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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนจริง	 2)	 พัฒนา										

รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนจริง	และ	3)	ประเมินความพึงพอใจ	ของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงส�าหรับวิสาหกิจ

ผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นการวิจัยและพัฒนา	ด�าเนินการ	4	ขั้นตอน	

คือ	1)	ศึกษาความเห็นพ้องต้องการฉันทานุมัติของชุมชน	2)	พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ	3)	น�านวัตกรรมต้นแบบ

ไปทดลองใช้	และ	4)	วดัและประเมนิผล	ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	เกษตรกร	คร	ูผูป้กครอง	และ	นกัเรยีน	

กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 9	 คน	 รวม	 27	 คน														

ด�าเนนิการวจิยัโดยการสนทนากลุม่	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง	และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และ	ร้อยละ	

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง

ส�าหรับวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว 
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	 ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่	 เช่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	 เป็นผู้ที่มีความรู้	ความเป็นเลิศในการ

ผลติมะม่วง	บคุคลทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถ่ินเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการมะม่วง	นกัวชิาการ	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ครู	 และนักเรียน	 จะซึมซับชุดความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันส�าคัญที่อยู ่ในลักษณะของนวัตกรรม																					

ที่จะผลิตออกมาต้องประกอบด้วยสาระท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ลักษณะดิน	 ชนิดของดิน	 พันธุ์มะม่วง	 การขุดล่อง											

ระดับน�้า	 ความสูงของต้น	 การจัดแต่งกิ่ง	 การดูแล	 การให้อาหาร	 การให้ปุ๋ย	 การให้ฮอร์โมน	ตลอดจนวิธีการ

สามารถเก็บผลผลิต	และได้จ�าลองรูปแบบการเรียนรู้เสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงที่เกิดจากการจัดความรู้

ออกมาเป็นนวัตกรรมต้นแบบได้แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์	 http://vlc.rru.ac.th/phpmyadmin	 และผู้ใช้

บริการเว็บไซต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	

ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือน,	ศูนย์การเรียนรู้มะม่วง,	วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วง	

ABSTRACT 
	 The	research	objectives	aimed	to	1)	study	the	concepts	in	designing,	2)	develop	the	

virtual	 learning	 community,	 and	 3)	 evaluate	 the	 satisfaction	 towards	 the	mango	 learning								

center	for	Mueang	Paet	Riu	Mango	Enterprise	in	Bang	Khla	District,	Chachoengsao	Province.		

This	 research	 contained	 the	 four	 steps:	 1)	 study	 the	 community’s	 assent	 and	 consensus,													

2)	develop	the	prototype	innovation,	3)	use	the	prototype	innovation,	and	4)	evaluate	and	

assess	the	model.	The	population	consisted	of	mango	farmers,	teachers,	parents	and	students,	

and	they	could	be	classified	into	three	groups	through	focus	group;	each	group	comprised								

9	 participants:	 total	 of	 27	 participants.	 The	 instruments	were	 unstructured	 interview	 and								

satisfaction	questionnaire,	and	statistics	for	data	analysis	were	mean	and	percentage.		

	 The	findings	revealed	that	the	villagers,	 i.e.	local	scholars	who	were	excellently	the	

expert	for	producing	mangoes	and	acted	as	the	local	wisdom	on	mango	management.	The	

main	points	of	local	wisdom	included	soil	characteristics,	types	of	soil,	mango	cultivars,	groove	

digging,	watering	level,	tree	height,	pruning,	nurturing,	fertilizing,	hormone	using	and	gathering.		

The	 virtual	 learning	 community	model	 derived	 from	 knowledge	management	 as	model												

innovation	was	recognized	by	the	experts	(hhp://vlc.rru.ac.th/phpmyadmin)	and	the	website	

users	revealed	their	satisfaction	at	the	highest	level.		

Keywords :	Virtual	community	model,	Mango	learning	center,	The	mango	production	enterprise

บทน�า 
	 ปัจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การจัดสภาพ

แวดล้อมการเรยีนรู้จงึเป็นลกัษณะเสมอืน	ออนไลน์	และทางไกล	แหล่งเรยีนรูเ้ป็นทีเ่ก็บข้อมลูเป็นสือ่ในรปูแบบ

ต่าง	ๆ 	อาทิ	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้มีมากมายหลายรูปแบบ	

เช่น	ห้องสมุด	ห้องจัดนิทรรศการ	พิพิธภัณฑ์	หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล	รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน

ทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รยีนให้ได้รบัความรูแ้ละทกัษะทีต้่องการ	(Partnership	for	21st	Century	skill)	ในสภาพแวดล้อม
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การศึกษาในระบบ	ชุมชนการเรียนรู้เป็นกลุ่มของผู้เรียนและผู้สอนที่ถูกกระตุ้นด้วยความคิดและความต้องการ

ทีเ่หมอืนกัน	ได้มารวมตวักนัและด�าเนนิกิจกรรมทีจ่ะท�าให้ได้ความรู	้ทกัษะ	หรอืทศันคตทิีต้่องการ	โดยกจิกรรม

ในชมุชน	ถกูน�ามาใช้เพือ่การแบ่งปันข้อมลูและเรียนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างลึกซ้ึง	(Tele	apprentissage	

communautaire	 et	 transformatif,	 1998;	 God,	 2000)	 เม่ือสมาชิกที่มีความรู้หรือมีทักษะสูงมีกิจกรรม							

ร่วมกับสมาชิกมีความรู้หรือมีทักษะน้อยกว่า	ก็จะท�าให้เกิดการเรียนรู้	(Daneil,	Schwier,	&	McCalla,	2003;	

Rovai,	2002)	

	 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด	 โดยเฉพาะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 เข้าสู่การพัฒนาระบบเครือข่ายในยุคใหม่	 เช่น	 เทคโนโลยีเว็บ	 2.0	 (Web	 2.0)													

ซึ่งท�าให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมการเข้าถึงสารสนเทศและการส่ือสารได้ทุกหนทุกแห่ง	 (Ubiquitous)												

ลดข้อจ�ากัดด้านเวลา	 สถานที่	 ระยะทาง	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย	 ฉะนั้น	 การสร้างความรู	้							

ความเข้าใจ	 ทักษะ	 รวมท้ังการรู้เท่าทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในลักษณะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเสมือนลงสู่ชุมชน	

และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการข้อมูลของชุมชน												

โดยเฉพาะมะม่วง	 เป็นต้น	 การใช้การเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร							

เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมที่ไม่มีขีดจ�ากัดทางภูมิประเทศ	 เขตแดน	 หรือระยะทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้

เศรษฐกิจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราคือมะม่วง	 นั่นเอง	 ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต�าบลเสาชะโงกและ									

กลุ่มวิสาหกิจว่าในแต่ละเดือนมีคณะจากหน่วยงาน	องค์กร	นักเรียน	ศึกษาดูงานมาเยี่ยมหลายคณะ	คณะละ	

ไม่ต�า่กว่า	20-30	คน	จนเกษตรกรทัง้หลายเหล่านีม้หีน้าทีร่บัแขก	มหีน้าทีเ่ป็นพธิกีร	เป็นวทิยากรในการอธบิาย	

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพอย่างยิ่ง	 นักวิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญ	 และตระหนักถึงความส�าคัญ												

น�าไปสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนขึ้นมา	ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เกษตรกรเป็นคนให้ความรู้หลัก

กับคนมาเยี่ยมนั้น	 มีคนจ�านวนไม่มากพอ	 นอกจากนั้นก็มีเวลาไม่มากพอเพราะคณะศึกษามาดูงานมากมาย								

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการผลิตสื่อการเรียนรู้	 ชุมชนเสมือนขึ้นมาในลักษณะของการจัดการความรู้								

จากปราชญ์ท้องถิ่น	 ผู้ผลิตมะม่วงเหล่านั้นมา	 จึงผลิตการเรียนรู้ชุมชนเสมือนขึ้นมา	 อย่างไรก็ตาม	 การที่มีคน						

มาดูงานมาก	 ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ	 เจ้าของสวน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นคนส�าคัญในการ

ถ่ายทอดความรู้ไม่สามารถแบ่งปันเวลา	ให้ความรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์	ขณะเดียวกัน	เกษตรกรดังกล่าวก็เผชิญกับ

วัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 และความซับซ้อน	 ยุ่งเหยิงในชีวิตประจ�าวันจึงท�าให้มีความรู้สึกกังวลว่าภูมิปัญญาที่ด	ี									

จะสูญหาย	 ขณะเดียวกันหากมีการจัดการที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้ที่รู้จักการน�าเทคโนโลย	ี							

สมัยใหม่	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 ออนไลน์	 เฟสบุ๊ค	 หรือแอปปริเครช่ัน	 ไลน์	 มัลติมีเดีย	 ต่าง	 ๆ	 มาจัดการความรู้											

จากคนเจ้าของเหล่าน้ัน	 ดังน้ันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือนในครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อบุคคล													

สองกลุ่ม	กลุ่มที่แรก	เพื่อเป็นการจัดการความรู้ปราชญ์ชาวบ้านให้อยู่เป็นศูนย์กลางเดียวกัน	สามารถไปท�างาน

ในหน้าทีก่ารงานอาชพีได้	โดยไม่ต้องกงัวล	เมือ่มคีนมาเยีย่มเยยีน	และกลุม่ทีส่อง	เพือ่เป็นการสนบัสนนุให้กลุม่

ผู้มาเยี่ยมเยียนได้มาเรียนรู้จากภาพเสมือนจริง	โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องเดินเข้าไปในพืชสวนไร่นาอีกต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
	 เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะของศูนย์									

เรียนรู้เสมือนที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	ดังนั้นจึงก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี้	

	 1.	 เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	ส�าหรับวิสาหกิจ

ผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา			

	 2.	 เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนรูชุ้มชนเสมอืนของศูนย์การเรยีนรูม้ะม่วง	ส�าหรบัวสิาหกจิผู้ผลิตมะม่วง

เมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา		

	 3.	 เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	 ส�าหรับกลุ่ม

วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ประโยชน์ของการวิจัย  
	 1.	 วิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ีมาจัดรวมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้	 เรียกว่า	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสมือน						

เกีย่วกบัการผลติมะม่วง	ศนูย์นีจ้ะเป็นทีจ่ดัการความรูท้ัง้หมด	บนัทกึเกบ็ไว้ในซดีดีจิทิลั	สามารถช่วยให้เกษตรกร

ผูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ไปท�างานหน้าทีก่ารงานอืน่ได้	หรอืเป็นเพยีงพธิกีรต้อนรบัเลก็น้อยเท่านัน้	ขณะเดยีวกนั

แขกผู้มาเยือนหรือกลุ่มแขกที่จะมาศึกษาดูงาน	สามารถเรียนรู้ได้จากนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมานี้ได้	

	 2.	 หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ท้องถิ่น	สถานศึกษา	กลุ่มวิสาหกิจ	เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง	นักท่องเที่ยว

และบุคคลทั่วไป	 ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้	 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษาจากชุมชนเสมือน														

ของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง		

	 3.	 เป็นแนวทางเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชน

เสมือนในด้านอื่น	ๆ	ต่อไป	อันเป็นการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสนสารสนเทศมาใช้ในการค้นหาข้อมูล	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	development)	ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย	 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจาง	 (Purposive	 sampling)	พิจารณาจาก

ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่นการวจิยัและเป็นผูใ้ช้นวตักรรมทีจ่ะผลติออกมา	ซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญาท้องถิน่	

และเป็นกลุ่มวิสาหกิจผู้ประกอบการผลิตมะม่วงในอ�าเภอบางคล้า	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 คือ	 ปราชญ์ชาวบ้าน											

ที่มีความรู้ความเป็นเลิศในการผลิตมะม่วง	 นักวิชาการ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน																

จ�านวน	27	คน	

	 2.	 ขั้นตอนการวิจัย		

	 	 ขั้นตอนที่	1	การศึกษาความเห็นพ้องต้องการฉันทานุมัติของชุมชน	ดังนี้	

	 	 1.1	 การประดษิฐ์นวตักรรมศนูย์การเรยีนรูเ้สมอืนเกีย่วกบัการผลติมะม่วงครัง้นี	้ผูว้จิยัศกึษาค้นคว้า	

แนวคิดการเรียนรู้ชุมชนเสมือน	 (Daneil	&	McCalla,	 2003)	แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม	 (อรทัย	ก๊กผล,	

2552)	แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ทฤษฎีการเรียนรู้	(Connectivism	Siemens,	2009)	แนวคิดการจัดการ

ความรู้	 (ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,	 2548)	 แนวคิดเครื่องมือสื่อสารแบบออนไลน์	
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(Kowch	 &	 Schwier,	 1997)	 และการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วง																		

เมืองแปดริ้ว	 น�ามาออกแบบเป็นแนวคิดรูปแบบการเรียนรู ้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู ้มะม่วง																								

โดยด�าเนนิการวางแผนร่วมกนั	ก�าหนดเป้าหมายตามวตัถปุระสงค์	ประกอบด้วย	บคุลากรหรอืองค์กรของชุมชน	

เป็นหลักร่วมกับนักวิชาการและผู้วิจัย	 ซึ่งเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	 ช่วยเหลือ	 แนะน�าแนวทางที่เป็นประโยชน์																

และ	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่เสมือนว่ารักและหวงแหนต่อสิ่งใด					

สิ่งหนึ่ง	 โดยการจัดสนทนากลุ่ม	 (Focus	group)	ด้วยการสัมภาษณ์	ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง																		

(Unstructured	interview)		

	 	 1.2	 ด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก	(Key	performance)	ในการให้ข้อมูล	

ประกอบด้วย	 กลุ่มท่ี	 1	 ปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลส�าคัญ	 ได้แก่	 ผู้ผลิตมะม่วงรายใหญ่ท่ีท�ามะม่วงมาแล้ว															

ไม่น้อยกว่า	30	ปี	จ�านวน	5	คน	และ	กลุ่มที่	2	ได้แก่	ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการจัดการการตลาด

ของชมุชน	การส่งออกทัง้ในและต่างประเทศ	จ�านวน	2	คน	ได้แก่	เนือ่งจากเป็นผู้รูลึ้ก	รูจ้รงิเกีย่วกบักระบวนการ

ในการผลิตมะม่วง	 และเป้าหมายอีกประการหนึ่งของการศึกษาครั้งน้ีคือ	 ต้องการให้เกษตรกรผู้มาเยี่ยมเยียน	

ได้ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะเข้าไปศกึษาในสถานประกอบการ	สวน	สถานทีแ่หล่งเรยีนรูจ้รงิ	ซึง่เป็นการวจิยั

ที่เน้นการผลิตสื่อการเรียนรู้ส�าหรับใช้ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน	 ครูอาจารย์	 ผู้ปกครอง	 นักวิชาการ																			

ได้เรียนรู้	 ไม่จ�ากัดเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น	 โดยคาดหวังเกิดการประดิษฐ์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้																			

ในการศึกษาส�าหรับการเรียนรู้ท้องถ่ิน	 ชุมชน	 ดังน้ันการรวบรวมข้อมูลจะพิจารณาถึงแนวคิดการออกแบบ

โครงสร้างและเนื้อหาการเรียนรู้เสมือน	 จากครูผู้สอน	 ผู้บริการ	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 นักวิชาการ	 เข้ามาร่วม												

ในกลุม่สนทนาด้วยแนวค�าถามท่ีใช้สนทนากลุม่	ประกอบด้วย	เนือ้หา	สาระ	ด้านรูปแบบของการจดัท�านวตักรรม

ต้นแบบ	 โดยการน�าชุดความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่	 1	 มาศึกษาเป็นนวัตกรรมต้นแบบโดยใช้ฐานคิด																				

ของ	Google	Chrome	สาระ	(Theme)	เนื้อหา	(Content)	ด้วยการระดมความคิดส�าหรับการปรับปรุงชุมชน

เสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	 ให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน	 โดยการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 group)															

ของกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งจะค�านึงถึงส่วนประกอบในการท�างานเป็นฐานในการออกแบบสร้างเว็บไซต์การเรียนรู้

ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงอ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และก�าหนดโครงสร้างของเว็บไซต์

	 	 ขั้นตอนที่	2		การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ	(Prototype)	ดังนี้	

	 	 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ	ผู้วิจัยได้น�าชุดความรู้	ความเห็นพ้องต้องการฉันทานุมัติ	และลักษณะ

ของนวตักรรมต้นแบบอนัพงึประสงค์แล้ว	น�ามาสร้างเวบ็ไซต์โดยใช้ซอร์ฟแวร์	ได้แก่	ด้านฮาร์ดแวร์	(Hardware)	

ประกอบด้วย	คอมพิวเตอร์	ขนาดหน่วยความจ�าไม่ต�่ากว่า	2	GB	ฮาร์ดดิสก์ไม่ต�่ากว่า	500	MB	CPU	ไม่ต�่ากว่า	

Pentium	 4	 ด้านซอฟต์แวร์	 (Software)	 ซึ่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช้จะต้องไม่ต�่ากว่า	Windows	 7												

(32	bit	&	64	bit)	การใช้ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบของ	SQL	ใช้	PHP	My	Admin	ในการช่วยบริหารจัดการ

สคริปต์	SQL	ใช้	Apache	ในการท�าหน้าที่จ�าลองเป็น	Web	Server	และเพื่อความสะดวกในการพัฒนาระบบ	

จึงใช้โปรแกรม	Appserv	เพราะเป็นโปรแกรม	Open	source	ที่รวมในส่วนของข้างต้นไว้หมดแล้ว	สามารถใช้

งานได้ฟรี	 ใช้ภาษา	 PHP	 เขียนโปรแกรมเพื่อค�านวณหาค่าสรุปของแบบสอบถาม	 ติดตั้งโปรแกรม	 Adobe	

Photoshop	 CS6	 ใช้ในการตกแต่งภาพ	 ติดตั้งโปรแกรม	 Google	 Chrome	 ส�าหรับทดสอบเว็บไซต์	 ติดตั้ง

โปรแกรมที่ใช้เขียนเว็บ	 PHP	 ในที่นี้เลือกโปรแกรม	 Adobe	 Dreamweaver	 CS6	 เนื่องจากหน่วยความจ�า											

ไม่ต�่ากว่า	2	GB	ฮาร์ดดิสก์ไม่ต�่ากว่า	500	MBและ	CPU	ไม่ต�่ากว่า	Pentium	4	ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินเว็บไซต์	

โดยแบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านคุณภาพของเนื้อหา	(Content)	ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ	(Design)	
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และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน	แสดงเป็นรายข้อในแต่ละด้าน	เสนอผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้

ความเข้าใจ	 ด้านชุมชน	 ด้านโปรแกรม	 และ	 ด้านเนื้อหา	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์																				

หลังจากนั้นน�าผลการประเมินมาท�าการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้วน�าไปทดลองการใช้งานจริง		

	 ขั้นตอนที่	3		น�านวัตกรรมต้นแบบไปทดลองใช้งาน	ดังนี้

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายท่ีห้อง	 900	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 โดยแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 9	 คน	 รวม	 27	 คน	 ท�าการจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนกลางอ�านวย													

ความสะดวกครบทุกคนให้เข้าใช้งานเว็บไซต์รูปแบบการเรียนรู้เสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	 หลังจากน้ัน

ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่ม	วิพากษ์	วิจารณ์	เนื้อหา	สาระ	โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาสรุปสาระส�าคัญ

ต่อไป

	 ขั้นตอนที่	4	การวัดและประเมินผล	ดังนี้				

	 จากการด�าเนินงานในขั้นตอนท่ี	 3	 ซ่ึงมีการใช้จริง	 สามารถจ�าลองรูปแบบการเรียนรู้เสมือนของศูนย์								

การเรียนรู้มะม่วง	ที่เกิดจากการจัดความรู้ออกมาเป็นนวัตกรรมต้นแบบ	และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ

เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลด้านคุณภาพเนื้อหา	ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ	และด้านการ

สนับสนุนการให้บริการใช้งาน	 ท�าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม	 โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย	(Index	of	item-objective	congruence	:	IOC)	ได้เท่ากับ	1.00	แสดงว่า	

เว็บไซต์การเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงมีความตรงเชิงเนื้อหา	สามารถน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ได้	 คณะผู้วิจัยท�าการประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์กับผู้มีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชน

เสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	

ผลการวิจัย  
	 1.	 ผลการศึกษาแนวคดิการออกแบบการเรยีนรูชุ้มชนเสมอืนของศนูย์การเรียนรูม้ะม่วง	ส�าหรบัวสิาหกจิ

ผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่	เช่น	ปราชญ์

ชาวบ้าน		เป็นผู้ที่มีความรู้	ทักษะ	ความเป็นเลิศในการผลิตมะม่วง	บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการมะม่วง	 เช่น	 นักวิชาการ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 และนักเรียน	 มีแนวคิดและความเห็นพ้อง												

ที่ต้องการจะสนับสนุนให้มีการจัดกระท�าและประดิษฐ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเสมือนเก่ียวกับการผลิตมะม่วง	

ประกอบด้วยสาระที่ส�าคัญ	ได้แก่	ลักษณะดิน	ชนิดของดิน	พันธุ์มะม่วง	การขุดล่อง	ระดับน�้า	ความสูงของต้น	

การจัดแต่งกิ่ง	การดูแล	การให้อาหาร	การให้ปุ๋ย	การให้ฮอร์โมน	ตลอดจนวิธีการเก็บผลผลิต	และได้จ�าลองรูป

แบบการเรียนรู้เสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงท่ีเกิดจากการจัดความรู้ออกมาเป็นนวัตกรรมต้นแบบได	้										

เพื่อให้เกิดการซึมซับชุดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันส�าคัญที่อยู่ในลักษณะของนวัตกรรมที่ผลิตออกมา

และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้	สามารถวางผังหน้าเว็บเพจต่าง	ๆ	บนเว็บไซต์	แบบ	3	ส่วนการใช้งาน	หรือ	แบบ	3	

คอลัมน์	แสดงดังภาพที่	1
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	 2.	 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต

มะม่วงเมืองแปดริ้ว	 อ�าเภอบางคล้า	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ประกอบด้วยข้อมูลการเรียนรู ้	 12	 ข้อ	 ได้แก่																										

1)	 หน้าแรก	 2)	 องค์ความรู้มะม่วง	 3)	 ข้อมูลกระบวนการผลิต	 4)	 ข้อมูลประวัติสาวชะโงก	 5)	 ข้อมูลประวัติ									

ทีมวิจัย	 6)	 ตัวอย่างความร่วมมือ	 7)	 ช่องทางการตลาด	 8)	 แหล่งเรียนรู ้อื่น	 ๆ	 9)	 แหล่งการตลาด																												

10)	กลุ่มวิสาหกิจ	11)	แบบประเมิน	และ	12)	ลิงก์เมนูอื่น	ๆ	 	 โดยการสร้างเว็บไซต์การเรียนรู้ชุมชนเสมือน					

จากแนวคดิและความเหน็พ้องต้องการจะสนับสนนุให้มกีารจดักระท�าและประดษิฐ์ศนูย์การเรยีนรู้ชุมชนเสมอืน

เกี่ยวกับการผลิตมะม่วง	 มีคุณสมบัติการใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด	์						

(android)	 ได้	 โดยการผลิตต้นแบบออกมาเป็น	CD	และเว็บไซต์	 ท�าให้ผู้สนใจรับรู้	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้								

ในการประกอบอาชีพ	และสร้างองค์ความรู้ต่อยอดได้	แสดงดังภาพที่	2

	 	 ส่วนหัวของเว็บเพจ	(Page	Header)

	 ส่วนคอลัมน์		 	 ส่วนคอลัมน์			

	 การเชื่อมโยง	 ส่วนเนื้อหา	(Page	Content)	 การเชื่อมโยง

	 (Page	Sidebar)	 	 (Page	Sidebar)

	 	 ส่วนท้ายของเว็บเพจ	(Page	Footer)

ภาพที่ 1	 การออกแบบการวางผังหน้าเว็บเพจบนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้มะม่วงส�าหรับวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วง	

	 	 เมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 2	 รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมือง	

	 	 แปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ที่มา	:				 www.kmmango.com
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	 3.	 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	 ส�าหรับกลุ่ม

วิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	แสดงดังตารางที่	1

	 	 จากตารางที่	1	พบว่า	ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้

มะม่วง	ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 (X	 =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.37)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีความพึงพอใจ											

อยู่	ในระดับมากที่สุด	2	ด้าน	คือ	ด้านคุณภาพของเนื้อหา	(X	=	4.60,	S.D.	=	0.42)	และ	ด้านการสนับสนุน

การ	ให้บริการใช้งาน	(X	=	4.52,	S.D.	=	0.32)	รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	คือ	ด้านการออกแบบ						

และการจัดรูปแบบ	(X	=	4.46,	S.D.	=	0.37)

อภิปรายผล 
	 จากการด�าเนินการวิจัย	มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายดังนี้		

	 1.	 ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที	่เช่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นผูท้ีม่คีวามรู	้ทกัษะ	และความเป็นเลศิในการ

ผลิตมะม่วง	บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการมะม่วง	นักวิชาการ	ผู้บริหารสถานศึกษา	

ครู	 นักเรียน	 มีแนวคิดและเห็นจะซึมซับชุดความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันส�าคัญที่อยู ่ในลักษณะ																				

ของนวัตกรรมที่จะผลิตออกมาต้องประกอบด้วยสาระท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ลักษณะดิน	 ชนิดของดิน	 พันธุ์มะม่วง									

การขุดล่อง	 ระดับน�้า	 ความสูงของต้น	 การจัดแต่งก่ิง	 การดูแล	 การให้อาหาร	 การให้ปุ๋ย	 การให้ฮอร์โมน															

ตลอดจนวิธีการเก็บผลผลิตสามารถ	 และได้จ�าลองรูปแบบการเรียนรู ้เสมือนของศูนย์การเรียนรู ้มะม่วง																				

ที่เกิดจากการจัดความรู้ออกมาเป็นนวัตกรรมต้นแบบได้	 และพบว่าในองค์ประกอบ	 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ							

ชุมชนนั้น	 มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการตระหนักให้เกิดความรู้สึกว่า	 ตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมมาก								

เพยีงพอ	จนเกิดความไว้เนือ้เชือ่ใจทีร่่วมแรงร่วมใจภารกจิต่าง	ๆ 	ของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	โดยก�าหนดให้สมาชกิ																				

มีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้เสมือนของศูนย์การเรียนมะม่วงเมืองแปดริ้ว	 ให้สมาชิกมีบทบาทในการเรียนรู	้

สามารถกลั่นกรองเนื้อหาในการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้นั้น	เพียงพอต่อการสร้างความ

ตระหนกัในความเป็นเจ้าของการเรยีนรูช้มุชนเสมอืน	ดงัจะเหน็ได้จากการสมคัรเป็นสมาชกิ	ความร่วมมอืในการ

ท�ากิจกรรม	 ดังนั้นหากต้องการให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามีความกระตือรือร้นความสนใจน้อย	 เกิดความ

ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงเมืองแปดริ้วได้นั้น	 จ�าเป็น

 หัวข้อ  (N=25)  ระดับความพึงพอใจ

  X  S.D. 

1.	ด้านคุณภาพของเนื้อหา	 	 4.60	 	 0.42	 มากที่สุด

2.	ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ	 4.46	 	 0.37	 มาก

3.	ด้านการสนับสนุนการให้บริการใช้งาน	 4.52	 	 0.32	 มากที่สุด

 รวมเฉลี่ย 4.52  0.37 มากที่สุด

ตารางที่ 1	ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต	

	 	 มะม่วงเมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ต้องมองถึงระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและได้รับการแนะน�าจากผู้อ�านวยความสะดวก	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัย	 ประภาภร	 ดลกิจ	 (2557)	 ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลย	ี														

การถ่ายภาพและภาพยนตร์	 ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 พบว่า	 รูปแบบชุมชนการเรียนรู ้เสมือน																		

ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์	 ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ									

5	ประการ	คือ	เป้าหมาย	การเรียนรู้ร่วมกัน	ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	ทักษะการเรียนรู้	สารสนเทศและการอ�านวย

ความสะดวก	 ดังจะเห็นได้จากในการทดลองการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงเมืองแปดร้ิว		

คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็น	 ผู้อ�านวยความสะดวกของการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงเมือง

แปดริ้ว	 ปรากฏว่า	 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้สมาชิกเป็นสมาชิกและเริ่มใช้การเรียนรู้ชุมชนเสมือนของ								

ศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	 เมืองแปดริ้ว	 ออกแบบกิจกรรมค้นหาข้อมูล	 สอดคล้องกับ	 Cosgrave	 et	 al.	 (2011)								

ที่กล่าวว่า	 เหตุผลหน่ึงท่ีผู้เรียนท่ีใช้ชุมชนการเรียนรู้เสมือนคือ	 เพื่อปฏิบัติตามค�าส่ังของผู้สอน	 หลังจากนั้น									

ผูส้อนได้กระตุน้นกัศกึษา	ให้แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผู้เช่ียวชาญ	โดยสร้างบรรยากาศความคุน้เคยและความ

เป็นกันเองของผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา	จนในที่สุดนักศึกษาทั้งหมดได้ท�ากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู้เสมือน	

และนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญได้	และ	Augar,	Raitman,	and	

Zhou	(2004)	ที่เห็นว่า	การอ�านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเป็นชุมชนขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่ผูส้อน

ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้เรียน	

	 2.	 การพฒันารปูแบบการเรยีนรูชุ้มชนเสมอืนของศนูย์การเรียนรูม้ะม่วง	ส�าหรบัวสิาหกจิผูผ้ลติมะม่วง

เมืองแปดริ้ว	อ�าเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยการสร้างเว็บไซต์การเรียนรู้ชุมชนเสมือนจากแนวคิดและ

ความเห็นพ้องต้องการจะสนบัสนนุให้มกีารจดักระท�าและประดษิฐ์ศนูย์การเรียนรูช้มุชนเสมอืนเกีย่วกบัการผลติ

มะม่วง	 ประกอบด้วย	 ประวัติความเป็นมา	 ลักษณะที่ตั้ง	 ผลิตภัณฑ์ของต�าบล	 องค์ความรู ้มะม่วง																											

ข้อมลูกระบวนการผลติ	ข้อมลูประวตัสิาวชะโงก	ตวัอย่างบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็	ช่องทางการตลาด	ข่าวสาร		

แหล่งเรียนรู้อื่น	 ๆ	 และประวัติผู้วิจัย	 ท�าให้ผู้สนใจรับรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	 หรือสร้าง						

องค์ความรู้ต่อยอดได้	 สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์	 (Android)										

ได้ผลิตต้นแบบออกมาเป็น	 CD	 และเว็บไซต์	 ซึ่งสมาชิกของชุมชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได	้											

ข้อมูลเหล่านี้เกษตรกร	 และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถรับรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้าง						

องค์ความรู้ต่อยอดได้	 ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัย	ปรีชา	ปัญญานฤพล	(2558)	ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต												

พบว่า	 รูปแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต	 ประกอบด้วย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	

วัตถุประสงค์	 บทบาทหน้าท่ี	 กลุ่มเป้าหมาย	 การประกันคุณภาพ	 โครงสร้างการด�าเนินงาน	 กระบวนการ														

การท�างาน	แหล่งเรียนรู้	ได้แก่	ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชม	ห้องวิชาการชุมชน	ห้องอาชีพชุมชน	ห้องอาเซียนศึกษา	

ห้องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ลานกีฬาและกิจกรรมชุมชน	ที่อ่านหนังสือประจ�าชุมชน	ห้องสมุดชุมชน	

ห้องสุขภาพชุมชน	 และ	 นันทวัน	 เรืองอร่าม	 (2554)	 ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน																								

นาจอมเทียน	พบว่า	 รูปแบบการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 วัตตถุประสงค	์							

ของการจัดตั้งศุนย์ฯ	กลยุทธ์ของศูนย์	บทบาทหน้าที่ของศูนย์	กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการศูนย์ฯ	การประกัน

คุณภาพศูนย์การเรียนรู้	กระบวนการท�างานของศูนย์การเรียนรู้	การติดตามและประเมินศูนย์ฯ		
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	 3.	 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง	พบว่า	โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 2	 ด้าน	 คือ		

ด้านคุณภาพของเนื้อหา	และ	ด้านการสนับสนุนการให้บริการใช้งาน	รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

คือ	ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ	ดังนั้น	จึงมีแนวโน้มว่าจะสามารถน�ารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือน

ของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงท่ีพัฒนาขึ้น	 ไปใช้ในการเป็นนวัตกรรมต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย	์									

การเรียนรู้มะม่วงจริงได้	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	ประภาภร	ดลกิจ		(2557)	ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบชุมชน

การเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์	 ส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	พบว่า	 ในการ

ประเมินการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เว็บชุมชนการเรียนรู้เสมือน	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุมชน

การเรียนรู้เสมือนในระดับพึงพอใจมาก	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 1.	 จะต้องค�านึงถึงสภาพสังคม	 ชุมชน	 และต้องหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้มี	

ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมการเรยีนรูช้มุชนเสมอืนของศนูย์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบับคุคลทีจ่ะใช้บรกิาร

ข้อมูลเป็นระบบทันสมัย	

	 2.	 จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วง												

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านองค์ความรู้	 ทรัพยากร	 และงบประมาณโดยอาศัยความร่วมมือจาก									

ทกุภาคส่วน	เช่น	ภาครัฐ	เอกชน	หน่วยงานอืน่	ๆ 	อนัก่อให้เกดิการเรยีนรูช้มุชนเสมอืนของศูนย์การเรยีนรูม้ะม่วง

อย่างมั่นคงและถาวร	

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นความรู้และสมรรถนะในกลุ่มทักษะ

อาชีพอื่น	ๆ	

	 2.	 ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา	

	 3.	 ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับความถี่ในการใช้งานและผลลัพธ์

ในด้านการประสบผลส�าเร็จ	
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