาเทคนิคการถ่ายภาพเป็นเวลา 8 สปัดาห์ มีพฒันาการใน
การสร้างกลุม่เพ่ือการท ากิจกรรมในชมุชนการเรียนรู้เสมือน ดงัตอ่ไปนี ้

สปัดาห์ท่ี 1 อาจารย์ผู้สอนในฐานะผู้อ านวยความสะดวกของชมุชนการเรียนรู้เสมือนแนะน าการใช้
งานเว็บชุมชนการเรียนรู้เสมือน และให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้เสมือนตามความ
ต้องการของนกัศกึษา ซึง่ผลท่ีได้รับคือ มีนกัศกึษาสมคัรเป็นสมาชิกเพียง 12 คน  

สัปดาห์ท่ี 2 อาจารย์ต้องการเพิ่มจ านวนสมาชิกเว็บชุมชนการเรียนรู้เสมือน โดยก าหนดให้
นกัศึกษาส่งงานผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือน ซึ่งท าให้นักศึกษาทัง้หมดต้องสมคัรเป็นสมาชิกชุมชนการ



เรียนรู้เสมือน และต้องการให้นกัศึกษาใช้งานชุมชนการเรียนรู้เสมือนมากขึน้ โดยอาจารย์ได้สั่งงานและ
กระตุ้นให้นกัศึกษาใช้เมนตูา่งๆ  ซึ่งผลท่ีได้รับคือ นกัศกึษาเกินคร่ึงใช้งานในเมน ู “ช่วยพฒันาผลงาน” แต่
ไม่มีนักศึกษาเข้ามาใช้งานในเมนู “ห้องสนทนา” เพราะนักศึกษามีความรู้สึกว่าความสามารถของตน
หา่งไกลกบัผู้ เช่ียวชาญมาก จงึท าให้ไมก่ล้าสนทนาด้วย 

สปัดาห์ท่ี 3 อาจารย์ได้กระตุ้นให้นกัศกึษาเข้าไปใช้งานห้องสนทนา โดยก าหนดให้นกัศกึษาทกุคน
เข้าไปแนะน าตวักบัผู้ เช่ียวชาญ และอาจารย์เป็นผู้ตดิตอ่กบัผู้ เช่ียวชาญเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการตอบ
ค าถามนักศึกษา ซึ่งผลท่ีได้รับคือ นักศึกษาเกือบทุกคนได้โพสต์ข้อความตามท่ีอาจารย์ก าหนด แต่มี
ผู้ เช่ียวชาญสว่นหนึง่ตอบค าถามและสนทนาอยา่งตอ่เน่ืองกบันกัศกึษา  

สปัดาห์ท่ี 4 ผู้ เช่ียวชาญสว่นหนึง่ยงัได้สนทนากบันกัศกึษาอย่างตอ่เน่ือง และอาจารย์ได้กระตุ้นให้
ผู้ เช่ียวชาญเขียนบทความถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญได้เขียนบทความ
ให้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ เรียบเรียงบทความเพื่อเก็บเข้าในคลงัความรู้ของชมุชนการเรียนรู้เสมือน  

สปัดาห์ท่ี 5-8 ผู้ เช่ียวชาญส่วนหนึ่งยงัได้สนทนากับนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีผู้ เช่ียวชาญเขียน
บทความทางการถ่ายภาพเพิ่มขึน้ และอาจารย์ได้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในชมุชนการเรียนรู้เสมือนเพิ่มขึน้ 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายภาพ อาจารย์ยังต้อง
กระตุ้นผู้ เช่ียวชาญและนกัศกึษาให้ท ากิจกรรมในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 

3. ผลการทดลองจากการน าชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ไปใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ในวิชาเทคนิคการถ่ายภาพพบวา่  นกัศกึษากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือน
เป็นแหลง่เรียนรู้มีความรู้ท่ีได้รับหลงัเรียนมากกวา่กลุม่ท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยนกัศกึษาท่ีมีความรู้ในระดบัตา่งกัน ได้แก่ กลุ่มเรียนเก่ง กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนอ่อน 
เม่ือเรียนโดยใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนแล้ว มีความรู้ท่ีได้รับหลงัเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัศึกษาท่ีมีความรู้ในระดบัต่างกัน เม่ือเรียนด้วยวิธีปกติแล้ว มีความรู้ท่ีได้รับหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มเรียนเก่งมีคะแนนหลังเรียนแตกต่างกับ
กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนเก่งมีคะแนนหลงัเรียนแตกตา่งกบักลุ่มเรียนอ่อน ซึ่งมีแนวโน้มว่ากลุ่ม
เรียนเก่งมีความรู้หลังเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มเรียนปานกลางและกลุ่ม เรียนอ่อน นอกจากนี ้
นกัศกึษากลุม่ท่ีเรียนโดยใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้มีทกัษะท่ีได้รับหลงัเรียนมากกว่ากลุ่มท่ี
เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศกึษาท่ีมีทกัษะในระดบัต่างกัน เม่ือเรียน
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนแล้ว มีทกัษะท่ีได้รับหลงัเรียนแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยกลุ่มเก่งมีคะแนนทกัษะหลงัเรียนแตกต่างกบักลุ่มอ่อน ซึ่งมีแนวโน้มว่ากลุ่มเก่งมีทกัษะหลงัเรียน
มากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน เช่นเดียวกับนกัศึกษาท่ีมีทกัษะในระดบัต่างกัน เม่ือ
เรียนด้วยวิธีปกติแล้ว มีทกัษะท่ีได้รับหลงัเรียนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม



เก่งมีคะแนนทักษะหลังเรียนแตกต่างกับกลุ่มอ่อน ซึ่งมีแนวโน้มว่ากลุ่มเก่งมีทักษะหลังเรียนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือกลุม่ปานกลางและกลุม่ออ่น 

4. นกัศกึษามีความคดิเห็นสอดคล้องกนัสงูวา่ มีความพงึพอใจตอ่ชมุชนการเรียนรู้เสมือนในระดบั
พึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจเนือ้หา การออกแบบเว็บ และการใช้งานชุมชนการเรียนรู้ในระดบัพึง
พอใจมากเชน่กนั  
 
อภปิรายผล  
 
 จากผลการศกึษาพบวา่ รูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ในองค์ประกอบ “ความรู้สึกเป็นเจ้าของชมุชน” นัน้ มีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าตน
เป็นสว่นหนึง่ของชมุชนมากเพียงพอจนเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนัในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 
โดยก าหนดให้สมาชิกมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือน ให้สมาชิกได้แสดงตวัตนในชมุชนการเรียนรู้
เสมือน  ให้สมาชิกมีพืน้ท่ีของตนเองในชมุชนการเรียนรู้เสมือน และให้สมาชิกสามารถกลัน่กรองเนือ้หาใน
ชมุชนการเรียนรู้เสมือนได้นัน้ เพียงพอตอ่การสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของชมุชนกบัเฉพาะนกัศกึษาท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเท่านัน้ ดงัจะเห็นได้จากในช่วงแรกของการทดลองชุมชนการเรียนรู้เสมือน มี
นกัศึกษา 12 คน จากทัง้หมด 30 คน ได้สมคัรเป็นสมาชิกและเร่ิมท ากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู้เสมือน 
ดงันัน้ หากต้องการให้นกัศกึษาท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อย เกิดความรู้สึกเป็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนเพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู้เสมือนได้นัน้ จ าเป็นต้องใช้เวลาและได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อ านวยความสะดวกท่ีจะกระตุ้นนกัศึกษาให้ท ากิจกรรมในชมุชน  ดงัจะเห็นได้จากในการ
ทดลองชุมชนการเรียนรู้เสมือน อาจารย์ในฐานะผู้ อ านวยความสะดวกของชุมชนการเรียนรู้เสมือนได้
สัง่งานให้นกัศกึษาสมคัรเป็นสมาชิกและใช้งานชุมชนการเรียนรู้เสมือน ซึ่งปรากฏว่า นกัศกึษาทัง้หมดได้
สมคัรเป็นสมาชิกและเร่ิมใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนท ากิจกรรมค้นคว้าข้อมลู ซึ่งสอดคล้องกบั Cosgrave, 
et al. (2011) ท่ีกลา่ววา่ เหตผุลหนึง่ท่ีผู้ เรียนท่ีใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนคือ เพ่ือปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้สอน 
หลังจากนัน้ ผู้ สอนได้กระตุ้นนักศึกษาให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ เช่ียวชาญ โดยสร้างบรรยากาศ
ความคุ้นเคยและความเป็นกนัเองของผู้ เช่ียวชาญให้กบันกัศกึษา จนในท่ีสดุนกัศกึษาทัง้หมดได้ท ากิจกรรม
ในชมุชนการเรียนรู้เสมือน และนกัศกึษาสว่นใหญ่สามารถพดูคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผู้ เช่ียวชาญได้ 
ซึ่งสอดคล้องกบั  Augar, Raitman, and Zhou (2004) ท่ีกล่าวว่า การอ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดความเป็นชมุชนขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่ผู้สอนควรมีบทบาทในการชว่ยเหลือผู้ เรียน  
 จากผลการศกึษาท่ีพบว่า ในช่วงแรกของการสร้างชมุชนในการทดลองชมุชนการเรียนรู้เสมือนนัน้ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าสนทนากับผู้ เช่ียวชาญ เพราะมีความรู้สึกว่าความสามารถของตนห่างไกลกับ
ผู้ เช่ียวชาญมาก ซึ่งอาจารย์ในฐานะผู้อ านวยความสะดวกได้แก้ไขปัญหาโดยการบอกเล่าเร่ืองราวความ



เป็นกนัเองของผู้ เช่ียวชาญให้กบันกัศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรู้สึกว่าผู้ เช่ียวชาญไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีไกล
ตวัแตเ่ป็นพวกเดียวกับนกัศกึษา หรือกล่าวได้ว่าท าให้นกัศึกษาเกิดความรู้สึกถึงความเป็นชมุชนจนท าให้
นักศึกษากล้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เช่ียวชาญในท่ีสุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนีส้อดคล้องกับ Rovai 
(2002) ท่ีกล่าวว่า สถานศกึษาจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนในการปรับตวัให้เข้ากับการเรียนการ
สอนทางไกล โดยท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจและมีความผกูพนัท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งผู้ เรียนท่ีมีความรู้สึกถึงความ
เป็นชมุชนจะยงัคงเรียนอยูม่ากกวา่ผู้ เรียนท่ีมีความรู้สึกหา่งเหินและโดดเดี่ยว  
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในระหว่างทดลองชุมชนการเรียนรู้เสมือน มีผู้ เช่ียวชาญเสนอความ
ต้องการท่ีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กบันกัศึกษาในชัน้เรียนโดยไม่หวงัคา่ตอบแทนนัน้ เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีแสดงว่าชุมชนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มีความเข้มแข็งขึน้ โดยผู้ มี
ประสบการณ์เกิดความผกูพนัและต้องการแบง่ปันความรู้และทกัษะให้กบัผู้ มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนือ้หาท่ีนอกเหนือจากบทเรียนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกบั Gannon-Leary and Fontainha (2007) ท่ีกล่าวว่า ข้อดีของชมุชน
ปฏิบตัิการและชมุชนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งคือ ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ท่ีไม่หวงัคา่ตอบแทน และเกิด
การแบง่ปันความรู้และการเรียนรู้ 
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ในการทดลองชุมชนการเรียนรู้เสมือนท่ีมีการสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ เช่ียวชาญกบันกัศกึษา ตามแนวคิดของ Siemens (2006) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้มิได้มีแต่
อยูใ่นบริบทเทา่นัน้ แตอ่าจมีอยูใ่นความคดิเห็นตา่งๆ  และการสร้างลิงค์เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ตาม
แนวคิดของ Siemens (2006) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้คือกระบวนการเช่ือมตอ่ไปยงัจดุตา่งๆหรือแหล่งข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆนัน้ และสร้างและแสวงหาความรู้โดยการเขียนบทความจากประสบการณ์ในการท างานของ
ผู้ เช่ียวชาญ ตามแนวทางการจดัการความรู้ของส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548)   
น่าจะเป็นเหตุผลหลักท่ีท าให้นักศึกษาท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้รับความรู้ท่ีลึกซึง้
มากกว่า และส่งผลให้นักศึกษาท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้มีความรู้ท่ีได้รับหลังเรียน
มากกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งการใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือน
เป็นแหล่งเรียนรู้นี ้นอกจากจะท าให้นกัศึกษามีความรู้มากกว่าการเรียนแบบปกติแล้ว ยังสามารถท าให้
นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพท่ีดีกว่าการเรียนแบบปกติเช่นกัน ดงัจะเห็นได้จากผลการศึกษาท่ีพบว่า 
นกัศกึษากลุม่ท่ีเรียนโดยใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้มีทกัษะท่ีได้รับหลงัเรียนมากกว่ากลุ่มท่ี
เรียนด้วยวิธีปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึน้ได้โดยการ
แพร่กระจายอยู่ในเครือข่าย การท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี (Siemens, 
2009) 
 จากผลการศกึษาท่ีพบว่า การทดลองน าเว็บชุมชนการเรียนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ไปใช้เป็นแหลง่เรียนรู้นี ้สามารถท าให้ผลการเรียนทัง้คะแนนความรู้และทกัษะของ



นกัศกึษาสงูกวา่นกัศกึษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิอีกทัง้ในการวดัความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีใช้เว็บชมุชนการ
เรียนรู้เสมือนท่ีพบวา่นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ชมุชนการเรียนรู้เสมือนในระดบัพึงพอใจมาก ดงันัน้ จึงมี
แนวโน้มว่าสามารถน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ท่ี
พัฒนาขึน้นีไ้ปใช้ในการเรียนการสอนตามสภาพจริงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผู้
ทดลองเว็บชมุชนการเรียนรู้เสมือนท่ีสร้างขึน้ตามรูปแบบชมุชนการเรียนรู้เสมือนนัน้สว่นหนึ่งมีความคิดเห็น
ว่า ควรมีการปรับปรุงเว็บชมุชนการเรียนรู้เสมือนเก่ียวกบัการใช้ระบบ ระยะเวลาในการอพัโหลดบทความ 
และการป้องกนัระบบนัน้ ซึง่ปัญหาดงักลา่วนีอ้าจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้ ใช้งานเกิดความเบื่อหน่ายและไม่เข้า
มีส่วนร่วมในชมุชนการเรียนรู้เสมือน จนอาจท าให้ไม่มีการท ากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู้เสมือนอีกต่อไป 
ดงัท่ี  Augar, Raitman, and Zhou (2004) กลา่ววา่ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้พฒันาชมุชนการเรียนรู้เสมือนนัน้
ต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้เสมือน และ Kowch 
and Schwier (1997) กล่าวว่า บทบาทหนึ่งของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในชุมชนการเรียนรู้เสมือนคือการ
สง่เสริมการมีพนัธะสญัญา การมีพนัธะสญัญาท่ีเข้มแข็งจะน าไปสูก่ารพฒันาชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนในการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้และ
ทกัษะในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ  

2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนในการเรียนการสอนระดบัอาชีวศกึษา 
3. ในการวิจยัเก่ียวกบัการใช้ชมุชนการเรียนรู้เสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับพฒันาทกัษะวิชาชีพ

ครัง้ตอ่ไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใช้อยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา  
4. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการเรียน ความถ่ีในการใช้งาน

ชมุชนการเรียนรู้เสมือน และผลสมัฤทธ์ิในการเรียน  
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