
112 | วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที ่20 ฉบับที ่2 เมษายน – มิถุนายน 2561 

 

การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม 
THE DEVELOPMENT OF APPROPRIATE DIGITAL CLASSROOM AT 

CHANDAWITTYAKHOM GENERAL BUDDHIST SCRIPTURE SCHOOL:  
A PARTICIPATORY ACTION RESEARCH 

 
พระมหาศภุชัย สภุกิจฺโจ1* วิโรจน สารรัตนะ2 และศิริกุล นามศริิ3 

Phramaha Suphachai Suphakitcho1* Wirot Sanrattana2 and Sirikul Namsiri3 
 

1,2,3มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
1,2,3Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Khon Kaen, 40000, Thailand 

 
*Corresponding Author, E-mail: suphachai51@gmail.com 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมสําหรับโรงเรียนปริยัติ
ธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และองคความรูใหมที่เกิดจาก
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีผูรวมวิจัยหลักเปนผูมีสวนไดเสียภายในโรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังสิ้น 22 รูป/คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสังเกต แบบตรวจสอบ
หรือบันทึก แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสัมภาษณกลุม ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
มีปญหาขาดแคลนคอมพิวเตอรและสื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนการสอน และครูขาด
ทักษะจัดการเรียนรูโดยการใชสื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรูที่หลากหลาย จึงไมผานเกณฑมาตรฐานการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแกปญหา 
2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาหองเรียนดิจิตอล และ 2) โครงการอบรมครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง คือ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจัดสรางหองเรียนดิจิตอล และครูมีทักษะจัดการเรียนรูตาม
แนวศตวรรษที่ 21 ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน นอกจากนั้น 
ผูวิจัย ครู และผูบริหารเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติหลายประการ รวมทั้งเกิดความรูใหมเก่ียวกับการพัฒนา
หองเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม 9 ประการ คือ 1) วิธีการเรียนรู จากการเรียนรูในแบบทางเดียว (Asynchronous learning) มาเปน
การทํางานเปนทีมแบบออนไลน (Real-time collaboration) 2) ผูเรียนสามารถดูวีดีโอการศึกษาผานระบบวีดีโอ
สตีมมิ่งไดตลอดเวลาแลวยังไดทบทวนบทเรียนซ้ําๆ หลายๆรอบ ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับนักเรียนที่เรียนไมทัน
เพื่อน 3) ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารผานหองสนทนาออนไลน และการเรียกดูเอกสารมัลติมีเดีย บทเรียน
ออนไลน การใชระบบการถายทอดเสียงและภาพผานทางเว็บซึ่งสามารถฟง เสียงดูภาพและสนทนา (Chat)  
ไดพรอมๆ กัน 4) นักเรียนสามารถเขาถึงเอกสารและสื่อการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนขอมูลขาวสารอื่นๆ  
จากทุกแหลงตางๆ ไดอยางมากมาย โดยใชอุปกรณสื่อเทคโนโลยีตางๆ ภายในหองเรียนดิจิตอลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 5) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูใหเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณผานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดวยกระบวนการสรางแรงบันดาลใจ และการเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งครูสามารถ 
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“สรางสรรค” และ “ชกันํานักเรียนใหมีสวนรวม” กับการเรียนรู และไดใชงานเท็บเล็ต คอมพิวเตอร สื่อเทคโนโลยี
ตางๆ ภายในหองเรียนดิจิตอลไดเปนอยางดี 6) รูปแบบการสงเสริมทักษะการเรียนรู การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
ระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับการเรียนผานแอปพลิเคชั่นมากกวาการเรียนแบบปกติ
นักเรียนแสดงออกถึงความสนใจที่เพ่ิมมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมกับบทเรียน นักเรียนมีความสนุก
กับการใชแท็บเล็ต และคอมพิวเตอรสื่อเทคโนโลยีในการคนควาทํางานรวมกัน และการสงการบาน 7) การจัดการ
หองเรียนที่บูรณาการเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
การสอน การจัดการหองเรียนโดยการสรางการเรียนรูสภาพแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพมีความชัดเจน มีเปาหมาย
และมีกิจกรรมมากมายที่ใชเทคโนโลยี กับการเรียนการสอนอยางบูรณาการโดยมีนวัตกรรม ICT ที่มีคุณสมบัติ
ทางดานเทคโนโลยีที่ใชระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม (Social Network) มาสนับสนุนการเรียนรูและ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งดานวิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 8) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยสารสนเทศท่ีมีความพรอมในการสรางแหลงเรียนรูดวย
ระบบ E-Classroom, E-Learning, E-Library, E-office, E-Student และ E-Service ที่สงเสริมพัฒนาการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี สารสนเทศ 9) การจัดการหองเรียนดิจิตอล หองสมุดมีชีวิต  
ที่สงเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ดวยสื่อสังคมสมัยใหม ซึ่งสามารถยกระดับสูคุณภาพสถานศึกษายุคใหม  
ที่มีประสิทธิภาพ และสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาอีกดวย 
 

คําสําคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  หองเรียนดิจิตอล  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

Abstract 
 This study was aimed at investigating a result of appropriate digital classroom 
development at Chandawittayakhom General Buddhist Scripture School, in a case of changing, 
learning and new knowledge body through participatory action research process.  The main 
subjects were 22 monks/ laymen, stakeholders at school, community and concerned agencies. 
Tools used were observable form, recording or checking form, in-depth interview form and group 
interview form.  It was found that Chandawittayakhom General Buddhist Scripture School faced 
the problem of a scarcity of modern computerized technology for learning-teaching management. 
The teachers’  lack of learning management skills in applying digital media for various learning 
techniques.  However, the school did not pass the criteria of educational assessment carried out 
by the Office of Educational Assessment and Assurance ( Public Organization) .  The school made 
an operational plan for solving the problem in 2 projects:  1)  Digital Classroom Development 
Project, and 2) Training Program on Application of Information Technology for Teachers Project.  
 This resulted in a change that was the budget allotment was supported for setting up 
a digital classroom, and the teachers gained learning development skills as per a means of learning 
in the 21st century. Learning and teaching methods were adjusted and changed. And information 
technology for learning and teaching was applied.  Furthermore, the researcher, teachers and 
school administrator created various learning approaches from a practice, including new 
knowledge about the ten efficient ways of digital classroom development, The development of 
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appropriate digital classroom at Chandawittayakhom School:  a participatory action research 
process on the following 9 approaches; 1)  a method of learning from Asynchronous Learning to 
Real-time Collaboration Teamwork, 2) learners were able to study by watching educational video 
through a steaming video system at any time, they also could repeatedly review the lesson. This 
was appropriate for the learners who were behindhand with learning, 3) teacher and learners were 
able to communicate with through an online chat room and a call for documents on multimedia, 
an online lesson, an application of audio and visual transmitting system on Website that one 
could watch and chat at the time, 4) learners were able to approach a variety of documents and 
teaching media, including approaching to other information and data from various sources by 
using media technologies with full efficiency in a digital classroom, 5)  a form of developing 
educational personnel led to creating learning process from a participatory action research through 
creating of inspirational process and various technological learning that the teacher could “create” 
and “ induce learners to participate in”  learning, and using a tablet computer and various 
technological media in digital classroom, 6)  a form of promoting learning skills, a smooth 
relationship between teacher and learners, learners had more pleasure in learning through 
applying an application rather than normal learning guide, learners showed more interest and 
were stimulating to participate in the lesson, learners enjoyed using a tablet computer and 
computerized technology for a study and homework, 7) an arrangement for integrated classroom 
settings technology and a design of teaching -  learning, a facilitation of teaching activities,  
an arrangement for classroom settings by creating clear and efficient learning, classroom 
environments, goal set, and various activities with the use of technology, with integrated  
teaching  -  learning, with ICT innovation, and with the property of technology using modern social 
network in support leaning and administration in educational institution in an area of academic, 
personnel, budgeting and general administrative aspects, 8)  the development of quality of 
education in terms of the learning in the 21st century with a readiness of information technology 
set in creating learning sources of E- Classroom, E- Learning, E- Library, E- Student and E- Service. 
These would promote teaching - learning development and information technological 
administration, and 9)  an arrangement for lively digital classroom and library that promoted 
modern teaching –  learning on modern social media which could raise the quality of modern 
educational institution and create an equality of education. 
 

Keywords: Participatory Action Research, Digital Classroom, Buddhist Scripture School 
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บทนํา 
 การเรียนรูแบบรวมมือและการแกไขความขัดแยงทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคต
ใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21 ที่แมจะอยูกันคนละมุมโลกแตก็สามารถติดตอสื่อสารกันได สรางสัมพันธภาพกัน
ไดในโลกเสมือนจริง เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสารมาบรรจบกันจนทําใหเกิดเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ึน กลายเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหการติดตอสื่อสารระหวาง
ชาวโลกมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการติดตอผานชองทางอินเทอรเน็ตซึ่งปจจุบันไดวิวัฒนาการมาเปน
เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา เพราะเมื่อกลุมคนในโลกเสมือนจริงของ
อินเทอรเน็ตเริ่มรวมตัวกันโดยอาศัยโซเซียลเน็ตเวิรก (social network) หรือเครือขายสังคมออนไลน (online 
social network) โลกก็เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมากมายอยางที่ไมเคยพบมากอน รวมท้ังการสรางสรรค
เว็บไซตแบงปนความรูและใหความชวยเหลือขามโลกในแบบที่ไมนาเปนไปได นั่นคือจุดเริ่มตนของกระบวนการ
คราวดซอรสซิ่ง (crowdsourcing) หรือการถายโอนงานใหมวลชน การพัฒนามีจุดเริ่มตนจากความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวรโอเพนซอรส (software open source)การพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux) 
เปนตัวอยางหนึ่งที่พิสูจนใหเห็นวาชุมชน ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มีความชอบเหมือนๆ กันสามารถสรางสรรค
ผลิตภัณฑท่ีดีกวาบริษัทยักษใหญอยางไมโครซอฟท (Microsoft) (Hardy as cited in Rerksirinukul, 2011)  
จึงทําใหมีสังคมใหญที่เรียกวา“เครือขายสังคมออนไลน” มีปฏิสัมพันธกันผาน“สื่อสังคมออนไลน”ที่มาจากคําใน
ภาษาอังกฤษวา “social media” โดย“social”หมายถึง สังคม ในที่นี้หมายถึงสังคมออนไลน ซึ่งมีขนาดใหมมาก
ในปจจุบันคําวา “media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เปนตน เมื่อนํามา
รวมกันเปน “social media” หมายถึง สื่อสังคมออนไลนที่มีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง  
โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันได พ้ืนฐานการเกิด social media 
และการพัฒนาเว็บไซตที่เรียกวา web application ซึ่งก็คือ เว็บไซตมีแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมตางๆ ที่มีการ
โตตอบกับผูใชงานมากขึ้นผูใชงานแตละคนสามารถโตตอบกันไดผานหนาเว็บ (Kabkum, 2013)  
 ปรากฏการณดังกลาวขางตน สงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบ
หองเรียนดวย ดังทัศนะของ Hogue (2011); Pearlman (2010); Miller (2009) ที่เห็นตรงกันวาในศตวรรษที่ 21 
หองเรียนควรไดรับการการออกแบบใหมที่เอ้ือตอการเรียนรูและไมจํากัดเฉพาะแคเพียงหองสี่เหลี่ยมที่เรียกวา 
“หองเรียน”เทานั้นแตเปนหองเรียนดิจิตอล (digital classroom) ที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาผานทาง
เครื่องอํานวยความสะดวกสมัยใหมที่ทันสมัยและสามารถเรียนรูไดทั่วโลกเปนหองเรียนที่สามารถสนับสนุน 
การใชสื่อการสอนไดหลากหลายสามารถเชื่อมโยงสื่อการสอนจากหองเรียนอิเลคทรอนิกส (E-Classroom) 
สามารถสืบคนใชซ้ํา และปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา เปนแหลงสืบคนความรูของนักเรียน สามารถ
นําสื่อตางๆ ในเครือขายสังคมออนไลนยุคใหมเชน YouTube, Facebook เปนตน มาเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นคุณสมบัติทางดานเทคโนโลยีระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม 
สามารถนํามาใชสนับสนุนการเรียนรูและการบริหารจัดการท้ังดานวิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กยุคใหมดวยสารสนเทศรอบดาน ดังจะเห็นไดวาโรงเรียนที่มีความพรอมสูงไดจัดแหลง
เรียนรูดวยระบบ E-Classroom, E-Learning, E-Library, E-office, E-Student และ E-Service เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน นอกจากนั้นเครือขายสังคมออนไลนสมัยใหมยังชวยยกระดับสูคุณภาพสถานศึกษายุคใหมที่มี
ประสิทธิภาพสรางความเทาเทยีมกันทางการศึกษาอีกดวย (Chanasak, 2013; Chaiyamongkol, 2014) 
 จากลักษณะและจากประโยชนของหองเรียนดิจิตอลสําหรับศตวรรษที่  21 ดังกลาวขางตน  
สรางแรงจูงใจใหผูวิจัย ตระหนักถึงประโยชนของการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนที่เปนชองทางใหพระภิกษุสามเณรไดรับโอกาสทางการศึกษา 
เอ้ืออํานวยประโยชนเก่ียวกับการศึกษานักธรรม-บาลี และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับ 
วัด เนื่องจากเปนโรงเรียนที่รัฐบาลตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ เพื่อใหการศึกษาแกบุตรของผูยากไรและ 
ดอยโอกาสทางการศึกษา โดยมุงประโยชนตอฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง เปนการจัดแบบใหเปลา  
โดยพิจารณาจากวัดที่สามารถระดมความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ได และพอจะมีบุคลากรดําเนินการ ตลอดจน
ความตองการดานการศึกษาของทองถ่ิน โรงเรียนเหลานี้สวนใหญไมเก็บคาเลาเรียน คาใชจายตางๆ มาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลซึ่งไมมาก และเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาซึ่งไมแนนอน เพราะขึ้นกับความศรัทธาที่มีตอ
สถานศึกษา 
 สอดคลองกับท่ี Buasiri (2001) กลาวถึง การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นงบประมาณไม
เพียงพอขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนปญหาหลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
เชนเดียวกับ การศึกษาวิจัยของ Makchang and Makchang (1999) ท่ีพบวา การศึกษาของคณะสงฆแยกออก
จากระบบการศึกษาแหงชาติ ทําใหเกิดปญหาดานการจัดการงบประมาณ การบริหารหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน ผูสอนขาดสวัสดิการที่ดี ขาดความมั่นคงในอาชีพ หลักสูตรการศึกษาที่มีอยูไมตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน นอกจากนั้นยังมีปญหาอื่นอีกหลายประการที่มีผลตอความมีคุณภาพของผูเรียน เชน ครูและ
บุคลากรไดรับคาตอบแทนต่ํากวาคุณวุฒิการศึกษา และไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมีสถานภาพเปนเพียง
ลูกจางของวัด ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ ไมมีการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
ไมมีการสอบบรรจุแขงขันเหมือนขาราชการครู และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรเขาออกบอย ทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 ปญหาดังกลาว นับเปนอุปสรรคที่ผูเก่ียวของทุกฝายจะตองหาทางแกไขเพื่อใหการบริหารงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Department of Religious Affairs, 2006) สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Chaihanam (2007) เรื่องปญหาการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ดตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน พบวา ความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอนยังนอย 
หองเรียนไมทันสมัย ตําราในหองสมุดมีไมเพียงพอ ขาดหองสําหรับวิชาเฉพาะ เชน หองวิทยาศาสตรหรือหองศิลปะ 
ซึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ขาดคูมือการเรียนการสอนและการจัดอาคารสถานที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน ขาดการจัดหองเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรยีน รวมทั้งการจัดแบงหอง
ตางๆ ใหสะดวกตอการจัดกิจกรรม  
 ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญโดยภาพรวม เกิดขึ้นกับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา ดวยเชนกัน และมีความตองการการบริหารจัดการแบบใหม การจัด
หองเรียนแบบใหม โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหมากขึ้น ดังขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาปการศึกษา 2551 ในมาตรฐานดานการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
ครูเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Microsoft Power Point และเก่ียวกับโครงการอบรมคอมพิวเตอร
พื้นฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือชื่อยอวา สมศ. ให
ขอเสนอแนะวา ตองพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนมีทักษะการคิดและทักษะแสวงหาความรู เชน การสอนแบบโครงงาน (project-based 
teaching) การสอนแบบเปด (open approach) เปนตน รวมถึงการพัฒนาครูดานการประเมินพัฒนาการเรียนรู
ตามสภาพจริง การผลิตและนําสื่อเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอนวิชาตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากพบวาหองเรียนและ
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บรรยากาศหองเรียนมีสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการจัดการเรยีนการสอน หองเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนิยมเรียก
กันสั้นๆ วา ICT มีจํานวนไมเพียงพอตอผูเรียน และที่สําคัญคือเปนขยะอิเล็กทรอนิคสไมสามารถใชงานได  
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาความสําคัญของการจัดบรรยากาศและหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมแลว ถือเปนสิ่ง
ที่สําคัญและจะเปนประโยชนตอโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษาอยางมากดวย ทําให
ผูวิจัยทําการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของวาการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลในเชิงทฤษฎีเปนอยางไร เพ่ือนําไป
แลกเปลี่ยนทัศนะกับผูรวมวิจัยในภาคสนาม เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู และความรูใหมเกี่ยวกับ
หองเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมสาํหรับโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา ดวยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ที่ประกอบดวยวงจรแบบเกลียวสวาน 2 วงจร 
แตละวงจรประกอบดวยขั้นตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (acting) การสังเกต (observing) และ 
การสะทอนผล (reflecting) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาขึ้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดขอนแกน และเพื่อนําผลการวิจัยเปนกรณีศึกษาในการนําไปประยุกตใชกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแหงอืน่ๆ 
โดยการวิจัยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังกลาวในหัวขอถัดไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนก
สามัญศึกษาในข้ันตอนตางๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่กําหนดในกรณีการเปลี่ยนแปลงท้ังที่
คาดหวังและไมคาดหวัง การเรียนรูจากการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุมบุคคล และโรงเรียน ตลอดถึงองค
ความรูใหมที่เกิดข้ึน 
 

วิธีการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามกรอบแนวคิดของ Sanrattana 
(2013) เปนรูปแบบท่ีเนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (critical science) ที่มีลักษณะเปนการพรรณนาหรือ
บรรยายเชิงวิพากษ (critical description) ซึ่งนอกจากจะมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว ยังเปนการวิจัยที่จะ
กอใหบุคคลเกิดการเรียนรูข้ึนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับโรงเรียน เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงตามหลักการเรียนรูจากการกระทํา (learning by doing) และยังมุงหวังใหเกิดองคความรูใหมในลักษณะเปน
องคความรูฐานรากจากการกระทํา (grounded knowledge from doing) เครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยกําหนดตาม
กรอบแนวคิดของ Mills (2007) มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)  
2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (in depth interview) และแบบสัมภาษณกลุมเปาหมาย (focus group interview) และ 
3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (examining/records) ผูรวมวิจัยเปนผูบริหาร ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียน จํานวน 13 รูป/คน และบุคลากรภายนอกโรงเรียน ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม 7 (จังหวัดขอนแกน, เลย, หนองบัวลําภู) และผูแทนชุมชน จํานวน 9 รูป/คน  
รวมทั้งสิ้น 22 รูป/คน การดําเนินการวิจัยมี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังน้ี  

วงจรท่ี 1 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ (preparation) มีกิจกรรมและการดําเนินงานแบงออกเปน  
3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 การสรางความเปนกันเองกับผูรวมวิจัย ระยะที่ 2 การใหความรูเบื้องตนสําหรับการวิจัย 
(ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชและแนวคิดเชิงเทคนิค) ระยะที่ 3 การปลอยใหผูรวมวิจัยรวมกันคิดรวมกันวางแผนอยางเต็มที่
กอนโดยใชความรูสวนบุคคลที่มีอยูเดิม (Tacit knowledge) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) มี 2 กิจกรรม
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คือ 1) การวิเคราะหสภาพหองเรียนดิจิตอลที่ตองการพัฒนาหรือตองการเปลี่ยนแปลง และ 2) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting) มี 3 กิจกรรม คือ 
1) จัดทําเครื่องมือในการวิจัย 2) การประเมินสภาพหองเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม 
กอนนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ และ 3) การนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล 
(observing) มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล  ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (reflecting) มี 1 ขั้นตอน คือ  
การสะทอนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแลวเสร็จ  
  วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (re-planning) มี 2 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของการพัฒนางาน และ 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใหม ข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม (re-acting)  
มี 3 กิจกรรมคือ 1) การสรางขวัญกําลังใจกอนการปฏิบัติใหม 2) การกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน และ 3) การนํา
แผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติใหม ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม (re-observing) มี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน 
การกําหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล และ 3) ข้ันตอนการประเมิน
และสรุปผล ขั้นตอนที่  9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting) มี  2 ขั้นตอนยอย ดังนี้  1) การสะทอนผล 
การปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแลวเสร็จสรุปและสังเคราะหความรูสิ่งท่ีทําสําเร็จ และท่ีทําไมสําเร็จ สิ่งที่
ควรปรับปรุงแกไข การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูใหม รวมถึงความรูใหม 2) การสะทอนผลการพัฒนาหองเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม หลังนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติแลวเสร็จ 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion) มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการถอดบทเรียน (lesson distilled) ทบทวน 
หรือสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมาในแงมุมตางๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 1  
ถึง 9 รวมทั้งเพ่ือหาขอสรุปในประเด็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
และความรูใหมจากการปฏิบัติจริง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง 10 ขั้นตอนนํามาวิเคราะหรวมกัน
เปนระยะๆ เขียนและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (critical approach) แสดงหลักฐาน
ประกอบท้ังขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสาร หรืออื่นๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิดรวมกันปฏิบัติ และวิเคราะหขอมูลที่เปน
เชิงปริมาณดวยคาสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละและคาเฉลี่ย ใหเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือแสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย พบวา ในการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยา
คม ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 9 ประการ คือ 1) วิธีการเรียนรูจากการเรียนรูในแบบทาง
เดียว (Asynchronous learning) มาเปนการทํางานเปนทีมแบบออนไลน (Real-time collaboration) 2) ผูเรียน
สามารถดูวีดีโอการศึกษาผานระบบวีดีโอสตีมมิ่งไดตลอดเวลาแลวยังไดทบทวนบทเรียนซ้ําๆ หลายๆรอบ ซึ่งเหมาะ
อยางย่ิงสําหรับนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อน 3) ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารผานหองสนทนาออนไลน และ 
การเรียกดูเอกสารมัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน การใชระบบการถายทอดเสียงและภาพผานทางเว็บซึ่งสามารถฟง
เสียงดูภาพและสนทนา (Chat) ไดพรอมๆ กัน 4) นักเรียนสามารถเขาถึงเอกสารและสื่อการสอนที่หลากหลาย  
ตลอดจนขอมูลขาวสารอ่ืนๆ จากทุกแหลตางๆ ไดอยางมากมาย โดยใชอุปกรณสื่อเทคโนโลยีตางๆ ภายในหองเรียน
ดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู(ผูรวมวิจัย)ใหเกิดกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือการพัฒนาหองเรียนดิจิตอล ดวยการสรางแรงบันดาล
ใจและการเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยีในหองเรียนดิจิตอลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะครูสามารถ “สรางสรรค” 
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และ “ชักนํานักเรียนใหมีสวนรวม” กับการเรียนรู และไดใชงานเท็บเล็ต คอมพิวเตอร สื่อเทคโนโลยีตางๆ ภายใน
หองเรียนดิจิตอลไดเปนอยางดี 6) รูปแบบการสงเสริมทักษะการเรียนรู การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับ
นักเรียน นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับการเรียนผานแอปพลิเคชั่นมากกวาการเรียนแบบปกตินักเรียนแสดงออกถึง
ความสนใจที่เพ่ิมมากข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมกับบทเรียน นักเรียนมีความสนุกกับการใชแท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอรสื่อเทคโนโลยีในการคนควาทํางานรวมกัน และการสงการบาน 7) การจัดการหองเรียนที ่
บูรณาการเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอน  
การจัดการหองเรียนโดยการสรางการเรียนรูสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพมีความชัดเจน มีเปาหมายและ 
มีกิจกรรมมากมายที่ใชเทคโนโลยี กับการเรียนการสอนอยางบูรณาการโดยมีนวัตกรรม ICT ที่มีคุณสมบัติทางดาน
เทคโนโลยีที่ใชระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม (Social Network) มาสนับสนุนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทั้งดานวิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยสารสนเทศที่มีความพรอมในการสรางแหลงเรียนรูดวยระบบ  
E-Classroom, E-Learning, E-Library, E-office, E-Student และ E-Service ที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การจัดการหองเรียนดิจิตอล หองสมุดมีชีวิต ที่สงเสริม 
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดวยสื่อสังคมสมัยใหม ซึ่งสามารถยกระดับสูคุณภาพสถานศึกษายุคใหมที่มี
ประสิทธิภาพ และสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาอีกดวย ซึ่งไดรับการพัฒนาจากสภาพปญหาที่พบ คือ  
1) โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอรและสื่ออุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนการสอน ไมเพียงพอ
ตอความตองการและจํานวนนักเรียนตอเครื่อง 2) ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรูโดยการใชสื่อดิจิตอลเพื่อ 
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย กลาวคือ ครูยังมุงสอนตามตําราหนังสือเรียน รูปแบบ
การสอนเปนแบบบรรยาย นักเรียนเบื่องาย ขาดเรียนจํานวนมาก ผลการเรียนไมดี สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวม จะเห็นไดจากผลการประเมินจาก สมศ. รอบสาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม  
ไมผานเกณฑการประเมิน โดยเฉพาะดานผลการเรียนมาตรฐานที่ 5 และดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน มาตรฐานที่ 7 และ 11 ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม นอกจากจะมุงหวังที่จะผานเกณฑ 
การประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ในมาตรฐานที่ 7 และ 11  
ในระดับ “ดี” ข้ึนไป ยังมีความคาดหวังที่จะพัฒนาหองเรียนดิจิตอล พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทักษะที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 อยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ
ทัศนะของ Poovarawan (2013) และ Voa Thai (2013) ท่ีเห็นวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญและเปนประโยชน เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนตอบสนองตอ
ความตองการอยางไรขีดจํากัดและมีประสิทธิภาพ  
  จากปญหาและความคาดหวังดังกลาว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อการแกปญหาและไดประเมินเลือกทางเลือกที่เหมาะสมทายสุดไดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
หองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม ขึ้นมา 1 ชุด ประกอบดวย 2 โครงการ 
คือ 1) โครงการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม และ 2) โครงการอบรมครู หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ 1 เปนไปเพ่ือการแกปญหาการจัดหา
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ทั้งคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
และคอมพิวเตอรพกพา ใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน และโครงการที่ 2 มุงแกปญหาครู ใหไดรับการ
พัฒนาตนเองในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชหองเรียนดิจิตอลใหเปนเครื่องมือในการจัด 
การเรียนรูซึ่งจะชวยเพ่ิมชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนดวย รวมทั้ง
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ลดช่ัวโมงการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนคนควาในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่
สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่กลาวมา เปนแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับทัศนะของ Paje (2013); Piromruen 
(1997) ที่กลาวถึงการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและสรางปฏิสัมพันธทาง 
การเรียนรูรวมกันได สอดคลองกับทัศนะของ Chaiyamongkol (2014) ที่กลาวถึงคุณลักษณะของหองเรียน
ดิจิตอลนั้นจะตองเปนหองเรียนที่สามารถสนับสนุนการใชสื่อการสอนไดหลากหลายเชื่อมโยงสื่อการสอนจาก
หองเรียนอิเลคทรอนิกส (E-Classroom) สามารถสืบคน ใชซ้ํา ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
เปนแหลงสืบคนความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี และสอดคลองกับทัศนะของ Miller (2009); Hogue (2011); 
Intel (2011) ท่ีกลาววา การพัฒนาบุคลากรครูเปนสิ่งที่สําคัญในการสรางพ้ืนฐานอันแข็งแกรง มีแรงบันดาลใจและ
ทราบถึงวิธีการใชเทคโนโลยีในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะครูสามารถสรางสรรคและชักชวนนักเรียนให
มีสวนรวม โดยการใชเครือขายการเรียนรูท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะสําหรับใชในศตวรรษที่ 21 
 2.  การเปลี่ยนแปลง 
  2.1  การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
     2.1.1 โรงเรียนพระปริ ยัติธรรมจันทวิทยาคมไดรับการสนับสนุนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทั้งคอมพิวเตอรตั้งโตะ และคอมพิวเตอร
พกพา ที่เพียงพอตอความตองการของนักเรียน โดยไดรับการแกไขผานการนําแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติจริงใน
โครงการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลดวย 4 กิจกรรม คือ 1) ปรับปรุง บํารุง ซอมแซม ระบบ สื่ออุปกรณเทคโนโลยีใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2) จัดทําหองเรียนอัจฉริยะ” (Smart Classroom) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 3) ทอดผาปาเพื่อการศึกษาพัฒนาหองเรียนดิจิตอล และ 4) ประเมินผล
หองเรียนดิจิตอล  
     2.1.2 ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชหองเรียน
ดิจิตอล เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู จากโครงการอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาดานทักษะการใชโปรแกรม 
Moodle 2) สรางบทเรียนออนไลน 3) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี และ  
4) ประเมินผลการนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมดังกลาว ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การเรียนรู และความรูใหมกับผูวิจัยและผูรวมวิจัย  
  2.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง  
     2.2.1 ระดับตัวบุคคล ประกอบดวย ผูวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา และครู (ผูรวมวิจัย) ได
ความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางการเรียนการสอนท่ีทันสมัย โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ และไดประสบการณจาก 
การลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีสู
การเรียนรูรวมกัน การบริหารโครงการรวมกันตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และ 
การสะทอนผล บุคลากรทุกรูป/คนไดทุมเท เสียสละ มีน้ําใจ ใฝเรียนรูสูทนยาก รวมดวยชวยกัน เพื่อแสวงหา
ประสบการณใหม และการสรางมนุษยสัมพันธการทํางานเปนทีม  
     2.2.2 ระดับกลุม ประกอบดวย กลุมครู พบวา กลุมครูมีความรูความเขาใจและมีความ
สนใจในการฝกฝนทักษะพัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เพ่ิมมากขึ้น เพราะเห็นผลสําเร็จที่
เกิดขึ้นดวยตนเอง อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน การเตรียมการสอนที่เดิมท่ีแยกกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย เปลี่ยนเปนทํางานรวมกัน รวมกันเตรียมการสอนวางแผนบูรณาการบทเรียนในกลุมสาระรวมกัน 
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2.2.3 ระดับองคการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในการจัดทําหองเรียนอัจฉริยะ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายโรงเรียนในการพัฒนา
หองเรียนดิจิตอล เปนการวางระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหมทั้งระบบการติดตั้งฟรี 
WiFi อุปกรณฉายภาพดวยเครื่องโปรเจ็คเตอร และติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ และอื่นๆ อีกทั้งการสนับสนุนจากผูวิจัย
และผูรวมวิจัยในการบริจาคอุปกรณการเรียนการสอน เชน แท็บเล็ต เปนตน ที่สามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีความ
พรอมในดานอุปกรณสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สําหรับการพัฒนาผูเรียนในทักษะดานตางๆ ซึ่งครูมีแหลงสืบคนขอมูล 
มีหองสําหรับเตรียมการสอนรวมกัน และมีอุปกรณสื่ออํานวยความสะดวก ที่อยูในสภาพพรอมใชงานไดเปนอยางดี 
สงผลใหบรรยากาศในการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลย ี
การสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหองเรียนดิจิตอลเปนหองเรียนท่ี
สามารถสนับสนุนการใชสื่อการสอนไดหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสื่อการสอนจากหองเรียนอิเลคทรอนิกสที่
สามารถสืบคน ใชซ้ํา ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยและเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เปนแหลงสืบคนความรูของนักเรียน 
สามารถนําสื่อตางๆ ในเครือขายสังคมออนไลนยุคใหม เชน YouTube, Facebook มาใชได 

จากผลการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังและไมคาดหวังซึ่งปรากฏผลในทิศทางที่ดีขึ้นเชนนี้ มีปจจัย
ที่สําคัญจากการนําเอาหลักการจากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการแกไขปญหา 
ซึ่งในทัศนะของผู วิจัย เห็นวา ไดกอใหเกิดปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จและบรรลุความคาดหวัง ดังนี้  
1) การเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยทุกคนไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดเสนอความเห็นลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยาง
เต็มที่ในการปฏิบัติการวิจัยทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดก้ันความคิด 2) สงเสริมใหผูรวมวิจัยแตละคนมีความรูความ
เขาใจในการเลือกสื่อและการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู และการบูรณาการเพ่ือการเรียนการสอน 
สอดคลองกับแนวคิดของ Samsung Smart Learning Center (2013); Chanasak (2013); Srinutapong (2012) 
ที่ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรูและการใชกระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถคนควา
ขอมูลจากฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสหสาขาวิชา เพื่อคนคําตอบ สรางการคนพบ รวมถึงสราง
สื่อ เพ่ือแบงปนการคนพบและสรางแรงบันดาลใจกับผูอ่ืน 3) ครูไดรับการพัฒนาตนเองในการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและหองเรียนดิจิตอลเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูซึ่งจะชวยเพ่ิมชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับ Paje (2013); Piromruen (1997); Miller (2009); Hogue (2011) ซึ่ งกลาวถึง การพัฒนา 
การสื่อสาร การมีสวนรวม และทักษะการใชดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 นวัตกรรมการศึกษาที่สถาบันการศึกษาตางๆ 
ทั่วโลกกําลังใหความสนใจและขยายตัวมากข้ึนในการเรียนการสอนที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเครือขาย
คอมพิวเตอร เปนตน 4) มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืนที่ตองการใหเกิดข้ึนกับครู (ผูรวมวิจัย) และโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม สอดคลองกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ Sanrattana (2013) 
ที่กลาววา การวิจัยไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ือทําความเขาใจหรือเพ่ือความรูในปรากฏการณตางๆ ที่เปนอยูเทานั้น 
แตจะตองมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปน 
การเปลี่ยนแปลงที่ย่ังยืน อันเนื่องมาจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งท่ีทําจากบทบาทการมีสวนรวมทุกขั้นตอน ดังนั้น
จึงสรุปไดวาปจจัยสงผลท้ัง 4 ปจจัยดังกลาวที่ไดจากการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในงานวิจัย
ครั้งนี้ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสําเร็จตามวัตถุประสงคและสงผลใหการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลให
บรรลุความคาดหวังได 
 3. การเรียนรูจากการปฏิบัติ 
  3.1  ระดับตัวบุคคล ประกอบดวยผูวิจัย และครู (ผูรวมวิจัย) เกิดการเรียนรูรวมกันในเรื่องตางๆ 
ดังนี้ 1) ทักษะที่จําเปนในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 2) วิธีการเขียนโครงการ และ 
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การบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพ 3) การวางแผนกิจกรรมตางๆ รวมกัน ตั้งแตการกําหนดความตองการ 
วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 4) การทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนประสบการณและ 
การแบงปนความรูที่มีอยูเดิมและเพ่ิมเติมใหมในรูปแบบของเพ่ือนชวยเพ่ือน การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 5) ทัศนะ
เกี่ยวกับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนในประเด็น
ปญหาอื่นๆ ได 6) ทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม ตรงตามความตองการและจุดประสงค
การเรียนรูของตนเอง 7) กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม กลาวคือ การจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ที่สงผลตอการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งครูไดปรับปรุง
พฤติกรรมการเรียนรูของตนเอง พฤติกรรมการสอนรูปแบบใหมที่เห็นไดชัด ดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
พรอม และเอ้ือตอการจัดการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน 
  3.2  ระดับกลุมกลุมครูเกิดการเรียนรูรวมกันในเรื่องตางๆ ดังนี้ 1) การวางแผนกิจกรรมโครงการ
ตางๆ รวมกันตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการแกปญหารวมกัน 2) การนําแผนลงสูการปฏิบัติรวมกันสงผลให
เกิดการเรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม 3) การแลกเปลี่ยนประสบการณและการแบงปนความรูที่มีอยูในรูปแบบ
ของเพ่ือนชวยเพื่อน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 4) โอกาสในการเสนอความเห็นและขอเสนอแนวทางที่เสนอความ
คิดเห็นนั้นมีผลตอการปฏิบัติการจริงผานกระบวนการมีสวนรวม 5) ทักษะในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีตรง
ตามความตองการและจุดประสงคการเรียนรูของตนเองตามความถนัดในการสรางบทเรียนออนไลนโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งครูไดปรับทัศนะในการเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม  
  3.3  ระดับองคการโรงเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสื่อสาร สารสนเทศ เทคโนโลยี
เพื่อจัดการเรียนรูภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ สงผลตอพัฒนาการทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ผานหองเรียนดิจิตอลที่
ไดรับการพัฒนาทั้งระบบ และยังพบวา โรงเรียนไดเรียนรูถึงการใชหองปฏิบัติการในการสืบคนแหลงเรียนรู และ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ทั้งในดานแนวคิดทฤษฎี และการปฏิบัติ สงผลใหครูมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกนักธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา  
  ผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนหลายประการในแตละระดับนั้น ในทัศนะของผูวิจัยเห็นวาเปนผลจาก 
การกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) จากการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งกอใหเกิด
การเรียนรูมากกวาการเรียนรูแบบอื่นๆ ดังทัศนะของ Sanrattana (2013) ที่กลาววา การเรียนรูจากการกระทํา
หรือการเรียนรูเชิงประสบการณจะกอใหเกิดการเรียนรู (learning) ไดมากถึง 75% ซึ่งสูงกวากิจกรรมเพ่ือ 
การเรียนรูอ่ืนๆ เชนการอภิปรายการสาธิตการใชโสตทัศนูปกรณการอานและการบรรยายนําเสนอผลงาน เปนตน  
 4. ความรูใหม 
  จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยพบความรูใหม
เก่ียวกับการพัฒนาหองเรียนดิจิตอล ดังน้ี 1) วิธีการเรียนรูจากการเรียนรูในแบบทางเดียวมาเปนการทํางานเปนทีม
แบบออนไลน 2) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู (ผูรวมวิจัย) ใหเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณผาน 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดวยการสรางแรงบันดาลใจและการเรียนรูรวมกัน 3) วิธีการใชเทคโนโลยีใน
หองเรียนดิจิตอลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะครูสามารถ “สรางสรรค” และ “ชักนํานักเรียนใหมีสวนรวม”  
กับการเรียนรู และใชงานแท็บเล็ต คอมพิวเตอร สื่อเทคโนโลยีตางๆ ภายในหองเรียนดิจิตอล เพ่ือสงเสริมทักษะ
การเรียนรูที่สามารถโตตอบอยางกระตือรือรนระหวางครูกับนักเรียน 4) นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับการเรียน
ผานแอปพลิเคชั่นมากกวาการเรียนแบบปกติ นักเรียนแสดงออกถึงความสนใจที่เพ่ิมมากขึ้น และเกิดแรงจูงใจใน
การมีสวนรวมกับบทเรียน นักเรียนมีความสนุกกับการใชแท็บเล็ต และคอมพิวเตอรสื่อเทคโนโลยีในการคนควา
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ทํางานรวมกัน และการสงการบาน 5) การจัดการหองเรียนที่บูรณาการเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียน 
การสอน การอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอน การจัดการหองเรียนโดยการสรางการเรียนรูจาก
เทคโนโลยี กับการเรียนการสอนอยางบูรณาการระบบเครือขายสังคมออนไลนยุคใหมมาสนับสนุนการเรียนรูและ
การบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งดานวิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 6) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดวยสารสนเทศท่ีมีความพรอมในการสรางแหลงเรียนรูดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ดวยสื่อสังคมสมัยใหม ซึ่งสามารถยกระดับสู
คุณภาพสถานศึกษายุคใหม ที่มีประสิทธิภาพ และสรางความเทาเทยีมกันทางการศึกษาอีกดวย  
  ความรูใหมท่ีไดจากการพัฒนาหองเรียนดิจิตอล ถือวาเปนผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเหลานี้ตามแนวคิดของ Sanrattana (2013) ที่ไดใหทัศนะวาความรูใหม (new knowledge) ในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนผลจากการรวบรวมขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน (action) ในแตละสวนงาน (parts) เมื่อนํามาเช่ือมโยงกัน (connection of parts) จะกอใหเกิดภาพ
ความรูใหม (a whole) ซึ่งความรูใหมที่ไดรับนี้หากเชื่อมโยงกันหลากหลาย (joining of wholes) คงที่และใช
ประโยชนได ตอไปจะเปนภูมิปญญา(wisdom) เพ่ือการเผยแพรไปยังแหลงอ่ืนๆ  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําคัญ ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะตองมีความรอบรูและมีความไวเชิงทฤษฎี 
(theoretical sensitivity) เพ่ือนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับความรูในเชิงประสบการณของผูรวมวิจัย มีความรูความ
เขาใจและใหความสําคัญกับการบริหารโครงการและกิจกรรมตางๆ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย
เสมอ   
  1.2  การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม  
แมผลการวิจัยจะพบวาบรรลุความคาดหวังในทุกดานแลวก็ตาม แตทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ ควรรวมกันพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป    
  1.3  ครูควรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมอยางตอเนื่องอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้งละ  
3-4 วัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาเนื้อหา สาระการเรียนรู การผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนและวิธีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูของนักเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21  
  1.4  กอนการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหเกิดความเขาใจกอนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคตางๆ ไมวาจะเปนเทคนิคการระดม
สมองเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนโครงการเทคนิคการประเมินโครงการเทคนิคการถอดบทเรียน
เปนตน 
  1.5  เพ่ือใหผูรวมวิจัยเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติอยางแทจริงผูวิจัยพึงตระหนักและระลึกไว
เสมอวาผูวิจัยตองปฏิบัติตัวใหเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหความชวยเหลือความคิดและการทําทุกคนตองเกิด
ขึ้นมาจากผูรวมวิจัยอยางแทจริงปราศจากการช้ีนําใดๆ จากตัวผูวิจัย 
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  1.6  ในการนําผลการวิจัยไปใชผูวิจัยพึงตระหนักและระลึกไวเสมอวาการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจําเปนตองพยายามดึงเอาความรูและประสบการณท่ีสะสมมาจากผูรวมวิจัยออกมาให
ไดในขณะเดียวกันผูวิจัยจําเปนตองคอยสอดแทรกความรูเชิงทฤษฎีเสริมใหเปนระยะ 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
ควรตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยางตอเนือ่ง
สงเสริมใหสถานศึกษามีหองเรียนดิจิตอลในอัตราสวน 1:40 ของแตละชั้นเรียน และรูปละ 1 เครื่องตอไป 
  2.2  สํานักงานพระพุทธศาสนา และมหาเถรสมาคมควรสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและโปรแกรม ท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน อีกทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นอกจากจะไดรับ
วุฒิบัตรแลว ใหไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรทางธรรม รวมเปน 3 คุณวุฒิอีกดวย 
  2.3  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาทักษะในการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกวาการนั่งฟง
บรรยายซึ่งการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงผลตอการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการสอนของครูไดเปนอยางดี  
 3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  3.1  ควรศึกษาการสรางเครือขายกลุมโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ พัฒนาสื่อบทเรียน
ออนไลนและสรางบทเรียนฉบับนักธรรมและธรรมศึกษา อยางเปนระบบ 
  3.2  ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูจากหองเรียน
ดิจิตอล ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
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