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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชน    
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน คัดเลือก
เป็นกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด แบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค EDFR รอบที่ 1  2) แบบสอบถามแนวโน้มการพัฒนาคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR รอบที่ 2 และ 3) แบบสอบถามแนวโน้ม      
การแนวโน้มการพัฒนาคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดยใช้เทคนิค 
EDFR รอบที่ 3 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการพัฒนาคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครูออนไลน์ มีผลแยกตามแต่ละด้านดังน้ี  1) ด้านลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกของครูผู้สอน 2) องค์ประกอบ
ของระบบการบริหารจัดการส่งผลงานเข้าคัดเลือก 3) การพิจารณาผลงานและการตัดสินการคัดเลือกผลงาน 4)    
การพิจารณาวิธีการประเมิน และคะแนนการคัดเลือกผลงาน และ 5) การก าหนดคะแนนการประเมินผลงาน ผู้วิจัย
น าข้อมูลที่เลือก จ านวน 144 ข้อ จากคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน มาออกแบบงาน จ านวน 3 งาน ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์  ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 3 กลุ่ม คือ ครูผู้ส่งผลงาน ผู้ดูแลระบบ และกรรมการประเมินผลงาน 2) โมดูลระบบการบริหารจัดการ
ประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ ประกอบด้วย 7 โมดูล ได้แก่ 2.1 ผู้ดูแล
ระบบ/คณะท างาน/เจ้าหน้าที่  2.2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ 2.3 โมดูลการสื่อสาร/เชื่อมโยง 2.4 
สมาชิก/ผู้ส่งผลงาน 2.5 ผลงานของครู 2.6 กรรมการประเมินผลงาน และ 2.7 เกณฑ์การประเมินหรือคัดเลือก
ผลงาน และ 3) จอภาพของระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดี  ประกอบไปด้วย  5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ส่วนหัวเป็นองค์ประกอบ ท่ีแสดงข้อมูล/ภาพ/โลโก้ หน่วยงาน/ชุมชน  และ รายการเมนูของระบบ ส่วนที่ 2 ส่วน
เมนู เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการส่งผลงานเพ่ือการคัดเลือกของครู เอกสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ส่วนแสดง
รายละเอียด (Content) ของระบบตามเมนูที่เหลือก ส่วนที่ 4 ส่วนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และ รายการลิงค์
เชื่อมโยง องค์กร หน่วยงาน และ ส่วนที่ 5 ส่วนท้าย แสดงข้อมูลการพัฒนาระบบ/ติดต่อระบบ และรายละเอียดอื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบองค์ประกอบของระบบการ
บริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ พบว่า โดยรวมการออกแบบ
ระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
ตามล าดับ 3 ด้านคือ 1) องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการ 7 โมดูล  2) ความเหมาะสมของการออกแบบ
องค์ประกอบ 5 ส่วน 3) ความเหมาะสมของคู่มือการส่งผลงานของครูผู้สอน  
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Abstract 
 

The objective of the research was to synthesize the components of a handbook on 
evaluating the best practice of an online learning community for teaching profession by EDFR 
technique. The target population was twenty one specialists selected by purposive sampling.   
The instrument was 1) an interview form of the first time by using EDFR technique, a 
questionnaire on the handbook 2) a questionnaire on the handbook in the second time of EDFR 
technique and 3) a questionnaire on the handbook in the third time of EDFR technique.  The 
statistics used were mean and standard deviation.   
 The research study focused on 1) types of teachers’ work, 2) components of an 
information system, 3) work assessment, 4) assessment method, and 5) scoring for work 
assessment.  The researcher used one hundred and forty four items of five areas for designing 
three tasks. 1) The components of a handbook on evaluating the best practice of an online 
learning community for teaching profession consisted of three target groups: teachers, system 
administrators and work assessors. 2 )  A system management module for evaluating the best 
practice of an online learning community for teaching profession consisted of seven modules: 1) 
system administrators/ officers, 2 )  online learning community for teaching profession, 3) 
communication module/connection, 4) members/work’s owners, 5) works, 6) assessors and 
criteria for work assessment. And 3 )  the monitor screen of the best management system 
consisted of five parts: 3.1) showing data/pictures/logo of an organization/community and menus, 
3 .2 ) menu for sending works, documents and related activities, 3.3) details of contents, 3 .4 ) a 
registration system and connection with other organization, 3 . 5 )  showing data of system 
development/ system connection. The average opinion of the specialists towards the 
appropriateness of the system design of the management system for evaluating the best practice 
of the online learning community for teaching profession was at the highest level.  The three 
most appropriate modules were seven modules of the management system components, 2) five 
parts of component design, and handbook for teachers or work senders. 
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บทน า 
 

 การพัฒนาครูจ าเป็นต้องรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทั้งสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพครู และพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน การสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมได้น้ัน ครูผู้สอน
จะต้องมีความพร้อมโดยการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง จากความร่วมมือในการท างานเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู [1] โดยมีรูปแบบที่แสดงหรืออธิบายถึงโครงสร้าง หรือกระบวนการ รวมทั้ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการก าหนด หรือต้องการสื่อความหมายได้ชัดเจนข้ึน รูปแบบที่มี
องค์ประกอบความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง จะมาเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์การด าเนินการแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure) ทั้งน้ีแนวปฏิบัติที่ดีจะ
เป็นตัวก าหนดวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้ประสบความส าเร็จ หรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย 
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เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยมีหลักฐานของความส าเร็จ [2] ที่สรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ปรากฏชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA หรือ Deming Cycle [3] ซึ่งเป็นการน าแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานข้ันพ้ืนฐานมาพัฒนาปรับใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการในวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Quality Cycle of Deming’s Theory: PDCA) ได้
ก าหนดข้ันตอนการท างานเพ่ือสร้างระบบการผลิตให้มีคุณภาพดี การให้การบริการดี หรือท าให้กระบวนการท างาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยใช้ได้กับทุก ๆ สาขา วิชาชีพแม้กระทั่งการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ วงจร PDCA 
หรือ Deming Cycle เป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-
Check-Act (PDCA) ที่ด าเนินการศึกษาปัญหา วางแผนหาวิธีแก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ 
ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ความเชื่อถือได้ในการประเมินเกิดจากข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานประเมินที่ท าตามหลักการและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เป็นหลักการประเมินที่ดียึดหลักการ มีความเป็น
ธรรม มีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น และมีความสามารถที่จะปฏิบัติได้  [4]  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความส าคัญน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ  ทั้งด้านวิชาชีพ
และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเก่ียวกับโรงเรียนที่มี การจัดต้ัง PLC [5] พบว่า PLC 
ส่งผลดีต่อครูผู้สอน คือ ลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของ
โรงเรียนมากข้ึน โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการ
ร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็นพลังการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติ     
การสอนในชั้นเรียนให้มีผลดีย่ิงข้ึน กล่าวคือมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่ง
ที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเน้ือหาสาระ ที่ต้องจัดการเรี ยนรู้ได้แตกฉานย่ิงข้ึนจน
ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูล
สาระสนเทศต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุง พัฒนางานวิชาชีพ
ได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญ
ก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน ที่ส าคัญคือ ยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนแบบเก่า อีกทั้งยังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะ
ผู้เรียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้
ปรากฏอย่างเด่นชัดและย่ังยืน  
 จากความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) การน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูจึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง การพัฒนาระบบ PLC เป็นการเปิดโอกาสให้ครูมาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้
ในเรื่องน้ัน ๆ ร่วมกัน ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ หรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้ครูคนอื่น ๆ น าไปประยุกต์และปรับใช้
ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ทั้งน้ีสิ่งที่ส าคัญจะต้องมีเกณฑ์การประเมินสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันที่
เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับได้ของครู  ในขณะเดียวกันการพัฒนาระบบ PLC แบบออนไลน์  จะเป็นการเปิด
โอกาสให้ครูที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน สามารถเข้าถึงระบบและมาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรี ยนรู้ในเรื่อง
น้ัน ๆ ร่วมกันได้ ช่วยให้การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ และชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เปิด
กว้างอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ผู้ใช้ชุมชนออนไลน์สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ เกิดความคิดร่วม
และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเวลาเดียวกันหรือ
สถานที่เดียวกัน [6] สอดคล้องกับ ใจทิพย์ ณ สงขลา [7] กล่าวว่า กระบวนการสร้างความรู้สามารถบูรณาการให้เข้า
กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เน้นการเข้าถึงและการสร้าง แรงจูงใจ สร้าง
สัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สรรสร้างความรู้ใหม่ จนท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์   
 จากสภาพการที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคู่มือการประเมิน    
การปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR ซึ่งเทคนิควิจัยแบบ EDFR เป็น
เทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหน่ึง ผู้วิจัย
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คาดหวังว่า ผลจากการวิจัยจะส่งผลให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เน้นการเข้าถึงและการสร้างแรงจูง ใจ สร้าง
สัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สรรสร้างความรู้ใหม่ จนท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และน าองค์
ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ก าหนดไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  น าสู่การพัฒนาผู้เรียน และโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR 
  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 เน่ืองจากครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้และสมรรถนะ เพ่ือให้ เป็นผู้ที่สามารถ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  พ.ศ. 2542 โดยมีงานวิจัย
จ านวนมากยืนยันว่า การที่ครู มีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีย่อมส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียน โดย แนวทางหน่ึงที่สามารถน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
ดังกล่าว คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เน่ืองจากชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของครูผู้สอนเพ่ือร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน [8] 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่
พัฒนาข้ึนเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพของทั้งเทคนิค EFR และเดลฟาย โดยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR พัฒนาข้ึนโดย
ผสมผสานเทคนิคการวิจัยแบบ EFR  (Ethnographic  Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) ข้ันตอนของ 
EDFR ก็คล้ายกันกับ Delphi แต่ปรับปรุงวิธีให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน  ส่วนดีของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้ไข
วิธีการที่เป็นจุดอ่อนของแต่ละเทคนิคน้ัน  จุดเด่นที่ท าให้ EDFR แตกต่างจากเดลฟาย คือ  ตามท่ีต้องการตามวิธีการ
ของเดลฟาย ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้ EDFR แตกต่างจาก EFR ใน EFR ระหว่างการสัมภาษณ์ นักชาติพันธ์ุวรรณา 
(Ethnographer) ในเวลาท่ีเหมาะสม สรุปผลทั้งหมดที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ แล้วขอให้ผู้สัมภาษณ์ตรวจแก้ [9] 
 ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ [10] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม มีผลแยกตามแต่ละด้านดังน้ี  1) ปัจจัย
ด้านหลักการและแนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จ จัดแบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ หลักการและแนวคิดด้านวัฒนธรรม  หลักการและแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน  ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก โดยที่ค่ามัธยฐานมี
ค่า 5 และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1  2) องค์ประกอบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ  จัดแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการบริหารจัดการ ประกอบไป
ด้วย โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบและการจัดการ และทีมงาน  ผู้เชี่ยวชาญ มีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับ
มาก โดยที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5 และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1  และ 3) แนวทางการน า/
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม  จัดแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่       
ด้านการน าเสนอสารสนเทศผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ด้านขอบข่ายของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านลักษณะของสื่อที่
น าเสนอ และด้านการจัดท าฐานข้อมูลนักท่องเท่ียว  ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมาก โดยที่
ค่ามัธยฐานมีค่า 5 และผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับใช้ในเทคนิค EDFR รอบที่ 1  
 1.2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส าหรับใช้ในเทคนิค EDFR รอบที่ 2 
 1.3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส าหรับใช้ในเทคนิค EDFR รอบที่ 3 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน เป็นผู้มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และมีประสบการณ์       
ด้านบริหารการศึกษา บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา นิเทศการศึกษาและด้านการสอน หรือการใช้ไอซีทีใน     
การท างาน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู การปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) การประเมินสู่การปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ เทคนิค EDFR ทฤษฎีและแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี เพ่ือก าหนดกรอบในการสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชน       
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ 
  3.2 สังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิค EDFR  ตามรายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี  
   3.2.1 ก าหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และ
ประสานงานเพ่ือนัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค EDFR 
   3.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค EDFR รอบที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ท่ีจัดท าตามกรอบที่ก าหนดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   3.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ เทคนิค EDFR รอบที่  2 โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วย
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีจัดท าจากการน าสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเทคนิค 
EDFR ในรอบที่ 1 มาเป็นกรอบในการก าหนดโครงสร้าง ประเด็น และข้อค าถามของแบบสอบถาม  
   3.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค EDFR รอบที่ 3 เพ่ือยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดย
ใช้แบบสอบถามรอบที่ 2 พร้อมระบุค่าสถิติจากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้วยเทคนิค EDFR ในรอบที่ 2 
   3.2.5 รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์และสรุปผล น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
   3.2.6 น าผลสรุปข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์  
   
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก ่สถิติมัธยฐาน และผลต่างของควอไทล์ที่ 1 และ 3 โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่ามัธยฐาน ดังน้ี  
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับมาก 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับน้อย 
     ค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
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  และเกณฑ์การแปลผลค่าพิสัยความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1  [11] ดังน้ี 
       ถ้าค่าพิสัยที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่า ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ข้อความน้ันสอดคล้องกัน (Consensus) 
       ถ้าค่าพิสัยที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อข้อความน้ันไม่สอดคล้องกัน (Consensus)  
 

ผลการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิค EDFR  รอบที่ 1 รอบที่ 2 และ 
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560 จากน้ันวิเคราะห์และสรุปผล ตามข้อค าถาม 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) คุณสมบัติของครูที่จะส่งผลงานเข้าคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี  2) ลักษณะของผลงานที่จะส่งเข้าคัดเลือก      
การปฏิบัติที่ดี 3) การบริหารจัดการคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี 4) เกณฑ์การตัดสิน/การพิจารณานวัตกรรม และ 5)    
การก าหนดคะแนนการประเมินผลงานรวมทั้งหมด 100 คะแนน รวมทั้งหมด 172 ข้อ ผู้วิจัยพิจารณาเลือกความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฉันทามติทุกด้านและทุกข้อ ที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสัย (IR) ระหว่าง 
ควอร์ไทล์ เท่ากับ 0 โดยมีข้อค าถามที่ถูกเลือก จ านวน 144 ข้อ และข้อค าถามท่ีไม่ถูกเลือก จ านวน 28 ข้อ ดังแสดง
ในตาราง   ท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลข้อค าถามท่ีเลือก 
รายการข้อค าถามจากการเก็บขอ้มูล 

ด้วยเทคนิค EDFR รอบท่ี 3 
จ านวนข้อค าถาม 

ท้ังหมด ข้อท่ีเลือก ข้อท่ีไม่เลือก 
ด้านท่ี 1 คุณสมบัติของครูท่ีจะส่งผลงานเข้าคัดเลือกการปฏิบัติท่ีดี    
1. กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าคัดเลือก 8 1 7 
2. เพศ อายุ และประสบการณ์สอน 5 3 2 
3. ประสบการณ์ในการเข้าคัดเลือกและได้รับรางวัล 5 5 0 
ด้านท่ี 2 ลักษณะของผลงานท่ีจะส่งเข้าคัดเลือกการปฏิบัติท่ีดี    
1. รายการที่ส่งให้คณะกรรมการประกอบการคัดเลือก 6 5 1 
2. ประเภทของนวัตกรรมที่ส่งเข้าคัดเลือก 8 6 2 
3. แบบสรุปผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 7 7 0 
4. นวัตกรรมการเรียนการสอน 13 13 0 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 12 10 2 
6. สื่อน าเสนอสรุปผลงาน 7 5 2 
7. การเผยแพร่นวัตกรรม 7 6 1 
8. ประเภทการน าเสนอนวัตกรรม 4 3 1 
ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการคัดเลือกการปฏิบัติท่ีดี    
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการคัดเลือก 6 3 3 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 4 4 0 
3. การส่งผลงาน 2 1 1 
4. การตรวจ/ประเมินผลงาน 3 3 0 
5. การประกาศผลการตัดสิน 3 2 1 
6. รางวัลและสิ่งจูงใจ 4 2 2 
7. ระดับรางวัล 4 4 0 
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รายการข้อค าถามจากการเก็บขอ้มูล 
ด้วยเทคนิค EDFR รอบท่ี 3 

จ านวนข้อค าถาม 
ท้ังหมด ข้อท่ีเลือก ข้อท่ีไม่เลือก 

ด้านท่ี 4 เกณฑ์การตัดสิน/การพิจารณานวัตกรรม    
1. คุณลักษณะของครูผู้สอน 2 2 0 
2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 5 5 0 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 10 10 0 
4. คุณค่าของนวัตกรรม 5 5 0 
5. ประโยชน์ที่ได้รับของนวัตกรรม 5 5 0 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ของชุมชน 5 5 0 
ด้านท่ี 5 การก าหนดคะแนนการประเมินผลงานรวมท้ังหมด 100 คะแนน    
1. คุณลักษณะของครูผู้สอน 2 2 0 
2. หลักการและแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 5 5 0 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 10 10 0 
4. คุณค่าของนวัตกรรม 5 5 0 
5. ประโยชน์ที่ได้รับของนวัตกรรม 5 5 0 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ของชุมชน 5 2 3 

รวมท้ังหมด 172 144 28 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เลือกจ านวน 144 ข้อ จากคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน มาออกแบบงานจ านวน 
3 งาน ดังต่อไปน้ี 

   1) องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์   
ดังแสดงในภาพที ่1  
   2) โมดูลระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ออนไลน์  ดังแสดงในภาพที่ 2  
   3) จอภาพของระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดี  ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที ่1 องค์ประกอบของคู่มือประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ 
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 จากภาพที่ 1 พบว่า การออกแบบองค์ประกอบของคู่มือการบริหารจัดการระบบ ได้น าข้อมูลที่ได้จาก    
การวิจัย EDFR ในระยะที่ 1 มาพิจารณาออกแบบองค์ประกอบของคู่มือ โดยคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ จะประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ครูผู้ส่งผลงาน ผู้ดูแลระบบ และ
กรรมการประเมินผลงาน โดยแต่ละคนจะมีหน้าท่ีในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน แต่มาใช้ระบบในการบริหารจัดการ
บนระบบเดียวกัน  
 

 
ภาพที ่2 โมดูลระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบติัที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ 

 
 จากภาพที่ 2 โมดูลระบบการบริหารจัดการ ประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย โมดูลส าหรับการท างาน 7 โมดูล ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ/คณะท างาน/เจ้าหน้าท่ี 2) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ 3) โมดูลการสื่อสาร/เชื่อมโยง 4) สมาชิก/ผู้ส่งผลงาน 5) ผลงานของครู 6) 
กรรมการประเมินผลงาน และ 7) เกณฑ์การประเมินหรือคัดเลือกผลงาน  และเพ่ือให้ระบบสามารถบริหารจัดการ
แบบออนไลน์ได้โดยผู้ใช้ทั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ออกแบบจอภาพของระบบการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบ
ต่อไป แสดงดังภาพที ่3 
  

 
 

ภาพที ่3 จอภาพของระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดี 
 
 จากภาพที่ 3 จอภาพของระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูออนไลน์ ประกอบไปด้วย  5 ส่วน ดังน้ี 
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  ส่วนที่ 1 ส่วนหัวเป็นองค์ประกอบ ท่ีแสดงข้อมูล/ภาพ/โลโก้ หน่วยงาน/ชุมชน  และรายการเมนูของ
ระบบ  
  ส่วนที่ 2 ส่วนเมนู เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการส่งผลงานเพ่ือการคัดเลือกของครู เอกสาร และกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง 
  ส่วนที่ 3 ส่วนแสดงรายละเอียด (Content) ของระบบตามเมนูที่เลือก 
  ส่วนที่ 4 ส่วนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และรายการลิงค์เชื่อมโยง องค์กร หน่วยงาน 
  ส่วนที่ 5 ส่วนท้าย แสดงข้อมูลการพัฒนาระบบ/ติดต่อระบบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ 
 
 ทั้งน้ีผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการออกแบบองค์ประกอบของระบบการบริหาร
จัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ พบว่า โดยรวมการออกแบบระบบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.98, SD.=0.04) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด  ตามล าดับ 3 ด้านคือ 1) องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการ 7 โมดูล  ( X =5.00, SD.=0.00) 2)            
ความเหมาะสมของการออกแบบองค์ประกอบ 5 ส่วน ( X =5.00, SD.=0.00) 3) ความเหมาะสมของคู่มือการส่งผล
งานของครูผู้สอน ( X =4.98, SD.=0.08) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณสมบัติของครูที่จะส่งผลงานเข้าคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี  
2) ลักษณะของผลงานที่จะส่งเข้าคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี  3) การบริหารจัดการคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี 4) เกณฑ์ 
การตัดสิน/การพิจารณานวัตกรรม และ 5) การก าหนดคะแนนการประเมินผลงานรวมทั้งหมด 100 คะแนน 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ในระดับมากที่สุด โดยที่ค่ามัธยฐานมีค่า 5 และ
ผลต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และ 1 อยู่ระหว่าง 0-1 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การใช้เทคนิค  EDFR ข้อมูลที่ได้
เกิดจากการสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 น ามาสู่การวิเคราะห์เป็นข้อค าถามในรอบที่ 2 และ 3 ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่
ค รอบคลุม  ผู้ เชี่ ย วช าญ จึ ง มี ฉั นทาม ติ ร่ วมกั น ในทุ ก  ๆ  ด้ าน  ในระ ดับ มาก ที่ สุ ด  สอดคล้ อ งศิ ค ริษ ฐ์  
คุณชมภู และคณะ [10] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR  โดยในการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเทคนิค EDFR โดยน าข้อมูลที่มีระดับฉันทามติมากท่ีสุด มีข้อค าถามทั้งหมด 143 ข้อ มีตัวชี้วัด
รวม 90 ข้อ มาวิเคราะห์ประเด็นตามหลักการและแนวคิด และจัดท าองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อมูลที่ได้เป็นการออกแบบงานจ านวน 3 งาน ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์  2) โมดูลระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์  และ 3) จอภาพของระบบการบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดี   ดังน้ัน
ถ้าจะน าผลการวิจัยไปใช้ในการวิจัย ควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือ  พร้อมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ และน าสู่การทดลองใช้เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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