
 

 
 

การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลริ์นนิง : กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

พระมหาไพจิตร  อุตตฺมธมฺโม (สาฆอ้ง) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2564 



 

การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลริ์นนิง : กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระมหาไพจิตร  อุตตฺมธมฺโม (สาฆอ้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2564 



 

DEVELOPMENT OF LEARNING BY E-LEARNING SYSTEM : A CASE OF 
MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY, MAHAVAJIRALONGKORN 

RAJAVIDYALAYA CAMPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHRAMAHA PAIJIT  UTTAMADHAMMO (SAKHONG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DOCTOR DEGREE OF EDUCATION 

PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
2021 



 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง : กรณีของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

ชื่อนักศึกษา : พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง) 
ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา 
ปีพุทธศักราช : 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. 

 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

...................................................... 
  (                                    )  

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์: 
ประธานกรรมการ 

 
..................................................... 
    (ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย)  

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)  
..................................................... 
   (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.)  

กรรมการ  
..................................................... 
    (พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.) 

กรรมการ  
..................................................... 
      (รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ) 
 
 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 

Dissertation Topic : Development of Learning by E-Learning System : A 
Case of Mahamakut Buddhist University, 
Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus 

Student’s Name : Phramaha Paijit  Uttamadhammo (Sakhong) 
Degree Sought : Doctor of Education 
Program : Educational Administration 
Anno Domini : 2021 
Advisor : Phrakrusutheejariyawattana, Asst.Prof.Dr. 

  
 Accepted by the Graduate School, Mahamakut Buddhist University in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education (Educational 
Administration) 
 
Dean of Graduate School  

.................................................................... 
  (                                              ) 

Dissertation Committee: 
Chairman 

 
..................................................................... 
  (Assist. Prof. Dr.Paisan Suwannoi) 

Member (Advisor)  
.................................................................. 
  (Phrakrusutheejariyawat, Asst.Prof.Dr.) 

Member  
.................................................................. 
  (Phrakrudhammapissamai, Asst.Prof.Dr.) 

Member  
.................................................................. 
  (Assoc.Prof. Dr.Wirot Sanrattana) 

 
 

Copyright of the Graduate School, Mahamakut Buddhist University 



ง 

บทคัดย่อ 
 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง : กรณีของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

ชื่อนักศึกษา : พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง) 
ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา 
ปีพุทธศักราช : 2564 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. 

 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาการเรียนรู้โดย  e-learning System ใน Mahamakut 

Buddhist University, Mahavajiralongkorn Rajaviyalaya Campus โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย 2 วงจรของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล วงจรละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัยโดยความสมัครใจ 
21 คน และมีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนา 40 คน โดยมีความคาดหวังผลจากการพัฒนา 3 
ประการ คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดที่ดีขึ้น 2) ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ 3) ได้รับองค์ความรู้จากการปฏิบัติที่จะเป็นบทเรียนเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง โปรแกรมพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน และโปรแกรมการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ ต่างมีค่าเฉลี่ยจากผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 สูงขึ้นกว่าก่อนการ
ปฏิบัติ 2) ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต ต่างมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่หลากหลาย แต่การเรียนรู้
ที่ทุกกลุ่มเห็นพ้องต้องกัน คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม การเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดเวลา และการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย และ 3) ได้องค์ความรู้
จากการปฏิบัติในลักษณะเป็นโมเดลตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) 
ของ Kurt Lewin ในองค์ประกอบดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 2) ปัจจัยผลักดันที่น ามาใช้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 3) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และ 4) การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีค าอธิบายถึงชุดของความคิดและความเชื่อที่ถือ เป็นบทเรียนที่ Mahamakut 
Buddhist University, Mahavajiralongkorn Rajaviyalaya Campus จะน าไปศึกษา การทบทวน 
และแสวงหาชุดของความคิดและความเชื่อใหม่เพ่ิมเติมที่จะท าให้การ พัฒนาการเรียนรู้โดย e-
learning System ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติของการพัฒนาไม่มีวัน
จบสิ้น แต่จะยังด าเนินต่อไปในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่านที่ไม่มีสิ้นสุด 
ค าส าคัญ  พัฒนาการเรียนรู้, ระบบอีเลิร์นนิง, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 
 

Dissertation Topic : Development of Learning by E-Learning System : A 
Case of Mahamakut Buddhist University, 
Mahavajiralongkorn Rajavidyalaya Campus 

Student’s Name : Phramaha Paijit  Uttamadhammo (Sakhong) 
Degree Sought : Doctor of Education 
Program : Educational Administration 
Anno Domini : 2021 
Advisor : Phrakrusutheejariyawattana, Asst.Prof.Dr. 

  
This research aimed to develop learning by e-learning system in Mahamakut 

Buddhist University, Mahavajiralongkorn Rajaviyalaya Campus. The method used in this 
study was Participatory Action Research that consisted of two cycles of planning, 
practice, observation, and reflection during two semesters in the academic year 2020. 
Twenty-one teachers and forty students were voluntarily involved with the desired 
development and participated in this research. The three expectations from the 
development outcomes were: 1) the improvement under the identified indicators, 2) 
the researcher, the research participants, and the campus learned from practice, and 
3) knowledge gained from practice will benefit continuous improvement in the future. 
The research findings illustrated three following aspects. Firstly, in both Cycles 1 and 
2, the means of post-practice evaluations were higher than the means of pre-practice 
evaluations in the following programs; e-learning system development, meditation 
practice learning development, and teacher's skill enhancement for creating online 
media. Secondly, the researcher, the research participants, and the campus learned 
the following common aspects: an awareness of the importance of participation, being 
an all-the-time learner, and transcribing lessons from practice which was previously 
often neglected. Finally, the knowledge gained correlates with Kurt Lewin's Force-Field 
Analysis which consists of the following concepts: 1) Expected change, 2) Driving factors 
for change, 3) Resistance to change and 4) Overcoming resistance. Each component 
defines a set of thoughts and beliefs that Mahamakut Buddhist University, 
Mahavajiralongkorn Rajaviyalaya Campus, will implement as a basis for reviewing and 
strengthening an additional set of ideas and beliefs. 

 
Keywords : develop learning, e-learning system, participatory action research  
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อย่างสูงยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระครูสุธีจริยวัฒน์ , ผศ.ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
คณาจารย์ผู้สอนปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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บริหารการศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของเนื้อหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักที่ได้ให้ค าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมาตลอดจน
เพ่ือนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัยทุกรูป/คน ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้  
 คุณงามความดีและประโยชน์อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชา
คุณพระรัตนตรัยพระคุณของมารดาบิดาครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งและขอแผ่
คุณความดีนี้ให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาทางไกล (Distant Learning) จะก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สังคมจะมีพลังอ านาจในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา 
(เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2561) อีเลิร์นนิงเป็นการเรียนในลักษณะของการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) อีเลิร์นนิงในปัจจุบันเป็นการเรียน
เนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสาน
กับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) 
ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ (พงศ์กรดอทเน็ต, 2559) อีเลิร์นนิงไม่ใช่เพียงเป็นแค่การสอน
ในลักษณะเดิม ๆ โดยการน าเอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล และน าไปวางไว้บนเว็บ หรือ
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการ
อบรมที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (Flexible 
Learning) สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และการ
เรียนในลักษณะตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift) ของทั้งกระบวนการในการเรียนการสอนด้วย (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2555)  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากกระแสที่มา
แรงท าให้หลายประเทศทั่วโลกต่างก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาร่วมพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน นับเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning 
(Electronic Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง
เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2556) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับ
แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องทาง
การเรียนรู้ทุกรูปแบบ เทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ท าให้
เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุก Platform การก าเนิดของ AI ที่คิดอ่านแทนมนุษย์ได้ใน
บางเรื่อง (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2560) การศึกษาไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมี
วิวัฒนาการในเรื่องสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ดังเช่นการน าหนังสือ ต ารา เอกสารมาท าให้อยู่
ในรูปดิจิทัล มีการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แทปเลต สมาร์ทโฟนกัน อย่างแพร่หลาย การใช้งาน
เริ่มง่ายขึ้น ในวงการศึกษาจึงได้มีแนวคิดจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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ให้สามารถขยายวงกว้าง สะดวกต่อการเรียน สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Learning-Centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (Life-Long Learning) (ผกาวรรณ จันทร์
เพ่ิม, 2557) 
 นอกจากนี้ อี เลิร์นนิงยังมีองค์ประกอบที่ เป็นระบบจัดการการศึกษา ( Education 
Management System) มีการจัดการ ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบด าเนินไปอย่างถูกต้อง การ
เขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา ตรงกับความต้องการของสังคม เพ่ือ
หาข้อมูล ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม เพ่ือให้การศึกษาได้ประสิทธิผล
สูงสุด มีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน (อติชาต หาญชาญชัย, 2557) อีเลิร์นนิง มีลักษณะ 
Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ได้ เป็น Multimedia 
คือ สื่อที่น าเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ทั้งยังเป็น Non-Linear คือ 
ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่น าเสนอได้ตามความต้องการและเป็น Interactive ด้วย
ความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ย่อมท าให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดย
อัตโนมัติ (Seanrin, 2013) ลักษณะการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ แบบจ าลอง ADDIE ที่มีองค์ประกอบ 5 
ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การ
น าไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) (Chawangpan, 2015) 
 การส่งเสริมการเรียน Online เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของเทคโนโลยีและการใช้ความรู้ 
ความคิดและเหตุผลเชิงตรรกะของนักวิชาการโดยมีคุณสมบัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็น
ฐานการคิด จึงเป็นที่น่าเชื่อถือและคิดว่าจะได้ผลดี เพราะมีการน าเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่
ทันสมัยมาใช้ มีการบังคับให้ผู้ที่ต้องการจัดการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาแสดงความพร้อมในการใช้
โปรแกรมชุดค าสั่งหรือ Software ให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Learning 
Management System-LMS) ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management 
System-CMS) ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 
2554) ยุคสมัยปัจจุบันถ้าหลักสูตรไม่ปรับตัว ถ้าอาจารย์ไม่ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา อุดมศึกษา
ไทยก็ไปไม่รอด สมัยนี้ต้องสอนเรื่องของสื่อใหม่ (New Media) สื่อสังคม (Social Media) การ Cross 
Posting ดิจิไทเซชั่นและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลหรือ Digital Transformation ทวิตเตอร์ Facebook 
และ Line มีสารพัดสิ่งซึ่งเป็นสื่อในการเรียนการสอน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2562) บทบาทของโลก
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในชีวิตจริงมากขึ้น  ระบบการศึกษาก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบ 
Online หรือ Network ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ 
เพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับ Internet คอมพิวเตอร์ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ
ตั้งแต่แบบพีซี ที่มักตั้งอยู่กับที่ หรือแบบ Notebook ที่สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้ และแบบ Palm 
Pilot ซึ่งเป็นระบบไร้สายที่สามารถพกติดตัวได้สะดวก สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ 
(Meejoe, 2015)  
 การเรียนการสอนแบบ e-Learning นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทยเป็นเวลา
ช้านาน และ e-Learning ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพ่ือพัฒนา
ประเทศให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศอ่ืน ๆ จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการศึกษาที่
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เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะของ e-Learning จึงเกิดขึ้น เพ่ือใช้สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นแนวทางที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ (สุชาดา สามสวัสดิ์, 
2555) การก้าวเข้ามาสู่ยุคผู้เรียน เรียนรู้ด้วยพลังปัญญาของตนเอง อีเลิร์นนิงมีลักษณะส าคัญที่เหมาะ
แก่การจัดการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ใช้ภาษาที่เป็นสากลที่ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนแบบ
กันเองได้ เป็นการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะช่วยตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างดี มีความ
เชื่อมโยง ทั้งเนื้อหา สิ่งที่สอน และเวลาเหมาะสมในการใช้สอนที่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองได้ และสามารถข้ามบทเรียนที่ไม่ตรงต่อความต้องการได้ เชื่อมโยงกับสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงได้ทั้งความรู้และประสบการณ์มากมาย  (Casey, 2016) อีเลิร์นนิงมี
ศักยภาพที่จะปรับแต่งความต้องการเฉพาะของผู้ เรียนแต่ละคนตามความต้องการ พร้อมทั้ง
เอ้ืออ านวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล ท าให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น e-Mail, Webboard, Chat, 
และ Newsgroup เป็นต้น (อัจฉรา อ่อนเจริญ, 2558) การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะการพัฒนาผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้นั้น บทบาทของผู้สอนต้อง
เปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้หรือถ่ายทอดมาเป็นผู้ออกแบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ เพ่ือสนองตอบผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการ ความสนใจ  และรูปแบบ
การเรียนรู้ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) นอกจากนี้ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอีเลิร์นนิงเพ่ือชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ วิทูล ทาชา ผลการวิจัย
พบว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีบทเรียนอีเลิร์นนิงเสริมการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จ านวน 15 รายวิชาและได้ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในตัวผู้วิจัยหลายประการ เช่น การรู้จักการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม การใช้จิตวิทยาใน
การท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน การมุ่งคุณภาพของงาน เป็นต้น ในส่วน
ของผู้ร่วมวิจัยพบว่า ต่างได้ทราบถึงข้อจ ากัดและศักยภาพของตน และได้เรียนรู้ถึงแนวทางวิธีการใน
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงที่สามารถน ามาใช้เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอนตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ าใจของเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ในระดับ
สถาบัน พบว่า เกิดการเรียนรู้ที่จะน าเอาแนวคิดของอีเลิร์นนิงมาใช้จัดงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
นอกจากนั้นได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ว่าการพัฒนาอีเลิร์นนิงจะยังไม่หยุดลงใน 2 วงจรแต่จะยังคงมีการ
พัฒนาต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต (วิทูล ทาชา, 2559) 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม และยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม  และสถาบันทาง
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สังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคนได้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบอีเลิร์นนิง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มี
การ จัดตั้งหน่วยงานและ/หรือปรับบทบาท หน่วยงานเพ่ือเป็นกลไกรับรองคุณภาพมาตรฐาน และ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้แก่สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
แห่งชาติ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อท าหน้าที่เสนอนโยบาย
แผนส่งเสริม และประสานการวิจัยการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมทั้งการประเมิน
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดสาระส าคัญที่ต้องการเน้นย้ าในการศึกษา หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (มาตรา 64) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน 
ตารางหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิ ตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (มาตรา 65) ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทีี
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (มาตรา 66) ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้ วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 8 การพัฒนา ฝึกฝน 
และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา 7 ต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระดับช่วงวัย 
และในช่วงวัยที่ 5 นั้นต้องฝึกฝนให้รู้จักพัฒนาสุขภาพกาย รับผิดชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ที่
จะตัดสินใจและวางแผนชีวิต ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารภาษาไทยที่สมบูรณ์ 
ใฝ่รู้และมีทักษะในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของโลก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถคิดในเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ เข้าใจในพ้ืนฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน มีความรู้ใน
ศาสตร์และมีสมรรถนะสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพและการท างานได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุนศักยภาพมนุษย์ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็น
ฐานในการพัฒนาประเทศเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มี
คุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางการเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีวัยแรงงาน เพ่ิมสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
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 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ที่ส าคัญได้ยึด
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีจุดเน้น คือเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์
ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ เรียนรู้ Digital และใช้ Digital 
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ 
สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีพันธกิจข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และข้อที่ 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง และเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี และให้ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มี
ความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2561) 
 จากผลการศึกษาความส าคัญของเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามแนวคิด
เชิงทฤษฎีจากทัศนะของนักวิชาการทั้ง 11 แหล่งดังนี้คือ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551) ศยามน อิน
สะอาด (2561) ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) Choojai (2013) เว็บไซต์ BANTHITABLOG (2017) สุร
ศักดิ์ ปาเฮ (2560) Aei (2012) Petsringern (2016) อิศเรษฐ์ เจริญคง (2557) ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ 
(2558) และ Information Technology Service Center (ม.ป.ป.) มีความส าคัญ 10 ประการดังนี้ 
1) ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) 2) เป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) 3) มีการเชื่อมโยง 
(Non-linear) 4)  มี ลั กษณะโต้ตอบกับผู้ ใช้  ( Interactive) 5)  เ รี ยนรู้ เนื้ อหาวิ ชาด้ วยตนเอง 
(Standalone Courses) 6) เรียนรู้จากการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง (Learning Games and 
Simulations) 7) เรียนรู้จากสื่อทางไกล (Mobile Learning) 8) เป็นสื่อประสม (Multimedia) 9) 
เป็นระบบเปิด (Open System) 10) รองรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous 
Communication) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Communication)  
 จากผลการศึกษาแนวการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงจากทัศนะของนักวิชาการ
ทั้ง 11 แหล่งดังนี้คือ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551) ศยามน อินสะอาด (2561) ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ 
(2558)  Choojai (2013) เว็บไซต์  BANTHITABLOG (2017) สุรศักดิ์  ปาเฮ (2560)  Aei (2012) 
Petsringern (2016) อิศเรษฐ์ เจริญคง  (2557) ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์  (2558) และ Information 
Technology Service Center (ม.ป.ป.) มีแนวการพัฒนาดังนี้ ในการพัฒนาระบบของอีเลิร์นนิงนั้น
เริ่มจากการจัดหลักสูตร การสร้างบทเรียน การทดสอบและการประเมินผล ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการ
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ข้อมูล โดยมีระดับของการใช้สื่อคือเน้นข้อความออนไลน์ ออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด ออนไลน์
คุณภาพสูง สื่อเสริม สื่อเติม และสื่อหลัก มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้คือมีการวิเคราะห์บทเรียน มีการ
ออกแบบบทเรียน มีการพัฒนาบทเรียน มีการน าบทเรียนไปใช้ และมีการประเมินความสัมฤทธิ์ผล  
 จากบริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 ในแต่ละสาขา 3 คณะด้วยกัน มีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาใน
องค์ประกอบที่ 6 ทางวิทยาเขตมีจุดแข็งคือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน มี
ห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องขยายเสียง โปรเจ็ค
เตอร์และมีจ านวนห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล มีการให้บริการการสืบค้น
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่จะพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น  (มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) และหลักสูตรศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่าในองค์ประกอบที่ 6 มีจุดแข็งคือ
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาและจ านวนนักศึกษามี
ห้องเรียนที่เหมาะสม มีสิ่งสนับสนุนการสอนในชั้นเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการทาง
ภาษามีระบบ WIFI จุดเชื่อมต่อสัญญาณเพียงพอ มีจุดที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควร
มีการส่งเสริมการพัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้าน การน าเสนอบทเรียน การ
สื่อสารเชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง  ๆ การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การพัฒนาสื่อทางด้านภาษาอังกฤษให้
มีความเหมาะสม แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา สื่อการสอน สื่งทางด้านพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการรองรับการท างานของสาขาวิชาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) เช่นเดียวกันกับหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาชีพ) 2558 พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควร
พัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย , 
2561) 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของ
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รัฐระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีนโยบาย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นฐานในกิจกรรมการเรียน โดยมุ่งเน้นน าระบบอีเลิร์นนิง
มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติ แต่อย่างไรก็
ตาม การจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตในปัจจุบันยังไม่สามารถน าระบบอีเลิร์นนิงมาใช้ในการ
เรียนการสอนได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มีบทเรียนอีเลิร์นนิงที่เป็นรูปธรรม
สมบูรณ์ ยังไม่มีการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้หรือ LMS (Learning Management System) 
เต็มรูปแบบ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจะต้องพัฒนาสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
ตนเอง ให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ได้ตามความ
สนใจการจัดการเรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่นให้มากขึ้น การน าอีเลิร์นนิงมาพัฒนาใช้ในการเรียนรู้ต้องมี
หลากหลายรูปแบบ ทั้ ง ในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted 
Instruction) การเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนรู้โดยใช้การสื่อสารทางไกล 
(Distance Learning) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ภายใต้ความเชื่อที่ว่าศักยภาพของผู้เรียนและ
เทคโนโลยีปัจจุบัน เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต สิ่งที่วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อยากเห็นคือ การใช้อีเลิร์นนิงเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีการ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” ให้เห็น
เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังในสถาบัน  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจึงต้อง
เร่งพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่อง การ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสัมฤทธิ์ผลและ
สามารถยกระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) ให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่ต้องการให้ 
“เป็นสถานศึกษาและปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติจิตภาวนา ส่งเสริมและ
ให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม”  
 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิง 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) โดยระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญเป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่
นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึง
ศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้ เต็มที่  การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้
ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยใน
ลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) เป็นการวิจัยที่ผู้
ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า 
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(Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวก
เขา (By Them and for Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การ
สังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral 
Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด มุ่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 
 จากลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 
Research) ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
จากครูและผู้บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลส าเร็จ และเป็นการพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สอน
ให้ทุกคนในองค์การคิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องรับค าสั่งจาก
ผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากทุกคนได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวยังส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของทุกคนในองค์การในการ
ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา และที่ส าคัญคือผู้วิจัยต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และความรู้ใหม่ 
ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวอีกด้วย 
 
1.2  ค าถามการวิจัย 
 การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือไม ่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่อะไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยด้วยหลักการ แนวคิด และกระบวนการของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 
 1.3.1  การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Changes in Expected Results) และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังจากการปฏิบัติ 
 1.3.2  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ในตัวผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และ
สถานศึกษา ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัย ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจากสิ่งที่ได้ท า
หรือไม่ได้ท าในงานวิจัยนี้ ไม่หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.......” จากการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมหรือจากการศึกษาเอกสารหรือต ารา  
 1.3.3  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในบริบท
เฉพาะจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวิทยา
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เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักการให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้คิดค้นการกระท าและสรุป
เป็นทฤษฎีฐานรากจากการกระท า (Grounded Theory of Action) 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะ
เป็นการด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล แต่เนื่องจากในการวิจัยนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการด าเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ภายในปีการศึกษา 
2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 1.4.2  สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ร่วมวิจัย (Participants) ประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 รูป/คน และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้
ร่วมวิจัยเสริม 46 รูป/คน (ดูรายชื่อในภาคผนวก) 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1.5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่
เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้ง
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะ
ที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) 
และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่ เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนด
ด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัย
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า 
(Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวก
เขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้
ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็น
ผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ ร่ วมวิจัยที่ เสมอภาคกัน 
นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง
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ประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่
ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
 1.5.2  หลักธรรม หมายถึง ค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อคิดเตือนใจ
ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อว่า
การน าหลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผล
ส าเร็จ และเพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า  “ความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) มี 
6 หลักธรรม ดังนี้คือ (1) พรหมวิหาร 4 (2) วุฒิธรรม 4 (3) อิทธิบาท 4 (4) สาราณิยธรรม 6 (5) 
อริยทรัพย์ 7 และ (6) จริต 6 
 1.5.3  ค าเรียกชื่ออีเลิร์นนิง (e-Learning) มีค าที่ ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น 
Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัย
คอมพิว เตอร์ )  ห้ อง เรี ยน เสมื อนจริ ง  ( Virtual Classrooms) ความร่ วมมือดิ จิ ทั ล  (Digital 
Collaboration) หรือเรียกย่อ ว่า CBT) Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น ทั้งนี้
ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า อีเลิร์นนิง กับการเรียนการสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยี
ของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการ
หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่
เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดีรอมก็ได้ และที่
ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิงสามารถน าเสนอโดยอาศั ยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ ( Interactive Technology) ในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยใช้ค าเรียกชื่อว่า อีเลิร์นนิง (e-Learning)  
 1.5.4  อีเลิร์นนิง (e-Learning) หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่
เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้การกระท าโดยการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้  การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย
นวัตกรรมการศึกษา เป็นการเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้เช่น ซีดีรอม เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) 
e-mail, Web-Board, Chat, Social Network การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนส าหรับทุก
คน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : Anyone, Anytime and Anywhere) ฯลฯ 
เป็นต้น โดยเป็นการเรียนเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (Flexible Learning) สนับสนุนการ
เรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของทั้ง
กระบวนการในการเรียนการสอนด้วย 
 1.5.5  ระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning System) หมายถึง ระบบทางเลือกเพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ระบบ คือ ระบบจัดการ
หลักสูตร (Course Management) ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบการ
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ทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 
และระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)  
 1.5.6  ระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง หมายถึง สื่อทางเลือกเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 6 ระดับ คือ ระดับเน้นข้อความ
ออนไลน์ (Text Online) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive 
Online Course) ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) ระดับใช้เป็น
สื่อ เสริม (Supplementary) ระดับใช้ เป็นสื่ อ เติม  (Complementary) ระดับใช้ เป็นสื่ อหลั ก 
(Comprehensive Replacement)  
 1.5.7  ขั้นตอนการพัฒนาของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง หมายถึง ขั้นตอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ขั้นตอน 
คือ การวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ และการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิง 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 1.6.1  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
  1.6.1.1  ผลจากการวิจัยนี้ จะท าให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
แม้จะเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ แต่ก็
สามารถน าความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอดเพ่ือการทดสอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเหตุและผล (Cause 
And Effect Research) ได้ โดยเฉพาะการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modelling : SEM) ผลจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนี้ จะท าให้เกิดการเรียนรู้  (Learning) ขึ้นที่
หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหนาวยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถจะน าไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยประเภทอ่ืนอย่างต่อเนื่องได้อีก โดยเฉพาะการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
  1.6.1.2  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย สามารถจะน าแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอ่ืน ๆ ของ
หน่วยงานได้ เช่น การพัฒนาทักษะครูหรือทักษะนักเ รียนส าหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนา
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในสถานศึกษา การพัฒนาระบบงานแบบอีออฟฟิซ (e-office) ใน
สถานศึกษา เป็นต้น 
  1.6.1.3  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นให้มี
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการพัฒนาจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน
หลากหลายแหล่งอย่างเข้มข้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี 
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(Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ตามแนวคิด
ของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วมวิจัย เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้
น าไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ตระหนักกันว่าทฤษฎี
กับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันนั้น ท าให้ได้องค์ความรู้จาก
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้ง สามารถจะน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนได้
อีกหลายประเภท เช่น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การพัฒนาตัว
บ่งชี้ (Indicator Development) และการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) หรือการ
วิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็นต้น 
  1.6.1.4  การวิจัยนี้ได้น าเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อ
ว่า การน าหลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผล
ส าเร็จ ดังนั้น ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเรื่องใด ๆ หรือการวิจัยด้วยระเบียบ
วิธีวิจัยประเภทอ่ืนใด ก็สามารถน าเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ไปใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัยได้ 

1.6.1.5  เนื่องจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีหลายหลาย
แนวคิด หลากหลายรูปแบบ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ผลการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) เป็นแนว ที่กล่าวว่า 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ-เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา 
งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้
ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขา
และเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้
ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเ พ่ือหาความรู้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น ดังนั้น อาจจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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หรือน าเอาแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันกับแนวคิดอ่ืน รูปแบบอ่ืน ให้เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้ 
 1.6.2  ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
  1.6.2.1  ผลจากการวิจัยที่พบว่า โครงการที่ก าหนดเพ่ือการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้
หลายประการ จึงควรได้รับสานต่อเพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ตามหลักการ
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นการพัฒนาแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่
หมุนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด คาดหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ก็สามารถ
จะริเริ่มพัฒนาในโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกได้จากทางเลือกที่เป็นไปได้อีกหลากหลายทางเลือก 
  1.6.2.2  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงประสบผลส าเร็จ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบท
เฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นความรู้
ใหม่ เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง 
แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 
แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอ่ืนที่มีบริบทหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่มี
ความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ก็สามารถน าเอาแนวคิดที่เป็นความรู้ใหม่
จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม  อย่างน้อยก็จะเป็นการพัฒนาที่มี
กรณีศึกษาให้ได้ดูเป็นแนวทาง 
  1.6.2.3  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีคุณค่าและ
ความหมาย ที่สามารถจะน าไปเป็นข้อคิดเตือนใจต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด
เก่าหรือแนวปฏิบัติเก่า ไปสู่แนวคิดใหม่หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ ทั้งในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย หรือในหน่วยงานอ่ืนสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่น าเอา
ผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 



 

บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 7 ตอน ดังนี้คือ 1) 
หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 2) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : 
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัย 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
(e-Learning System) 4) กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง  4) ทัศนะ
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย 5)ประโยชน์และเครื่องมือเพ่ือประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาอีเลิร์นนิง 6) 
บริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ 7) กรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดที่น าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
2.1  หลกัธรรมเพื่อคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ได้ก าหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า  ความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism) 
และเนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์และการดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่  การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท างานวิจัยร่วมกันของผู้วิจัยกับผู้
ร่วมวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีหลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าการน าหลักธรรมที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้มา
ใช้ ได้ช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตามหลักการ แนวคิด และลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ และเพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น จึงขอน าหลักธรรมที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 2.1.1  สังคหวัตถุ 4 
 พระมหานพดล สีทอง (2554) ได้กล่าวถึงหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมะที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ย่อมมี
แนวที่เหมือนกัน ซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้คือ 1) ทาน คือ การเผื่อแผ่ แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ทั้งทางทุนทรัพย์สิ่งของ 2) ปิยวาจา คือ การใช้ค าพูดหรือวาจาที่ไพเราะ ชัดเจน ไม่พูด
ส่อเสียด 3) อัตถจริยา คือ การท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน ช่วยเหลือตามก าลังแรงกายที่ตนมีอยู่ 4 ) 
สมานัตตตา คือ การเอาตัวเข้าไปสมาน การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  
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 หลักสังคหวัตถุ 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในงานวิจัยให้มี
คุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) ทาน การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ร่วมงานวิจัยมี
ความเดือดร้อนในด้านการขาดอุปกรณ์ในการท างานร่วมกัน 2) ปิยวาจา มีการพูดให้ก าลังใจ ให้
ค าแนะน า ชี้แจงอย่างถูกต้องกับผู้ร่วมงานวิจัยด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟังถือว่ามีประโยชน์ต่อการท างาน
เป็นอย่างมาก 3) อัตถจริยา มีการช่วยเหลือทางด้านแรงกาย ร่วมมือช่วยแก้ไขปัญหาภายในการ
ท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ที่ก่อเกิดให้การท างานมีคุณภาพส่งผลถึงความส าเร็จในงานวิจัย 4) 
สมานัตตตา ความเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายเป็นหลักการที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการท าวิจัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกดิความส าเร็จในงานวิจัยร่วมกัน ดังนั้น การน าหลักธรรมดังกล่าวมานี้มาช่วยเสริมหลักการท า
วิจัยของการปฏิบัติงานของผู้วิจัยและผู้ร่วมงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการร่วมงานจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และยังช่วยส่งเสริมให้การ
ท างานวิจัยของผู้ร่วมงาน ให้ความส าคัญกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่จะเข้าไปช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยความเต็มใจ 
 2.1.2  วุฒิธรรม 4 
 ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (2561) ได้กล่าวถึงวุฒิธรรม หมายถึง ความเจริญ ความ
รุ่งเรือง เป็นเหตุให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเหตุเจริญงอกงามแห่งปัญญาเป็นธรรมมีอุปการะต่อการปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐาน ใช้ส าหรับสร้างความเจริญได้ในทุกทาง ทั้งในทางโลกและทางธรรม ตามสมควรแก่การปฏิบัติ 
มีลักษณะ 4 อย่าง คือ 1) สัปปุริสสังเสวะ คบท่านผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 2) สัทธัมมัสสว
นะ ฟังค าสั่งสอนของท่านโดยเคารพ เมื่อเข้าไปคบหาสัตบุรุษแล้ว ก็หมั่นรับฟังค าสั่งสอนของท่านโดย
เคารพ 3) โยนิโสมนสิการ ตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ ความเป็นผู้ฉลาดในการคิด 
คิดอย่างถูกวิธี คิดมีระบบ 4) ธัมมานุธัมมปฏิบัตติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้ว 
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม คือหลังจากตริตรองแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะแก่ธรรม  
 หลักวุฒิธรรม 4 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในงานวิจัยให้อย่างมี
คุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) สัปปุริสสังเสวะ การร่วมท างานกับนักปราชญ์นั้น
จะสร้างก าลังให้ผู้วิจัยเกื้อกูลในการท างาน เพราะในการท าวิจัยทุกข้ันตอนจ าเป็นต้องอาศัยผู้มีปัญญา
จึงมีความส าเร็จ 2) สัทธัมมัสสวนะ เมื่อมีการท างานร่วมกับนักปราชญ์ ก็จะท าให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับ
ข้อคิดจากท่านเหล่านั้น 3) โยนิโสมนสิการ การยอมรับความคิดเห็นจากทีมผู้ร่วมวิจัยเป็นสิ่งส าคัญ ใน
การใช้ปัญญาความแยบคาย การตริตรองแต่ละขั้นตอน ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมาก ท าให้ผู้วิจัยเกิดความ
ละเอียดในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ 4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ เมื่อเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการท างานร่วมกันก็สามารถที่จะให้งานวิจัยส าเร็จตามสมควรแก่งานนั้น ๆ และได้อิงอาศัยกัน
และกัน ดังนั้น การน าหลักธรรมดังกล่าวมานี้มาช่วยเสริมหลักการท าวิจัยของผู้วิจัยให้เป็นด้วยความ
สามัคคี ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน า การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และความเสมอต้นเสมอ
ปลาย จะส่งผลให้งานวิจัยนี้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ จึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 2.1.3  เวสารัชชกรณธรรม 5 
 พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2553) ได้กล่าวถึงเวสารัชชกรณธรรม คือเป็นธรรมที่ท าให้เกิด
ความกล้าหาญซึ่งมีลักษณะ 5 ประการคือ 1) ศรัทธา คือ มีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม การมี
ศรัทธา เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม 2) ศีล เป็นการอุดช่องโหว่ อุดจุดอ่อน ท าให้ความเชื่อมั่น เกิด
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ความกล้าหาญ 3) พาหุสัจจะ คือ เป็นผู้ที่มีความรู้มาก ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องนั้นให้แตกฉาน ให้มี
ความเชี่ยวชาญ 4) วิริยารัมภะ ความเพียร ความวิริยอุตสาหะ ทุ่มเทเต็มที่ 5) ปัญญา คือ ภาวนามย
ปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการท าสมาธิ ก็สามารถเอาชนะความกังวลทั้งหลาย  
 หลักเวสารัชชกรณธรรม 5 ดังกล่าวข้างต้นนั้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจใน
งานวิจัยให้อย่างมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) ศรัทธา การมีความเชื่อถือต่อ
เพ่ือนร่วมวิจัย เป็นคุณธรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการท างานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัย เพ่ือก่อเกิดความเชื่อ
ใจซี่งกันและกันในการท างาน 2) ศีล จะท าให้ผู้วิจัยมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาในการร่วมงานวิจัยกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย สีลจะคุ้มครองให้เรามีหลักมั่นคงในการท างาน  3) พาหุ
สัจจะ ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยค านึงถึงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับงานที่ละเอียดและงานที่ต้องเผชิญ ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่หนักแน่นในการท าวิจัย 4) วิริยารัมภะ ความอดทน มั่นคงต่อผู้ร่วมวิจัยเมื่อเผชิญ
กับปัญหาในการงานจะสร้างแรงบันดาลใจในการท างานได้ดี 5) ปัญญา ความรอบรู้ในงานวิจัยเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์ ปัญญานับว่าเป็นคุณธรรมที่สร้างความชัดเจนในการท างานให้มี
คุณค่ามากขึ้นมาอีก หลักธรรม 5 ประการนี้จึงมีความส าคัญต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ ดังนั้น การน า
หลักธรรมดังกล่าวมานี้มาช่วยเสริมหลักการท าวิจัยของผู้วิจัยให้เป็นด้วยความสามัคคี ให้ก าลังใจและ
ให้ค าแนะน า การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และความเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งผลให้งานวิจัย
นี้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ 
 2.1.4  สาราณิยธรรม 6  
 นรฤทฏ์ สุทธิสังข์ (2555) ได้กล่าวถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้มนุษย์และ
สรรพสัตว์ต่าง ๆ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นั้นคือ สาราณียธรรม 6 หมายถึงธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งความระลึกถึงกัน มีดังนี้ 1) เมตตากายกรรม คือท าต่อกันด้วยเมตตา ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความ
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเช่น แสดงไมตรีจิต และหวังดีต่อมิตรสหาย 2) เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วย
เมตตา จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน 3) เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา จะ
คิดสิ่งใดก็ให้คิดในสิ่งที่ดี และคิดด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 4) สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มา
โดยชอบธรรม แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกัน 5) สีลสามัญญตา มีความประพฤติเสมอภาคกัน ประพฤติ
สุจริตในสิ่งที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอ ประพฤติตนอย่างมีระเบียบวินัยเหมือนผู้อ่ืน 6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ 
มีความเสมอภาคกันทางความคิด และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  
 หลักสาราณิยธรรม 6 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในงานวิจัยให้
อย่างมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) เมตตากายกรรม ความรักใคร่ยื่นไมตรีที่ดี
งามต่อผู้ร่วมวิจัย เป็นไปเพ่ือความสะอาดบริสุทธิ์ในการท างานร่วมกันเป็นอย่างมาก ในการท างาน
ร่วมกัน 2) เมตตาวจีกรรม การเข้าไปพูดกันด้วยค าพูดที่เต็มไปด้วยวาจาที่ประกอบด้วยตความรัก 
และปรารถนาดี ก็จะท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีก าลังใจในการท างาน 3) เมตตามโนกรรม การท างาน
ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี อันเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดพลังในการท าวิจัย
ร่วมกัน 4) สาธารณโภคี ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก็เช่นกันอาศัยความร่วมของผู้ร่วม
วิจัยในทุกขั้นตอน การแบ่งปันน้ าใจและสิ่งของให้แก่กันจึงมีผลต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก 5) สีล
สามัญญตา การประพฤติทางกาย วาจา และใจที่เต็มไปด้วยความเป็นผู้มีสีลเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้
ความส าคัญมากในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้งานวิจัยออกมาด้วยความเรียบร้อย 6) ทิฏฐิสามัญญตา 
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ความคิดเห็นและอุดมการณ์เป็นเรื่องที่การท างานร่วมกันต้องสร้างความเห็นให้เสมอกันในการท างาน 
เช่น การเตียมการ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล ทุกขั้นตอนการร่วมท างาน
ร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก จึงจะได้ผลส าเร็จที่แท้จริง ถือเป็น
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น การน าหลักธรรมดังกล่าวมานี้มา
ช่วยเสริมหลักการท าวิจัยของผู้วิจัยให้เป็นด้วยความสามัคคี ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน า การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และความเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งผลให้งานวิจัยนี้มีคุณภาพและ
ประสบความส าเร็จ 
 2.1.5  อริยทรัพย์ 7 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต) (2546) ได้กล่าวถึงหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา อริยทรัพย์ 7 ทรัพย์อันประเสริฐ ทรัพย์คือคุณธรรมประจ าใจอย่างประเสริฐ มี
ลักษณะดังนี้ 1) ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ท า 2) ศีล การรักษากาย
วาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม 3) หิริ ความละอายใจต่อการท าความชั่ว 4) โอตตัปปะ ความ
เกรงกลัวต่อความชั่ว 5) พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก 6) จาคะ ความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 7) ปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์  
 หลักอริยทรัพย์ 7 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในงานวิจัยให้อย่าง
มีคุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) ศรัทธา การท างานวิจัยร่วมกันนั้น สิ่งส าคัญคือ
ความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือความมั่นคงในการท างานให้เกิดความส าเร็จ 2) ศีล ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยมีการรักษาสีลให้เสมอกัน เพ่ือเกิดแรงดลบันดาลในการท างานที่ดีแก่กันได้ เพราะเป็น
ก าลังหนุนช่วยส่งเสริมในการงานต่าง ๆ 3) หิริ ความละอายแก่ใจในสิ่งที่เป็นการคัดลอกงานคนอ่ืน
ส าคัญมาก ผู้วิจัยจึงถือความเป็นผู้มีความละอายต่อปาปประจ าใจในการท างานร่วมกัน 4) โอตตัปปะ 
ความเกรงกลัวต่อปาปถือเป็นสิ่งที่ดีงามในผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยเพ่ือจะไม่ให้งานออกมาแบบมีมลทิน 5) 
พาหุสัจจะ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลให้มากเพ่ือการเป็นผู้มีความรู้มาก อันจะก่อเกิดผลประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างขวางไพบูลย์ 6) จาคะ มีการเสียสละในการท างานร่วมกันในการ
ท าวิจัย 7) ปัญญา ความรอบรู้ในการท าวิจัยของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความส าคัญมาก เปรียบเหมือน
คนมีทรัพย์มาก ย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้อ่ืนให้มีความสุข และบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 
ได้เป็นอันมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้หลักธรรมนี้ในการท างานร่วมกับผู้วิจัยในเรื่องของการร่วมมือกัน
ท างานวิจัย ก็จะสามารถท าให้ทีมงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นกองทุนทรัพย์ทางปัญญาอันประเสริฐ
ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และความเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งผลให้
งานวิจัยนี้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ 
 2.1.6  นาถกรณธรรม 10 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต) (2546) ได้กล่าวถึงหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา นาถกรณธรรม 10 ด้วยการมีความประพฤติที่ดีงาม การศึกษา การคบคนที่พอให้
ค าแนะน าในการงานได้เป็นอย่างดี เพ่ือจะท าให้การงานที่ท าไม่ก่อเกิดเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ ท่านจึง
กล่าวคุณลักษณะดังนี้ 1) ศีล ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 2) พาหุ
สัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 3) กัลยาณมิตตตา มีกัลยาณมิตร 
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การคบคนดี ได้ที่ปรึกษา และผู้แนะน าสั่งสอนที่ดี 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟัง
เหตุผล 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของเพ่ือนร่วมหมู่
คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดท าให้ส าเร็จเรียบร้อย 6) ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม 
คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง ท าให้เกิดความพอใจ 7 ) วิริยารัมภะ ความ
ขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความชั่ว ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า 8) สันตุฏฐี ความสันโดษ คือ ยินดี 
มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย 4 ที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 9) สติ ความมีสติ 
รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการที่ท าค าที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้
เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  
 หลักนาถกรณธรรม 10 ดังกล่าวข้างต้นมีประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในงานวิจัย
ให้อย่างมีคุณภาพ และประสบความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 1) ศีล การมีสีลที่เสมอกันของผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่งานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 2) พาหุสัจจะ การศึกษาเล่า
เรียนมากของผู้วิจัยที่ได้ท างานร่วมกันนั้นมีประโยชน์มาก การรวบรวมข้อมูลให้มากเพ่ืองานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 3) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมวิจัยในการท างานร่วมกันถือเป็นเรื่องที่
ผู้วิจัยควรท ากับทีม 4) โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายของผู้วิจัยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เป็น
อย่างมากในการท างานร่วมกัน 5) กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุก
อย่างของเพ่ือนร่วมหมู่คณะที่ท าวิจัยร่วมกันมีผลต่องานมากจึงต้องเอาใจใส่ให้ดี 6) ธัมมกามตา ใฝ่
ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟังกับเพ่ือนร่วมวิจัยด้วยกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในงานวิจัย 7) วิริ
ยารัมภะ ความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ง่าย ๆ ต่องานวิจัยที่ท าเพ่ือความส าเร็จในงานวิจัย 8) สันตุฏฐี 
มีความสุขความพอใจในงานวิจัยที่ท าให้พอดีกับสติปัญญาของตน 9) สติ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการ
ท างานวิจัยอย่างมีความรอบคอบทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 10) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล 
รู้จักคิดพิจารณาในขั้นตอนของการท างานวิจัยที่ต้องไปเป็นทีมของการท าวิจัยร่วมกัน การท างานที่
ต้องอิงอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแล้ว เพราะเป็น
ก าลังหนุนในการบ าเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างอีก
ด้วย ดังนั้น การน าหลักธรรมดังกล่าวมานี้มาช่วยเสริมหลักการท าวิจัยของผู้วิจัยให้เป็นด้วยความ
สามัคคี ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน า การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน และความเสมอต้นเสมอ
ปลาย จะส่งผลให้งานวิจัยนี้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ 
 หลักธรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจ ให้การวิจัยเป็นไปเพ่ือความมีคุณภาพและเพ่ือ
ความส าเร็จ ทั้ง 6 หลักธรรมดังกล่าวข้างต้น ขอแสดงภาพประกอบดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1  หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 
 

2.2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย 
 2.2.1  ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป็นผลจาก
การศึกษาของชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2554, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2561) ที่กล่าวถึงที่
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันมากล่าวถึงก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี
ลักษณะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills 
(2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) Creswell (2008) แ ล ะ 
McTaggart (2010) ตามล าดับ ดังนี้ 
 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-
Reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์ทางสังคม 
นั้นๆ เพ่ือที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการ
วิจัยใน 4 ช่วง คือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้งนี้ PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
แบบอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action Research ที่ไม่ได้
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ประกอบไปด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม 
(Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ความรู้ 
(Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้ว่าวิธีการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะเริ่มต้นจาก
การวางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นว่ากลุ่มที่จะ
เลือกการท าวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อที่เป็นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือคิดว่าเป็น
ปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่มเสียก่อน 
โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา หรือสิ่งที่กังวลใจร่วมกัน แล้ว
จึงลงมือด าเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป  
 Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่งกระท าโดยครูนักวิจัย (Teacher Researcher) 
ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระท าโดยครูนั้น
เป็นการกระท าที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมี
กระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้น  (Identify an Area 
of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze and 
Interpret Data) และ 4) ด าเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan)ทั้งนี้ 
ทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ 
(Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) เป็นการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 ประการ คือ 
1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic) 2) จะต้อง
ตอบสนองต่อสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถท่ีจะตรวจสอบ
แนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่อีกรูปแบบ
หนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัย
แบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ 
การสอน และการก าหนดนโยบายอีกด้วย  
 Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐานแล้ว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะ
ใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็
หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่ส าคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ  
2) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับค าถามของตัวเอง 4) เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้
น้อยลงกว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5) ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการบริหาร
จัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการทดสอบ
แนวคิดด้านการกระท า (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) และ 7) มี
ความต่อเนื่องจนสามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ใน
ปฏิบัติการวิจัย Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมอง
ย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ 
เพราะในแต่ละขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน าเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการ
วางแผนให้ตรงประเด็น และก็ต้องมองไปที่ขั้นปฏิบัติด้วยว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลที่ได้จากการ
สะท้อนผลแล้ว จะน าสิ่งที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนที่ได้วาง
ไว้เป็นต้น 
 James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า PAR ไป
ปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้ น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล  (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างานเพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการด าเนินงานและ
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การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ  
 Creswell (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการ
แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบท
เฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใน
วงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบททาง
การศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนนอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได้ชัดเจนจะมี
อยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพ่ือที่จะเผชิญหน้ากับประเด็น
ทางสังคมในบางประเด็น ช่วงที่สองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความจ าเป็นที่จะ
ให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงที่สามเป็นการ
น าเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่มต่าง ๆ เกิด
ความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง (Own 
Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้ค าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เ พ่ือที่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที่ เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 
 Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
โดดเด่นไว้ 6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไรและสามารถท่ีจะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืนรวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน (3) เป็นการวิจัยที่ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนหรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคมเพ่ือลดความไม่สมเหตุสมผล
ความล้มเหลวและความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  (4) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการด าเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับโดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพ่ือที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
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ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั่นเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องค านึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ท าให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-Critical Communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขา
เอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political Process) 11) 
ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 13) 
เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ (Small Groups) หลาย 
ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูล
ขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) สามารถที่จะแสดงความ
ถูกต้องของการกระท า (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 McTaggart ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลาย
ของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็น
แนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่าผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ ประกอบด้วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการ
ตีความเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย (2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เรา
สามารถจะปฏิบัติได้โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม
ได้ (4) ใช้ตัวอย่างจากกรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือที่จะยกตัวอย่างว่าจะน า
แนวคิดของสภาพแวดล้อมสาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้
อย่างไร และเพ่ือที่จะท าให้เราเข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง  (Successive 
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Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพ่ือที่จะท าให้พวกเขามีความสอดคล้อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึงพอใจ 
(Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากข้ึน 
 2.2.2  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
 การน าเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้น าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับที่ปรากฏใน
หนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู้เขียน คือ วิโรจน์ สาร
รัตนะ แล้ว โดยวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจ าแนกออกได้เป็น 3 
ประ เภ ท  คื อ  1) กา ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ อิ ง กั บป รั ชญาปฏิ ฐ านนิ ย มหรื อ ป ร ะจั กษ์ นิ ย ม 
(Positivism/Empiricism) เน้นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิง
คุ ณ ภ า พ  อิ ง กั บ ป รั ช ญ า ก า ห น ด นิ ย ม ห รื อ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ นิ ย ม  (Constructivism/ 
Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือท าความเข้าใจในสิ่ งที่ เป็นอยู่และ
ความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ทางบวกการมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยง
ความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศที่ได้รับใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การ
ตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น และ
ท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทางการศึกษา 
 การวิจั ย เชิ งปฏิบัติ การ  (Action Research) มีการ พัฒนาขึ้ นครั้ งแรกใน
ปี 1952 โดยนักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา 
เช่น Kolb ในปี 1984 และ Carr & Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr & Kemmis 
(1992) ได้จ าแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่น าแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้
ปฏิบัติ (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมวิจัยมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และก ากับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า พาร์ (PAR) เป็นชื่อที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันใน
ปัจจุบัน  
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 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-Down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมีลักษณะ
เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ตาม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นอ านาจนิยม 
เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบก ากับ (Telling) แบบชี้น า (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือการท าความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ่ือหาความรู้  
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับค าตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่  ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช้กันอยู่มากในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าก่อให้เกิดสภาพการเลี้ยงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากที่ต้องคอย
รับแต่ค าสั่ง หรือต้องพ่ึงพาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาดความ
ยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป  
 จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ท าให้นักวิจัยให้ความ
สนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) ซึ่ง
หากน าไปเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็
เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า 
(Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูก
วิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติ
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เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) (2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting/ Implementing) (3) การ
ติดตามผลร่วม  (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) (4)  การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพ่ือเข้าสู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก  
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development : PTD) เป็นบทความแปลโดยวาทิต จันทสุริยะวงศ์ 
(2528) เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย 
กาญจนา แก้วเทพ (2532) เขียนเป็นบทความชื่อ “การท างานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไร
และท าอย่างไร” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35 เพราะเห็นว่า มีหลักการ
คล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ
น าไปสู่การท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้ 
 กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการช่วยเร้าให้
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ่งชักน าให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพ้ืนฐานความ
เชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชน
เองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การพัฒนา
เทคโนโยลีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชน
ต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ด ารงอยู่ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้องให้
กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมใช้การได้จริง (หรือท าให้กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีดั้งเดิมของท้องถิ่น 
คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่ามีความเหมาะสมส าหรับที่อ่ืน ๆ 
มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียง
ความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพ่ิมพูนจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์  
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การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลงให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่น าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 2) 
ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและแนะน า
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วยแม้อาจจะไม่ใช่
เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองในแนว
การแก้ปัญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง5) 
ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่มจาก
ขั้นตอนที่ 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การไม่ได้ 
ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วย
อย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ กราฟแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพ่ือเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ จากนั้นค่อยค้นหา
ประเด็นปัญหาส าคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะ
ปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  เมื่อ
เสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการเป็นงาน 
เพ่ือร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป เพ่ือให้การ
ทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามท าให้การทดลองด าเนินไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองด าเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
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ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ท าด้วยอิฐโบกซิเมนต์
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะน าไปใช้จริงก็จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็นระยะ 
เพ่ือท าให้เทคโนโลยีที่น าไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป็นวาระพิเศษหลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู่
ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจเพ่ิมพูน
ขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคล้อย
ตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลังท างานของกลุ่ม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง
การด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่จะพ่ึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่งความสามารถที่จะแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผลสรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น (3) บทบาทของนักพัฒนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หาก
นักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบง าของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใช้ผลประโยชน์ของชน
ชั้นน า ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบง า และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจ
ได้เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังนักพัฒนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องท าตัวให้
มีบทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการมีส่วน
ร่วมกับชาวบ้านนั้น นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า เป็นการตัดสินใจตาม
ความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการตาม
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ความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะต้องคอย
กระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 
 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า “จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา” หรือ 
"เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล่าวท าให้
กรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป  คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เราก าลังเข้าไปก าลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีค าถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ตั้งธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นการตั้งค าถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ 
และจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว่าชาวบ้าน
มีแต่ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอกเข้าไป 
ส่วนแนวคิดใหม่นั้นเชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิปัญญา พลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน  
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ซึ่งตรงข้าม
กับการพัฒนาแบบบนลงล่าง แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างขึ้นบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วย
ความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกก าหนดมาจากฝ่ายของชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่
จ าเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ต้องท าธนาคารข้าวหรือ
ธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือรื้อฟ้ืนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต้อง
เริ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะล าดับความต้องการบ่งบอกถึงระดับความส าคัญของสิ่งที่
ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้  มิติที่สอง การก าหนดรูปแบบ
วิธีการในการตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จ าเป็นต้องใช้วิธีการของชาวบ้านด้วยกัน
จากค าถามที่ว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบ้าง ถือว่าความรู้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจาก
รับรู้ความต้องการของชาวบ้านและได้ศึกษาส ารวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชน
แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเป็นตัวตั้งเป็นจุดเริ่มต้น  โดย
อาจจะประสานกับความรู้ที่น าไปจากภายนอก เช่น แม้ว่าจะจ าเป็นต้องท าธนาคารข้าวก็ต้องท า แต่
ธนาคารข้าวในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นต้น 
 การน าเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ้าน
และชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารย์และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ กับการแบ่งระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะที่เป็นเส้นต่อเนื่อง (Continuum) ดังกล่าว
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ข้างต้นนั้น อาจน ามาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.2 

 
 
ภาพที่ 2.2  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัยจากผลงาน
ข อ ง  McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-Skerritt 
(1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan 
and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็ นต้ น  ได้ ข้ อส รุ ป เป็ น
หลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ไว้ส าหรับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้ (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะ
ที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้
ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติ
หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ 1) ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบต่อการรักษา
ความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    แบบเดิม                             แบบใหม่ 
                                (แบบบนลงล่าง)                   (แบบล่างขึ้นบน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 
ผู้วิจัยท าตัวเป็น

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ที่น าแนวคิด น าแผนงาน
หรือน าโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจัดท าข้ึน ไปให้ผู้

ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่น าเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะท าหน้าที่เป็นท่ี
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 

และก ากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับผู้

ร่วมวิจัย ในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกัน ที่ท้ังผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกันใน
การร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะท้อนผล 

 

ภายในชุมชนน้ีว่าง
เปล่า ส ารวจพบว่า
ชุมชนมีปัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มท างานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 
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มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืน
โดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล (3) บทบาท
ของผู้วิจัย 10 ประการ มีดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนัก
ออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) 
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
 นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการวิจัยภายใต้
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่น ามาท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจากความรู้และความจริง (2) 
เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริงนั้น ๆ แต่คือการน า
ความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) เป็นลักษณะของ
ส านักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ที่องค์ประกอบต่าง ๆ 
อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง (4) 
กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นที่การตั้งค าถามหรือมองไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึง
สร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ  (Practical 
Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิดปัญหาหรือ
ค าถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของค าถามแรกจะเป็นพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการตอบค าถาม
ใหม่ที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบเบ็ดเสร็จ 
หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ  
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่
ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย  2 กลุ่ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็น
ต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ร วมทั้ งมอง เห็นข้ อจ ากัดและจิ ตส านึ กที่ ผิ ดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เองที่ท า
ให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถ
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แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาที่
เห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่าความรู้
และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่ งผล
ต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึงเป็น
ญาณวิทยาที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน์ที่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะส าคัญที่น ามาเพ่ือท าความ
เข้าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ (2) 
ความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับจุลภาคเป็นเรื่อง
เล่าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton ที่
เห็นว่าจักรวาลมีความคงที่ เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดีที่สุดจึงเป็นความรู้
แบบชั่วคราวที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุคหลัง ๆ ก็
แสดงให้เห็นชัดว่าความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลังสมัยใหม่ไม่เชื่อ
เรื่องภววิทยา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วนเป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์  (Ideology) ที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ จึงไม่มีกระบวนทัศน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงที่
หลากหลาย 
 จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ซึ่งเป็นความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ สารรัตนะ ได้น าเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดัง
ภาพประกอบที่ 2.3 
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ภาพที ่2.3  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจเชิง
วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน ระดับ
ช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมท าในระดับ
โรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยัน
หรืออ้างอิง จากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นก่อน 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จ านวนหนึ่ง 
ที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพ่ือให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
น าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะท่ีหลากหลาย 
3.มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ่งการกระท าเพ่ือบรรลุผล 
5.รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 
6.วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู้จากการกระท า ท้ังที่ส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึงสิ่ง
ท่ีปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ  
การพัฒนาตนเองจากการร่วมใน
การวิจัย 
10.น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วม 
4.ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 
7.ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10.ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 
เป็นครู  เป็นผู้น า  เป็นผู้ฟังที่ดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนักออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์  

เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
น าเสนอผลการเปล่ียนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กับผู้ร่วมวิจัย 

ค านึงถึง  1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                           
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลังสมัยใหม่  

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

 

สังเกต 

 

สะท้อนผล 

วางแผน 

 

ปฏิบัต ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 
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เข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล” 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้น ที่
กล่าวว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น...” 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการที่เป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อ เสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การน าแผนสู่การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็น
ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่เป็น
ปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่
หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่
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นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…”หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ด้วย ก็จะท าให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจ านวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรท าในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพ่ือการน าไปปฏิบัติด้วย ระยะท่ี 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนได้ไม่ไกลวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้ 1) 
ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลใหม่
ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล มีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับ
ผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
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ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ไ ด้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
น าเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิ จัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก (2) 
ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไป
ด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่น
ระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้นผู้วิจัย
อาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มที่อิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน า
ออกมาใช้ (4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ผู้วิจัย
ยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ที่ก าหนดไว้นั้น โดยมุ่งให้
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บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจ
และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การ
มอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
ในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล 
เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ 
เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจน าเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์
การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผล
อย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็น
กระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อม
ทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า การถอดบทเรียน 
หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู่ จากสิ่งที่เราท า เพ่ือให้ได้งาน
ที่เป็นความส าเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ (Bad Practice) ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 
2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ทันทีหลังจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการหลังจากกิจกรรมย่อย
เสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้งระบบ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที่ลึกซึ้ง และประกอบด้วยรายละเอียด
จ านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
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โครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย SWOT เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review) 
การเล่าเรื่อง (Story Telling) การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ ท าทันทีหลังเสร็จกิจกรรม เหมาะ
กับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศัยค าถาม
ดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่บรรลุความ
คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้หลักการ 1) 
เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่าที่สบายที่สุด 2) เรียบง่ายแต่มีแบบแผน 
(สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) 4) 
เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน  
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควรเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน ให้มี
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพ่ือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพ่ือ
การแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
สะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาส่วน
บุคคลใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างท าต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพ่ิมเติม
เข้ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลที่ก าหนดขึ้นใหม่ในข้ันตอนที่ 7  
 ขั้นตอนที่  9 การสะท้อนผล  (Reflecting) เ พ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่  
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามที่กล่าวขั้นตอนที่ 5 
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 1. การเล่าเรื่องจากงานที่ท า (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1-9 ว่าท าอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร โดยอาจ
มีภาพถ่าย ข้อมูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอื่น ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ (ไม่ตายตัว อาจ
น าเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมกว่า) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ หรือ
หลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพของ
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ภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ปฏิบัติ
จริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความหลงลืม และความมากมาย
ของข้อมูล 
 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่งไม่
ควรก าหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล เท่านั้น แต่ควรก าหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์
ต่อเนื่องในระดับที่เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-
Wide) เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงในคน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่จะก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ทั้ งนี้  การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรค านึงถึงทั้ งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม 
(Group/Team) และระดับองค์การ (Entire Organization) ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เนื่องจากการด าเนินการใด 
ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึง
นักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนด้วยว่ามีอะไรบ้าง 
 3. การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 
 การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ที่แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม 
การเรียนรู้จากการกระท า มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษที่  20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า  การเรียนรู้เกิดจากการ
ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้  ได้น าไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และค าตอบในสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยหลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือท าได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” เป็นการคิดที่
แสวงหาวิธีการกระท า น ามาใช้ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้  (Workability) เป็นประโยชน์เมื่อน ามา
ปฏิบัติได้จริงประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของ
ตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลาย
รูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative 
Learning) เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method) รวมทั้งเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
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 การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกัน จาก
การค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้จากการ
กระท า อาจตั้งค าถามว่า สิ่งที่ฉันจะท าให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What Will I Do Differently 
Next Time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจากสิ่ง
ที่ท าหรือไม่ท าในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ท าอะไรบางอย่างดังเช่น
ที่ท าในครั้งนี้ แต่จะท าอะไรบางอย่างเนื่องจาก .....” เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการกระท าไม่
หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.......” จากการที่ผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้
เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอื่น รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น  
 4. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่ค าตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือที่จะรู้ อันจะน าไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม่ตัดสินสิ่งที่ค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 
 ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขั้นตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากท่ีเคยท ากันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
ดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ คือ การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างข้ึนบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัย
กับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) 
ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) 
ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด 
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(หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาค
การศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า 
(Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูก
วิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ รู้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
 
2.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning 
System) 
 จากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเ ป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader) และ
ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาหรือ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงประสงค์  มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบัติงาน
ตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ  ๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมีข้อมูลย้อนกลับ  
 โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม 
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่
เป็นปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวั ง ทางเลือกที่
หลากหลายเพ่ือการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา โดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน  ๆ ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
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แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้ร่วมวิจัย 
อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่ว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม  
ๆ...” กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งจะมี
องค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends And Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท า
อย่างไร (How) 

แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หาก พิจารณาหลักการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได้
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จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ  

1.  การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้องน าเสนอไว้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวนมาไว้อย่างเป็น
ไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก  

2.  ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า 
“ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนัก
ว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น 
นอกจากนั้นผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
ระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็
จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

3.  การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด
อย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้มที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้
เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) 
ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน หรืออาจ
เป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มที่อิทธิพลของ
ความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตัวที่
สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน าออกมาใช้  

4.  การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่ว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง  ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 

จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผน เป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยต้องมีการศึกษาแนวคิดเชิง วิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่จะน าเสนอผลจากการศึกษาในล าดับต่อไปข้างล่างนี้ ว่ามี
จดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไป
ร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน หลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่
ก่อน ซึ่งอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขา
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ร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็น
สิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่า
ประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่
วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิด
ให้สั้นลงได้ ส าหรับผลการศึกษาแนวคิดเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง
จากแหล่งจากๆ มีดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของถนอมพร เลาหจรัสแสง 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิง โดยทั่ว ๆ ไปจะครอบคลุม
ความหมายที่กว้างมากกล่าวคือ จะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ใน
รูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียน
จากวิดีทัศน์ ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น       

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงอีเลิร์นนิง จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศ ซึ่ งออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ ( Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน์หรือจากแผ่นซีดีรอมก็ได้ นอกจากนี้เนื้อหาสารสนเทศของอีเลิร์นนิง
สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โต้ตอบ (Interactive Technology) 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนใน
ลักษณะทางไกล (Distance Learning) กล่าวคือเป็นรูปแบบการเรียนซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มาเรียนในสถานที่ เดียวกันในเวลาเดียวกันโดยผู้ เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning 
Courseware ซึ่งหมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการน าเสนอเนื้อหาความรู้ ในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) มีการ
เน้นความเป็น Non-Linear มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา (Interaction) 
รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ โดยเนื้อหาของอีเลิร์
นนิง Courseware จะมีการแบ่งไว้เป็นหน่วยๆ (Module) เมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนมีหน้าที่
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กับเพ่ือน ๆ ร่วมชั้นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งในที่นี้หมายถึงออนไลน์) หลังจากนั้นผู้สอนอาจนัดหมายผู้เรียนมาพบ (ในชั้นเรียน 
หรือในลักษณะออนไลน์ก็ได้) แต่ไม่ใช่เพ่ือการสอนเสริมแบบการเรียนทางไกล ในลักษณะเดิม หาก
ผู้สอนสามารถใช้เวลานั้นในการเน้นย้ าประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมักจะเกิดปัญหา หรือ
ตอบปัญหาที่ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนนั่นเอง 
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การเรียนในลักษณะอีเลิร์นนิง สามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนในลักษณะปรกติได้หาก
น ามาใช้อย่างถูกวิธี ผู้สอนก็ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอนในลักษณะบรรยาย (Lecture) เป็นส่วนใหญ่
อีกต่อไป และสามารถ ใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์สูงสุดเพราะอีเลิร์นนิง สามารถน ามาใช้
แทนที่หรือเสริมในส่วนของการบรรยายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเน้นการท่องจ า 
(Verbal Information) และ ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) จะขอยกตัวอย่างวิชาเทคโนโลยี
และการศึกษาร่วมสมัยที่ผู้เขียนสอนอยู่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเช่น ในคาบแรกของการสอนผู้เขียน
จ าเป็นต้องสอนเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งความหมาย ขอบเขต บทบาทและพัฒนาการของ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจในความหมายของค าว่าเทคโนโลยีการศึกษาที่แท้จริงอย่าง
ชัดเจนแล้ว ผู้เรียนจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างความหมายตามความคิดของผู้เรียนเอง 
(Conceptualize) ซึ่งการได้มาซึ่งความคิดของตนเองนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดจากวิธีการสอนแบบ
บรรยายทั้งหมดในขณะเดียวกันหากผู้สอนใช้เวลาไปกับวิธีการสอนในลักษณะใหม่ที่ท าให้ผู้เรียน
พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์นั้น ๆ ด้วยตนเอง เช่น การท ากิจกรรมเดี่ยว หรือกิจกรรม
กลุ่ม หรือ การให้ผู้เรียนสรุปความจากเอกสาร หรือ การเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมเติมและสรุป
ประเด็นเป็นต้น ในกรณีนี้ผู้สอนก็จะเกิดปัญหาในการสอนไม่ทันให้ครบตามหัวข้อในคาบนั้นอีเลิร์นนิง 
จึงช่วยผู้สอนในการสอนเนื้อหาที่ไม่ต้องการการอธิบายเพ่ิมเติมมากนัก เช่นในที่นี้ได้แก่พัฒนาการของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และช่วยทบทวนในเนื้อหาที่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ 

ดังนั้นอีเลิร์นนิงที่ออกแบบมาดี สามารถน าเสนอเนื้อหาบางหัวข้อแทนผู้สอนได้โดยที่
ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องสอนในชั้นเรียน และผู้สอนสามารถใช้เวลาในชั้นเรียนอย่างคุ้มค่ามากข้ึนเช่น การ
ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แทน อย่างไรก็ดี ผู้สอนบางคนอาจจะเห็นว่า การปรากฏตัว
ของครูในห้องเรียนเพ่ือบรรยายเป็นสิ่งจ าเป็นมากเพราะเมื่อ ผู้เรียนเกิดปัญหาก็สามารถที่จะตอบ
ปัญหาหรือให้ผลป้อนกลับได้ทันที อย่างไรก็ตามให้ลองนึกกลับไปว่า ในชั้นเรียนที่ผู้สอนบรรยายใน
ครั้งหนึ่ง ๆ นั้น มีผู้เรียนที่ถามค าถามสักกี่คนและกี่ค าถามกัน ความจริงคือมีจ านวนน้อยมาก อีกทั้ง
การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระบบ จะสามารถถ่ายทอดการสอนให้ใกล้เคียงกับการสอนได้จริง 
รวมทั้งสามารถที่จะน าสื่อประกอบที่ผู้สอนใช้จริง มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อใน
รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการสื่อความหมายให้ชัดเจนมากที่สุด 
และใช้น าเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับอีเลิร์นนิงกับการสอนทางไกล การใช้เวลาใน
ห้องเรียนของการสอนในลักษณะปรกตินี้ผู้สอนจะต้องปรับกลยุทธ์การสอนให้แตกต่างไปจากเดิม 
กล่าวคือ ผู้สอนต้องใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์สูงสุดเช่น การเลือกกิจกรรม หรือ ภาระงาน ที่มี
ความหมายต่อความเข้าใจเนื้อหาการเรียนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือท า หรือ การบรรยายเฉพาะส่วน
ของเนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญๆ ที่ผู้เรียนมักจะพบปัญหาหรือ การใช้เวลาในการตอบปัญหาที่ผู้เรียน
พบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

การจัดระดับการถ่ายทอดเนื้อหาส าหรับอีเลิร์นนิงสามารถแบ่งได้คร่าว ๆ เป็น 3 ระดับ 
ด้วยกัน กล่าวคือ 

1. ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้
จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเน้น
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เนื้อหาที่เป็นข้อความตัวอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีก็คือ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิต
เนื้อหาและการบริหารจัดการคอร์ส 

2. ระดับ Low Cost Interactive Online Course หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงใน
ระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ประกอบการเรียน
การสอนอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะต้องมีการพัฒนา CMS ที่ดี เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
ได้อย่างสะดวก 

3. ระดับ High Quality Online Course หมายถึงเนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่
ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพกล่าวคือ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสอน ( Instructional Designers) และ ผู้เชี่ยวชาญ
การผลิตมัลติมีเดีย(Multimedia Experts) ซึ่งหมายถึงโปรแกรมเมอร์ (Programmers) นักออกแบบก
ราฟิค (Graphic Designers) หรือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) เป็นต้น อี
เลิร์นนิงในลักษณะนี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือ (Tools) เพ่ิมเติมในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย  

นอกจากนั้นยังได้จัดระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถ
ท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

1.  สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม 
กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้
ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร (ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้อี
เลิร์นนิงในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการจัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งส าหรับผู้เรียนในการ
เข้าถึงเนื้อหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

2.  สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะเพ่ิมเติมจาก
วิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง ในความคิดของผู้เขียนแล้วในประเทศไทย หาก
สถาบันใดต้องการที่จะลงทุนในการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ (ที่ไม่ใช่
ทางไกล) แล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่
เป็นสื่อเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาจากอีเลิร์ นนิง เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยัง
ต้องการค าแนะน าจากครูผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดย
ธรรมชาติ 

3.  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ใน
ลักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ในปัจจุบันอีเลิร์
นนิงส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักส าหรับแทน
ครูในการสอนทางไกลด้วยแนวคิดท่ีว่า มัลติมีเดียที่น าเสนอทางอีเลิร์นนิง สามารถช่วยในการถ่ายทอด
เนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้กล่าวโดยสรุปเอาไว้ว่า  การเรียนรายบุคคลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ค าว่าอีเลิร์นนิงกลับเป็นเรื่องที่นักการศึกษา ใน
บ้านเราเพ่ิงหันมาให้ความสนใจกันในขณะนี้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในวงการศึกษา ระบบ
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สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจากอีเลิร์นนิงนี้เพ่ิงจะมีความพร้อมและได้รับ
ความนิยมเป็นที่แพร่หลายในเวลาไม่นาน กอปรกับราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้เพ่ิงจะมีราคาลดลง อี
เลิร์นนิงเป็นรูปแบบการเรียนที่สามารถน าไปใช้ได้หลายระดับ ครูผู้สอนควรพิจารณาน าไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับความพร้อม ความถนัด ความสนใจและความต้องการของตน แต่อย่างไรก็ดี ผู้สอนที่
สนใจจะน าอีเลิร์นนิงไปใช้กับการสอนในลักษณะสื่อเติม หรือ สื่อหลัก จะต้องให้ความร่วมมือในช่วง
ของการออกแบบและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายทอด
การสอนได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุดเสียก่อน นอกจากนี้ ผู้สอนควรที่จะต้องมีการศึกษาหา
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนจากอีเลิร์นนิงของตนเ พ่ือให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการศึกษาของผู้เรียน 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของถนอมพร เลาหจรัสแสง ดังกล่าวข้างต้นหมายถึง
การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ 
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) และได้จัดระดับเอาไว้อีกคือ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text 
Online) 2) ระดับ Low Cost Interactive Online Course 3) ระดับ High Quality Online Course 
นอกจากนี้ยังได้จัดระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถท าได้ 3 ระดับ 
1) สื่อเสริม (Supplementary) 2) สื่อเติม (Complementary) 3) สื่อหลัก (Comprehensive 
Replacement) 

2.3.2  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของศยามน อินสะอาด 

ศยามน อินสะอาด (2561) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงของเอทีเอ็กซ์ (2560) ที่กล่าวว่า อีเลิร์
นนิง คือ การเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือทางสัญญาณ
โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะ
หนึ่งแล้ว เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) 
การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนด้วย
วีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า อีเลิร์นนิงกับการเรียนการสอนหรือ
การอบรมที่ใช้ เทคโนโลยีของเว็บ (Web- Based Technology) ในการถ่านทอดเนื้อหารวมถึง
เทคโนโลยีระบบการจัดหาหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอน
ด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้ สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์หรือจาก
แผ่นซีดีรอมได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิงสามารถน าเสนอโดยอาศัย
เทคโนโลยีมัลติมี เดีย  (Multimedia Technology) และเทคโนโลยี เชิ ง โต้ตอบ ( Interactive 
Technology) 

นอกจากนั้นยังได้อ้างถึงทัศนะของ ดวงแสง ณ นคร และ ศยามน อินสะอาด (2557) ที่
กล่าวว่าอีเลิร์นนิง หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่อยู่ในระบบ
แอนะล็อกและดิจิทัลเพ่ือการน าเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงสื่อที่อยู่ในระบบ
เครือข่ายด้วยอี  เลิร์นนิงเป็นการน าเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในรูปแบบ
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ประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) มาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนการติดต่อสื่อสารในรูปแบบประสานเวลา ได้แก่ Line, Chat, Video Conference 
แบบไม่ประสานเวลา ได้แก่ Webboard, Discussion Board, Blog, e-mail เป็นต้น และได้สรุปว่า 
อีเลิร์นนิง คือ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทั้งในรูปแบบออนไลน์อยู่บนเครือข่ายและ
ออฟไลน์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย เป็นสื่อหรือตัวกลางที่ถ่ายทอดสารหรือความรู้ส่งผ่านไปสู่ผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

นอกจากนั้น ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 
ประการไว้ดังนี้ คือ 1) ทุกสถานที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการ
เรียนรู้ได้ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้ตลอดเวลา 2) มัลติมีเดีย 
(Multimedia) การน าเสนอเนื้อหารูปแบบสื่อประสม ประกอบด้วยภาพนิ่งตัวอักษรและเสียง 
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจในสาระหรือเนื้อหาที่ส่งไปช่วยให้เกิดความคงทนใน
การจดจ าหรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้น3) มีเนื้อหาไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear) การน าเสนอเนื้อหามี
ลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นตรงผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความสามารถของผู้เรียน สามารถเรียน
ซ้ าหรือข้ามบทเรียนได้ 4) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียน 
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและผู้สอน โดยภายในบทเรียนอีเลิร์นนิงจะได้รับการออกแบบกิจกรรมได้
ผู้เรียนสามารถตอบโต้กับเนื้อหา รวมถึงตอบโต้กับแบบฝึกหัดและบททดสอบ ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจด้วนตนเองได้ อีเลิร์นนิงควรมีเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้เรียนแบบร่วมมือ 
(Collaboration Tools) เพ่ือปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
เพ่ือน ๆ ร่วมชั้นเรียน 

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้คือ 1) เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
สื่อการสอน สื่อกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนเป็น
ผู้ควบคุมประสบการณ์การเรียนรู้และน าไปใช้ให้เมาะสมกับตนเอง 2) ผู้เรียนเรียนรู้แบบก ากับตัวเอง 
อ านวยการด้วยตนเอง ควบคุมระยะเวลาในการศึกษาความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยเลือกเรียนเนื้อหาที่
ง่ายหรือยากได้ตามความถนัดและเรียนซ้ าได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น  3) มีปฏิสัมพันธ์
ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดีย โต้ตอบ มีส่วนร่วมกับเนื้อหาและสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4) มีความยึดหยุ่น การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลาทุกอุปกรณ์ สามารถ
เข้าถึงได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไกล 5) เรียนรู้ได้ทุกคน มีความเสมอภาคทางการศึกษา ทุก
คนได้รับความรู้เหมือนกัน สามารถทบทวนศึกษาซ้ าได้ตลอดเวลา 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของศยามน อินสะอาด ดังกล่าวข้างต้น หมายถึงสื่อ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทั้งในรูปแบบออนไลน์อยู่บนเครือข่ายและออฟไลน์ที่ไม่ได้
เชื่อมต่อเครือข่าย เป็นสื่อหรือตัวกลางที่ถ่ายทอดสาระหรือความรู้ส่งผ่านไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง เขายังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญ 4 ประการไว้ดังนี้ 1) ทุกสถานที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) 2) มัลติมีเดีย 
(Multimedia) 3) มีเนื้อหาไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear) 4) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) โดยได้
จัดองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้  1) เนื้อหา (Content) 2) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Leaning Management System) 3) โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) 4) 
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การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้ 1) เป็นการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ผู้เรียนเรียนรู้แบบก ากับตัวเอง 3) มีปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
มัลติมีเดีย 4) มีความยึดหยุ่น 5) เรียนรู้ได้ทุกคน 
 2.3.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของปฏิภาณ สุประดิษฐ์ 
 ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิง ว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยที่ความหมายของเลิร์นนิงนั้น ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่
เหมือนกัน คือ เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาตลอดเวลาตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่ส าหรับปฏิภาณ สุประดิษฐ์ ได้ให้ความหมายของอีเลิร์นนิงว่าเป็นการ
ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลทั้งนี้ ค าว่า  E 
นั้นย่อมาจาก Electronic ส่วนค าว่าอีเลิร์นนิง มาจากค าว่า learning มีความหมายตรงตัวว่าการ
เรียนรู้  เมื่อน ามารวมกันหมายถึงการเรียนรู้โดยใช้ Electronic หรือ Internet เป็นสื่อ ค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI =Computer Assisted Instruction) หรือ การ
สอนบนเว็บ (WBI = Web-based Instruction) 

ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) ยังได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงที่ดีควรจะประกอบไปด้วยลักษณะ
ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้คือ 1) ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้อง
ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ในที่นี้หมายรวมถึง การที่ผู้เรีย น
สามารถเรียกดูเนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น 2) เป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้องมี
การน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อประสมเพ่ือช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดความคงทนในการจดจ าและ การเรียนรู้ได้ดีขึ้น 3) มีการเชื่อมโยง (Non-linear) หมายถึง 
อีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาตามความต้องการ โดยอีเลิร์นนิงจะต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน 4) มีการโต้ตอบ 
(Interaction) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบ (มีปฏิสัมพันธ์) กับเนื้อหา 
หรือกับผู้อ่ืนได ้

องค์ประกอบของอีเลิร์นนิงมีดังนี้ 
1.  เป็นระบบจัดการการศึกษา (Education Management System) ไม่ว่าระบบใดในโลก

ก็ต้องมีการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
องค์ประกอบนี้ส าคัญที่สุด เพราะท าหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนด้าน
บุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผลการด าเนินงาน 
และท าให้แผนทั้งหมดด าเนินไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ 
ในระบบ และน าหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ระบบด าเนินต่อไปด้วยดี และไม่หยุดชะงัก 

2.  มีเนื้อหารายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเวลา ตรงกับ
ความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงานเมื่อ
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จบบทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไป
ศึกษาค้นคว้า 

3.  สามารถสื่ อส า ร ระหว่ า ง ผู้ เ รี ยน  และผู้ ส อน  หรื อ ระหว่ า งผู้ เ รี ยนด้ ว ยกั น 
(Communication) ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกัน เพ่ือหาข้อมูล ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม เพ่ือให้การศึกษาได้ประสิทธิผลสูงสุด สื่อที่ใช้อาจเป็น  E-mail, 
โทรศัพท์, Chat Board, WWWBoard หรือ ICQ เป็นต้น ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้เรียน พร้อม
แสดงความคิดเห็นต่องานของผู้เรียน อย่างสม่ าเสมอ และเปิดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือให้ทุกคนทราบ
ว่า งานแต่ละแบบมีจุดบกพร่องอย่างไร เมื่อแต่ละคนทราบจุดบกพร่องของตน จะสามารถกลับไป
ปรับปรุงตัว หรืออ่านเรื่องใดเพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ 

4.  มีการวัดผลการเรียน (Evaluation) งานที่อาจารย์มอบหมาย หรือแบบฝึกหัดท้ายบท 
จะท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถน าไปประยุกต์ แก้ปัญหาใน
อนาคตได้ แต่การจะผ่านวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรองว่า
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ จากสถาบันใด ถ้าไม่มีการสอบก็บอกไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่เข้าเรียนอย่าง
เดียว จะไม่ได้รับความเชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอย่างเดียว ผู้สอนอาจสอนดี สอนเก่ง สื่อการสอน
ยอดเยี่ยม แต่ผู้เรียนนั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไม่สามารถน าการรับรองว่าเข้าเรียนนั้นได้มาตรฐาน 
เพราะผ่านการอบรมมิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบ ดังนั้นการวัดผลการเรียน จึงเป็นการสร้าง
มาตรฐาน ที่จะน าผลการสอบไปใช้งานได้ ดังนั้นอีเลิร์นนิงที่ดีควรมีการสอบ ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หรือไม ่

ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิง มีดังนี้ 1) ยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิงนั้นง่ายต่อการแก้ไข
เนื้อหา และกระท าได้ตลอดเวลา เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก 
นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอน
สามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web Browser ของค่ายใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถเรียนจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระท าได้ง่ายขึ้ นมาก
และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย 3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
กระท าได้ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งานอีเลิร์นนิง จะสามารถเข้าถึง Server ได้จากที่ใดก็
ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงท าได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 4) ประหยัดเวลา และ
ค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน 
รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก  

นอกจากนั้นปฏิภาณ สุประดิษฐ์ ยังได้กล่าวถึงระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงว่าเป็นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 

1.  ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้
จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลักอีเลิร์นนิง ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ  (WBI) ซึ่งเน้น
เนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดี ก็คือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิต
เนื้อหาและการบริหารจัดการการเรียนรู้ 
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2.  ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ที่
ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในระดับหนึ่งและสองนี้ ควรจะต้องมีการ
พัฒนา LMS ที่ดี เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง 

3.  ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึง เนื้อหา
ของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตต้องใช้
ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Content Experts) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
การสอน(Instructional Designers) และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia Experts) ซึ่ง
หมายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ (Programmers) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers) และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะต้องมีการใช้
เครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะ เพ่ิมเติมส าหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย ตัวอย่าง
โปรแกรมในการผลิต เช่น Macromedia Flash และตัวอย่างโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เช่นโปรแกรม 
Macromedia Flash Player และ โปรแกรม Real Player Plus เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของปฏิภาณ สุประดิษฐ์ ดังกล่าวข้างต้น หมายถึง การ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล
และมีคุณภาพ มีลักษณะส าคัญคือ 1) ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) 2) เป็นมัลติมีเดีย 
(Multimedia) 3) มีการเชื่อมโยง (Non-linear) 4) มีการโต้ตอบ (Interaction) มีองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ 1) เป็นระบบจัดการการศึกษา (Education Management System) 2) มีเนื้อหารายวิชา 
(Contents) 3) สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอน (Communication) 4) มีการวัดผลการ
เรียน (Evaluation) โดยมีประโยชน์ ดังนี้ 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการ
เรียน 2) เข้าถึงได้ง่าย 3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย 4) ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง
และมีระดับของสื่อ 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) 2) ระดับรายวิชา
ออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course) และ 3) ระดับรายวิชา
ออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course 

2.3.4  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของ Choojai 

Choojai (2013) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็นการเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็
ได้ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าโดยการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม 
(Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียน
ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ 
เป็นต้น ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า อีเลิร์นนิง กับการเรียนการสอน หรือการอบรม ที่ใช้
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ
จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดย
ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดีรอมก็
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ได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิงสามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ค าว่าอีเลิร์นนิง 
นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer 
Based Training (การฝึ กอบรมโดยอาศั ยคอมพิว เตอร์  หรื อ เ รี ยกย่ อ  ๆ ว่ า  CBT) Online 
Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น  

อีเลิร์นนิงเป็นค าใหม่พอสมควรที่มีความหมายถึงการอบรมด้วยระบบเครือข่าย หรือผ่าน
ระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตในองค์กร ดังนั้นอีเลิร์นนิง 
จึงได้ผนวกเข้ากับโลกแห่งการศึกษา และวงจรธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันนี้บริษัทหลายบริษัท
พัฒนาระบบอีเลิร์นนิง เพ่ืออบรมพนักงานขายของบริษัทให้ทราบและรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อม
เทคนิคการขาย มหาวิทยาลัยชั้นน าต่าง ๆ เช่น Stanford หรือ Harvard ก็น าระบบอีเลิร์นนิง มา
ให้บริการนิสิต นักศึกษาจากทั่วโลก เพ่ือสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการ  

Choojai ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิง 4 ประการดังนี้ 
1.  เป็นระบบจัดการการศึกษา (Management Education System) ไม่ว่าระบบใดในโลก

ก็ต้องมีการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
องค์ประกอบนี้ส าคัญที่สุด เพราะท าหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนด้าน
บุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผลการด าเนินงาน 
และท าให้แผนทั้งหมด ด าเนินไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบ กระบวนการต่าง ๆ 
ในระบบ และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ระบบด าเนินต่อไปด้วยดี และไม่หยุดชะงัก 

2.  มีเนื้อหารายวิชาเป็นบทและเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา ตรง
กับความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงาน
เมื่อจบบทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไป
ศึกษาค้นคว้า 

3.  สามารถสื่อเนื้อหาสาระระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน  หรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน
(Communication) ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันเพ่ือหาข้อมูลช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม เพ่ือให้การศึกษาได้ประสิทธิผลสูงสุดสื่อที่ ใช้อาจเป็น  E-
mail, โทรศัพท์, Chat Board, WWW Board หรือ ICQ เป็นต้น ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้เรียน 
พร้อมแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้เรียน อย่างสม่ าเสมอและเปิดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือให้ทุกคน
ทราบว่างานแต่ละแบบมีจุดบกพร่องอย่างไร เมื่อแต่ละคนทราบจุดบกพร่องของตน จะสามารถ
กลับไปปรับปรุงตัว หรืออ่านเรื่องใดเพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ 

4.  มีการวัดผลการเรียน (Evaluation) งานที่อาจารย์มอบหมาย หรือแบบฝึกหัดท้ายบท 
จะท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถน าไปประยุกต์แก้ปัญหาใน
อนาคตได้ แต่การจะผ่านวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรองว่า
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์จากสถาบันใด ถ้าไม่มีการสอบก็บอกไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่เข้าเรียนอย่างเดียว 
จะไม่ได้รับความเชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอย่างเดียว ผู้สอนอาจสอนดี สอนเก่ง สื่อการสอนยอด
เยี่ยม แต่ผู้เรียนนั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไม่สามารถน าการรับรองว่าเข้าเรียนนั้น ได้มาตรฐาน เพราะ
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ผ่านการอบรม มิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบ ดังนั้นการวัดผลการเรียน จึงเป็นการสร้าง
มาตรฐาน ที่จะน าผลการสอบไปใช้งานได้ ดังนั้นอีเลิร์นนิงที่ดีควรมีการสอบ ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หรือไม ่

นอกจากนั้น Choojai (2013) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิง ดังนี้  1) ยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสะดวกในการเรียน การเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิงนั้นง่ายต่อการแก้ไข
เนื้อหา และกระท าได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระท าได้ตามใจของผู้ีสอน นอกจากนี้ผู้เรียนก็
สามารถเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิง
ได้ง่ายโดยมากจะใช้ Web Browser ของค่ายใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กระท าได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย  3) 
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่ายเนื่องจากผู้สอนหรือผู้สร้างสรรค์งานอีเลิร์นนิง  จะสามารถ
เข้าถึง Server ได้จากที่ใดก็ได้การแก้ไขข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล จึงท าได้ทันเวลาด้วยความ
รวดเร็ว 4) ประหยัดเวลาและค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ 
โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน  

Choojai (2013) ยังได้กล่าวถึงระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงว่าเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาที่
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกันดังนี้ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง 
เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะเหมือนกับ
การสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นข้อความตัวอักษรเป็นหลักซึ่งมีข้อดี ก็คือ การประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการคอร์ส 2) ระดับ Low Cost Interactive 
Online Course หมายถึง เนื้อหาของ อีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและ
วิดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่ายๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  ในระดับนี้จะต้องมีการ
พัฒนา CMS ที่ดี เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวก 3) ระดับ High Quality 
Online Course หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมือ
อาชีพ กล่าวคือ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบการสอน (Instructional Designers) และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia 
Experts) ซึ่ ง หม ายถึ ง  โ ป ร แกรม เ มอร์  ( Programmers) นั กออกแบบกร า ฟิ ก  ( Graphic 
Designers) และ/หรือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) เป็นต้น อีเลิร์นนิง ใน
ลักษณะนี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือ (Tools) เพ่ิมเติมในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย 

และได้กล่างถึงระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอนว่าสามารถท า
ได ้3 ระดับ ดังนี้ 

1.  สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิง  ไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม 
กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้
ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร (ชีท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้อี
เลิร์นนิงในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการ จัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งส าหรับผู้เรียนใน
การเข้าถึงเนื้อหาเพ่ือให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

2.  สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะเพ่ิมเติมจาก
วิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้
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ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิงในความคิดของผู้เขียนแล้วในประเทศไทย หาก
สถาบันใดต้องการที่จะลงทุนในการอีเลิร์นนิงไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ (ที่ไม่ใช่ทางไกล) 
แล้วอย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่เป็นสื่อเสริม 
(Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากอีเลิร์นนิงเพ่ือวัตถุประสงค์ ใด
วัตถุประสงค์หนึ่งเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยังต้องการ
ค าแนะน าจากครูผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

3.  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะ
แทนที่การบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ ในปัจจุบันอีเลิร์นนิงส่วน
ใหญ่ในต่างประเทศจะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักส าหรับแทนครูในการ
สอนทางไกล ด้วยแนวคิดที่ว่า มัลติมีเดียที่น าเสนอทางอีเลิร์นนิง สามารถช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหา
ได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้ 

นอกจากนั้น Choojai ยังได้สรุปอีเลิร์นนิงดังนี้ว่า แม้ว่าการเรียนรายบุคคลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ค าว่าอีเลิร์นนิงกลับเป็นเรื่องที่นักการศึกษาใน
บ้านเราเพ่ิงหันมาให้ความสนใจกันในขณะนี้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในวงการศึกษาระบบ
สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจากอีเลิร์นนิงนี้เพ่ิงจะมีความพร้อมและได้รับ
ความนิยมเป็นที่แพร่หลายในเวลาไม่นาน กอปรกับราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้เพ่ิงจะมีราคาลดลงอี
เลิร์นนิง เป็นรูปแบบการเรียนที่สามารถน าไปใช้ได้หลายระดับ ครูผู้สอนควรพิจารณาน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อม ความถนัด ความสนใจและความต้องการของตน แต่อย่างไรก็
ดี ผู้สอนที่สนใจจะน าอีเลิร์นนิงไปใช้กับการสอนในลักษณะสื่อเติมหรือ สื่อหลักจะต้องให้ความร่วมมือ
ในช่วงของการออกแบบและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ถ่ายทอดการสอนได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุดเสียก่อน นอกจากนี้ ผู้สอนควรที่จะต้องมี
การศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนจากอีเลิร์นนิงของตนเพ่ือให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของ Choojai ดังกล่าวข้างต้นหมายถึงรูปแบบของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้น
สามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้โดยมีองค์ประกอบ
คือ 1) เป็นระบบจัดการการศึกษา (Management Education System) 2) มีเนื้อหารายวิชา เป็น
บท และเป็นขั้นตอน (Contents) 3) สามารถสื่อเนื้อหาสาระระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือระหว่า
ผู้เรียนด้วยกัน(Communication) 4) มีการวัดผลการเรียน (Evaluation) มีการถ่ายทอดเนื้อหาที่
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) 2) 
ระดับ Low Cost Interactive Online Course 3) ระดับ High Quality Online Course และยังมี
ประโยชน์ของอีเลิร์นนิง ดังนี้ 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน 2) เข้าถึง
ได้ง่ายผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย 3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย 4) 
ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้ เรียน และยังสามารถน าไปใช้ได้ใน 3 ระดับคือ 1) สื่อเสริม 
(Supplementary) 2) สื่อเติม(Complementary) 3) สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) 
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2.3.5  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะใน
เว็บไซต์ Banthitablog 

เว็บไซต์ Banthitablog (2017) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม ดังนั้นจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล การเรียน
ผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้อี
เลิร์นนิง เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการ
ส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายในหรืออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
การฝึกอบรม (Computer Based Training : CBT) และการใช้เว็บเพ่ือการฝึกอบรม (Web Based 
Training : WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้ การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่ง
ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based 
Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) 
ความร่วมมือดิจิทัล (Digital Collaboration) เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท อาทิ อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอด
ผ่านดาวเทียม (Satellite Broadcast) แถบบันทึกเสียงและ วิดีทัศน์ (Audio/Video Tape) โทรทัศน์
ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM) และยังได้อ้างถึงงานของ ถนอมพร 
(ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ค าจ ากัดความไว้ 2 ลักษณะ คือ 

1.  ลักษณะแรกอีเลิร์นนิง หมายถึงการเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศส าหรับการสอน หรือ
การอบรม ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และ
เสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
การจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนต่าง ๆ 

2.  ลักษณะที่สองอีเลิร์นนิงคือ การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม 

การเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยัง
ผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-mail, Web-Board, Chat, Social Network การเรียนรู้แบบออนไลน์
จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all: Anyone, Anytime 
and Anywhere) 

ดังนั้นอีเลิร์นนิง คือการเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหา
นั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้
ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการ
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สอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-Line Learning) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า อี
เลิร์นนิงกับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) 
ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง นี้สามารถ
ศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี -รอม ก็ได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ 
ของอีเลิร์นนิง สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) 

ค าว่าอีเลิร์นนิง นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CBT) 
Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของอีเลิร์นนิง คือ 
รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการ
เรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้ 

นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้ คือ 1) 
Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้
ตามความต้องการของผู้ เรียน เพราะโรงเรียนได้เปิดเว็บไซต์ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง 2) 
Multimedia สื่อที่น าเสนอในเว็บประกอบด้วยข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจน
วีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  3) Non-Linear ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนเนื้อหาที่น าเสนอได้ตามความต้องการ 4) Interactive ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มี
จุดเชื่อม (Links) ย่อมท าให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพ่ิมส่วน
ติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบ E-mail, Web-Board, Chat, Social Network ก็ได้ท าให้ผู้เรียนกับ
ผู้สอนสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว 

เว็บไซต์ Banthitablog (2017) ยังได้กล่าวถึงการเรียนแบบอีเลิร์นนิงมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะต้องออกแบบให้เชื่อมสัมพันธ์กันเป็นระบบ และจะต้องท างาน
ประสานกันได้อย่างลงตัว คือ 

1.  เนื้อหาของบทเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
2.  ระบบบริหารการเรียน เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์หรืออีเลิร์นนิงนั้นเป็นการเรียนที่

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ก าหนดล าดับของเนื้อหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ประเมินผล
ความส าเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผู้ เรียน จึงถือว่าเป็น
องค์ประกอบของอีเลิร์นนิง ที่ส าคัญมาก เราเรียกระบบนี้ว่า “ระบบบริหารการเรียน” (LMS : e-
Learning Management System) 

3.  การติดต่อสื่อสาร การเรียนแบบอีเลิร์นนิง ถือว่าเป็นการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหนึ่ง 
แต่สิ่งส าคัญที่ท าให้อีเลิร์นนิง มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียนทางไกลทั่ว ๆ ไปก็คือการ
น ารูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใช้ประกอบในการเรียน เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และความ
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ตื่นตัวของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ 
สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครูผู้สอน และระหว่าง
ผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ดังนี้ 1) ประเภท Real-Time ได้แก่ Chat (Message, Voice) , White Board / Text Slide , Real-
Time Annotations, Interactive Poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 2) ประเภท Non Real-Time 
ได้แก่ Web-board , E-mail  

4.  มีการสอบ / วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับใด
หรือเรียนวิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ / การวัดผลการเรียน เป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบอีเลิร์นนิง เป็นการเรียนที่สมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชาจ าเป็นต้องวัด
ระดับความรู้ก่อนเข้าสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสม
มากที่สุด ซึ่งท าให้การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบ
ย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียน จะเรียกข้อสอบที่จะใช้
มากจากระบบบริหารคลังข้อสอบ (Test Bank System) ซึ่งเป็นส่วยย่อยท่ีรวมอยู่ในระบบบริหารการ
เรียน 

นอกจากนั้นเว็บไซต์ Banthitablog (2017) ยังได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนในอีเลิร์นนิงเป็น
รูปแบบการเรียนที่ใช้เว็บเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และมีค าเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น การเรียนการ
สอนผ่านเครือข่าย (Web-Based Instruction : WBI) การเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็บ (Web-
Based Interactive Environment) การศึกษาผ่านเว็บ (Web-Based Education) การน าเสนอ
มัลติมีเดียผ่านเว็บ (Web-Based Multimedia Presentations) และการศึกษาที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Education Aid) เป็นต้น 

ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงมีดังนี้คือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2) 
สนับสนุนการเรียนการสอน 3) เกิดเครือข่ายความรู้ 4) เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรง
ตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 5) ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น 

ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงมีความยึดหยุ่นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าปกติ มีความตั้งใจใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ตรงกับระบบการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า ที่ปรึกษา และแนะน าแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน ผู้เรียนสามารถทราบผลย้อนกลับของการเรียน รู้ความก้าวหน้าได้จาก E-Mail 
การประเมินผลควรแบ่งเป็น การประเมินย่อย โดยใช้เว็บไซต์เป็นที่สอบ และการประเมินผลรวม ที่ใช้
การสอบแบบปกติในห้องเรียน เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนเรียนจริงและท าข้อสอบจริงได้หรือไม่ 
อย่างไร 

ประโยชน์ของอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน 
การเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิงนั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระท าได้ตลอดเวลา เพราะ
สามารถกระท าได้ตามใจของผู้ีสอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก 
นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่  2) เข้าถึงได้ง่าย ผู้เรียน และผู้สอน
สามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web Browser ของค่ายใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระท าได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมา
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กว่าแต่ก่อนอีกด้วย 3) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งานอี
เลิร์นนิงจะสามารถเข้าถึง Server ได้จากที่ใดก็ได้การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงท าได้
ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 4) ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรม
ด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม 

วิธีจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีเลิร์นนิง เป็นในปัจจุบันใช้กันอยู่ 3 ลักษณะ 
คือ 1) ใช้เป็นสื่อเสริม โดยการสร้างเว็บเพจโครงการสอน เนื้อหาวิชาบางส่วน หรือทั้งหมด แจ้งแหล่ง
อ้างอิง แหล่งค้นคว้า ให้นักศึกษาทราบ ตอบค าถามที่นักศึกษาถามเข้ามาบ่อย ๆ (Frequently Ask 
Question – FAQ) แจ้ง E-mail ให้ผู้เรียนส่งงาน 2) ใช้เป็นทางเลือก โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
แบบวิธีเข้าชั้นเรียนปกติ หรือเรียนผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเว็บเพจรายวิชาต้องมี
ความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน นั่นคือจะต้องมีความละเอียดมากกว่า ใน
ระดับที่ใช้เป็นสื่อเสริม3) ใช้สอนทดแทนการเรียนการสอนปกติ เป็นระดับสูงสุดที่คาดหวังในการท าอี
เลิร์นนิง โดยผู้เรียนสามารถเรียน ท าแบบฝึกหัด และทดสอบตนเองได้ในระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลออนไลน์ ยังต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของผู้เรียน จึงยังคง
น ามาใช้ได้ยาก ข้อสอบอาจอยู่ในกระดาษ หรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้  

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของเว็บไซต์ Banthitablog. ดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึง
ขอบข่ายในประเด็นหลักของอีเลิร์นนิง ไว้ดังนี้ คืออีเลิร์นนิงคือการเรียน การสอนในลักษณะ หรือ
รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม 
(Satellite) ฯลฯ เป็นต้น และยังกล่างถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบออนไลน์ 1) Anyone, 
Anywhere and Anytime 2)  Multimedia 3)  Non-Linear 4)  Interactive พร้ อมทั้ ง กล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของอีเลิร์นนิงว่า 1) เนื้อหาของบทเรียน 2) ระบบบริหารการเรียน 3) การติดต่อสื่อสาร 
และยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ คือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
2) สนับสนุนการเรียนการสอน 3) เกิดเครือข่ายความรู้ 4) เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 5) ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น โดยมี
ประโยชน์ของดังนี้คือ 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียน 2) เข้าถึงได้ง่าย 3) 
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย 4)ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง 5) ประหยัดเวลา และค่า
เดินทาง  
 2.3.6  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของสุรศักดิ์ ปาเฮ 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิง ว่ามีแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน 
แต่มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันคืออีเลิร์นนิง เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ และเนื่องจากคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นที่มาของ Electronic Learning หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าอีเลิร์นนิง มีผู้สรุป
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ให้ค านิยามค าว่า อีเลิร์นนิง ไว้หลากหลายเช่น ศุภชัย สุขะนินทร์ และ กรกนก วงศ์พานิช ( 2545 ) 
กล่าวว่า 

อีเลิร์นนิง คือการเรียนทางไกลเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีมาใช้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วย เป็นบริการการศึกษาที่ไร้ขอบเขต สามารถที่จะท า
กิจกรรมในห้องเรียนแบบออนไลน์ได้ และเป็นที่นิยมเพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ระยะทางสถานที่
สอน นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองต่อศักยภาพและความสามารถของผู้เรี ยนได้ดีด้วย Kurtus 
(2000 ) กล่าวว่าอีเลิร์นนิง เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่อาจใช้ซีดีรอม ( 
CD-ROM ) เป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ อีเลิร์นนิง อาจอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม ( Computer-Based Training : 
CBT ) และการใช้เว็บเพ่ือการฝึกอบรม ( Web – Based Training : WBT ) หรือใช้ในการเรียน
ทางไกล 

นอกจากนี้ การเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ อีเลิร์นนิง ได้มีการให้นิยามความหมายไว้
หลากหลายที่น่าสนใจดังที่ นามาห์น (Namahn 2012 : Retrieved February 1, 2012) ได้รวบรวม
สรุปไว้ดังต่อไปนี้ 1) อีเลิร์นนิง หมายถึงรูปแบบกระบวนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การ
สื่อสาร การศึกษาและฝึกอบรม โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมใน
รูปแบบใด เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ตามที่ต้องการ ( Kelly ) 2) อีเลิร์นนิง เป็นการเรียนรู้ที่ดึง
หรือใช้ศักยภาพของสารสนเทศที่ต้องการน าไปสู่ผู้ใช้ในช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมโดยสื่อที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3) อีเลิร์นนิงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บบราวเซอร์ (Web – Browser) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต หรือ
ผ่านระบบสื่อประสมในรูปแบบ CD – ROM หรือ DVD (Brandon Hall) 4) อีเลิร์นนิงเป็นระบบการ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ ในมุมมองที่กว้างไกลทั้งในเชิงการปรับประยุกต์ใช้และในเชิง
กระบวนการ เช่นในรูปแบบการเรียนผ่านเว็บ (Web-based Learning) การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ 
(Computer-based Learning) ห้องเรียนเสมือนและการใช้สื่อดิจิทัลเชิงผสมผสาน ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการเรียนรู้โดยตรงจากเนื้อหาผ่านสื่อ Internet , Intranet/Extranet , Audio/Video Tape , 
Satellite Broadcast , Interactive TV และ CD-RO 5) อีเลิร์นนิง เป็นการเรียนรู้จากเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงข้อมูลทางไกลเพ่ือช่วยในการยกระดับฐานความรู้และการปฏิบัติของ
ผู้เรียน ( Rosenberg ) ในขณะเดียวกัน การให้นิยามความหมายของค าว่าอีเลิร์นนิง ตามที่ฮอร์ตัน 
(Horton 2012 : 18) ได้กล่าวไว้ว่า “อีเลิร์นนิ่ง” คือการใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
สร้างสรรค์ประสบการณ์ทางการเรียนรู้  (e-Learning is the use of Electronics Technology to 
Create Learning Experiences) 

ทั้งนี้ อีเลิร์นนิง สามารถให้ค านิยามความหมายไว้ในหลากหลายนัยดังนี้คือ 1) อีเลิร์นนิง 
เป็นวิธีการหลอมรวมรูปแบบทางการเรียนผ่านช่องทางหรือกระบวนการทางเทคโนโลยียุกดิจิตอล 2) 
อีเลิร์นนิง เป็นระบบในการบริหารจัดการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีอิทธิพลส าคัญที่เกิดจากการ
ปฏิวัติทางเทคโนโลยีทางสังคม (Socio-Technologies Evolution) 3) อีเลิร์นนิง เป็นทั้งรูปแบบการ
เรียนรู้แบบประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ของการเรียนรู้
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ด้วยตนเองหรือจากผู้สอน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นกระบวนการหรือเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทั้งใน
ระบบ Online หรือ Offline หรือแบบผสมผสานสท่อหลากหลายประเภท 

สรุปแล้ว อีเลิร์นนิง หมายถึงระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
รวมถึงวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อที่นิยมกันมากที่สุดคือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทุกประเภท เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โทรสารอินเทอร์เน็ต การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และ
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งแบบประสานเวลา ไม่ประสานเวลา หรือท้ังแบบผสมผสาน จึงนับได้ว่าอีเลิร์
นนิง เป็นการเรียนรู้ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในวง
การศึกษา โดยมีพัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต 
ครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่าย 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) ยังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิงดังนี้ว่า อีเลิร์นนิงที่ดีควรจะ
ประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ ดังที่ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้คือ 
1) Anywhere, Anytime หมายถึงอีเลิร์นนิงต้องช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้จริง ในที่นี้รามถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียนได้ด้วย  2) 
Multimedia หมายถึงอีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อประสม เพ่ือช่วย
ในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนสูงขึ้น 3) Non-Linear หมายถึงอีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่
เป็นเชิงเส้นตรง กล่าวคือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ โดยอีเลิร์นนิงจะต้องจัดการ
เชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน 4) Interaction หมายถึงอีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาในการ
โต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือกับผู้อ่ืนได้ กล่าวคือต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบกับเนื้อหา รวมทั้งการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ ต้องมีการจัดหาเครื่องมือในการให้ช่องทางแก่ผู้เรียนในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือการ
ปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือน ๆ 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) ยังได้กล่าวถึงทัศนะของ Horton (2012) ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบอีเลิร์
นนิงว่า มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบจ าแนกออกเป็นลักษณะส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 1 ) 
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง (Standalone Courses) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเป็นไปตาม
ระดับความสามารถทางการเรียนของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ลักษณะการเรียนรู้จะเกิดปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนร่วมกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนจากโปรแกรมวิชา และจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2) 
การเรียนรู้จากการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง (Learning Games and Simulations) การเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติจากเกมและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนแบบสืบค้น 
หรือทดลองจากโปรแกรมดังกล่าว 3) การเรียนรู้จากสื่อทางไกล (Mobile Learning) เป็นผลผลิตของ
อุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ทั้งในรูปแบบเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์พกพา รวมทั้งสื่อ Tablet ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนได้ 4) การเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆเพ่ือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเช่น Blogs, Text-
Messages เป็นต้น 5) การเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือน (Virtual-Classroom Courses) เป็นลักษณะ
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การเรียนรู้จากห้องเรียนที่จ าลองสถานการณ์คล้ายสภาพจริงจากวิทยาการด้านเ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางไกลในการน าเสนอเนื้อหาสาระให้กับผู้เรียน  

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้ ว่าเป็นการเรียนการสอนแบบ 
อีเลิร์นนิงมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ การสอนแบบอีเลิร์นนิงจะประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบส าคัญโดยอ้างอิงจากงานของ จินตวีร์ คล้ายสังข์ 2555 : 2–4 ดังนี้ 1) บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเนื้อหาสาระที่น าเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ส่วนใหญ่เป็นสื่อประสมโดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ลักษณะคือ การใช้ข้อความออนไลน์เป็นหลัก การใช้บทเรียนสื่อประสมแบบ
ปฏิสัมพันธ์ และการใช้บทเรียนคุณภาพสูงจากการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) ระบบบริหาร
จัดการความรู้ คือโปรแกรมการบริหารจัดการความรู้ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดและสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยใช้อิเทอร์เน็ตมาจัดการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ง่าย โดยมีเครื่องมือใน
ด้าน การจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การส ารอง และสนับสนุนข้อมูล การบันทึกและการ
ประเมินผล 3) การติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือช่วยผู้เรียนในการติดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดย
เครื่องมือที่ใช้จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ เครื่องมือใช้แบบประสานเวลา (Synchronous) และ
เครื่องมือใช้แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) 4) การประเมินผลการเรียน ในการเรียนแบบ
ผสมผสานในบางรายวิชาต้องท าการวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุดจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนก็มีการ
สอบย่อย (Quiz) และสอบใหญ่ก่อนจบหลักสูตร (Final Examination)  

นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยได้อ้างถึงทัศนะของ  
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง มี

คุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลากหลายประการคือ 
1.  อีเลิร์นนิงช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถ่ายทอด

เนื้อหาผ่านสื่อมัลติมีเดียสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียง
อย่างเดียว หรือการสอนภายในห้องของผู้สอนที่เน้นการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk 

2.  อีเลิร์นนิงช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้ตลอดเวลา เนื่องจากอีเลิร์นนิงมีการจัดหาเครื่องมือที่สามารถท าให้ผู้สอนติดตามการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

3.  อีเลิร์นนิงช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ เนื่องจากการน าเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง 
กราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้เรียนต้องการ 

4.  อีเลิร์นนิงช่วยท าให้ผู้ เรียนสามรถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง ( Self-paced 
Learning) เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Hypermedia เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ตามล าดับขั้นตอน (Sequence) ตามพ้ืนฐานความรู้ความถนัดและ
ความสนใจของตน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวนได้โดยไม่
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ต้องเรียนในส่วนที่เข้าใจแล้ว ถือว่าผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองจามจังหวะ
ความสามารถในการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

5.  อีเลิร์นนิงช่วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและกับเพ่ือน ๆ เนื่องจากมี
เครื่องมือมากมายในระบบการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น Chat Room , Web Board , E-Mail เป็นต้น เปน็
สื่อที่เอ้ือต่อการโต้ตอบเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่หลากหลาย และอีเลิร์นนิงที่ออกแบบดีเอ้ือให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเนื้อหารูปแบบเกมหรือการจ าลอง 
เป็นต้น 

6.  อีเลิร์นนิงช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัยและ
ตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ทันทีเพราะการเรียนรู้สื่อข้อความแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อข้อความที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

7.  อีเลิร์นนิงท าให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างไม่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านเวลาและสถานที่ ดังนั้น  
อีเลิร์นนิงจึงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้และยิ่งไปกว่านั้น

ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดีในการศึกษาเรียนรู้ 
8.  อีเลิร์นนิงสามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได้ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน

กับผู้เรียนจ านวนมาก และเปิดกว้างให้สถาบันอ่ืน ๆ หรือบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้อีเลิร์นนิงได้ ซึ่งจะพบว่า
ต้นทุนการผลิตอีเลิร์นนิงเท่าเดิม แต่ปริมาณจ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น หรือขยายวงกว้างในการใช้
ออกไปเท่ากับเป็นการลดต้นทุนทางการศึกษานั่นเอง  

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) ดังกล่าวข้างต้น หมายถึง
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทรวมถึงวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อที่นิยมกัน
มากที่สุดคือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทุกประเภท เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
โทรสารอินเทอร์เน็ต การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งแบบ
ประสานเวลา ไม่ประสานเวลา หรือทั้งแบบผสมผสานโดยมีความส าคัญคือ 1) Anywhere, Anytime 
2) Multimedia 3) Non-Linear 4) Interaction มีองค์ประกอบคือ1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2) เป็น
ระบบบริหารจัดการความรู้ 3) การติดต่อสื่อสาร 4) การประเมินผลการเรียน พร้อมทั้งได้กล่างถึง
รูปแบบของการเรียนว่า 1) การเรียนรู้เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง (Standalone Courses) 2) การเรียนรู้
จากการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง (Learning Games and Simulations) 3) การเรียนรู้จากสื่อ
ทางไกล (Mobile Learning) 4) การเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Learning) 5) การเรียนรู้
จากห้องเรียนเสมือน (Virtual-classroom Courses) นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) อีเลิร์นนิง
ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 3) 
อีเลิร์นนิงช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ 4) อีเลิร์นนิง ช่วยท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ ได้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) 5) อีเลิร์นนิงช่วยท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและกับเพ่ือน ๆ 6) อีเลิร์นนิงช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย 7) อีเลิร์นนิงท าให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างไม่มีข้อจ ากัดทั้งใน
ด้านเวลาและสถานที่ 8) อีเลิร์นนิงสามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ 
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 2.3.7  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของ Aei 

Aei (2012) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็นการเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่ง
การถ่ายทอดเนื้อหานั้นกระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็น
ต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด้วยซีดีรอม , การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-Line 
Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น  

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่าอีเลิร์นนิงกับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ
จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดย
ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดีรอมก็
ได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือเนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิงสามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ค าว่าอีเลิร์นนิง
นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer 
Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CBT) Online Learning 
(การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น ดังนั้นสรุปได้ว่าความหมายของอีเลิร์นนิง คือ รูปแบบของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้น
สามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ก็ได้ 

Aei ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลรินนิง ที่ส าคัญมี 4 ส่วน คือ 
1.  เนื้อหา (Content) ส าหรับการเรียนการศึกษาแล้วไม่ว่าจะเรียนอย่างไรก็ตามเนื้อหาถือ

ว่าเป็น สิ่งที่ส าคัญที่สุดอีเลิร์นนิงก็เช่นกัน 
2.  ระบบบริหารการเรียน หรือ LMS ซึ่งย่อมาจาก e-LearningManagement System 

ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและการก าหนดล าดับของเนื้อหาในบทเรียนแล้วน าส่งผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ซึ่งรวมไปถึงขั้นตอนการประเมินผล ควบคุม และสนับสนุนการ
ให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน ระบบบริหารการเรียนจะท าหน้าที่ตั้งแต่ผู้เรียนเริ่มเข้ามาเรียน โดย
จัดเตรียมหลักสูตร บทเรียนทั้งหมดเอาไว้พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียน เมื่อผู้เรียนได้เริ่มต้น
บทเรียนแล้วระบบจะเริ่มท างานโดยส่งบทเรียนตามค าขอของผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไป
แสดงที่ Web Browser ของผู้เรียน จากนั้นระบบก็จะติดตามและบันทึกความก้าวหน้า รวมทั้งสร้าง
รายงานกิจกรรมและผลการเรียนของผู้เรียนในทุกหน่วยการเรียนอย่างละเอียด จนกระท่ังจบหลักสูตร 

3.  การติดต่อสื่อสาร มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครู อาจารย์ผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้น
เรียนคนอ่ืน ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 1) ประเภท
ช่วงเวลาเดียวกัน (Synchronous) ได้แก่ Chat 2) ประเภทช่วงเวลาต่างกัน (Asynchronous) ได้แก่ 
Web-board, E-mail 
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4.  การสอบ/วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับใด หรือ
เรียนวิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ/การวัดผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ การสอบ/วัดผลการเรียนจึง
เป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนที่สมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นต้อง
วัดระดับความรู้ก่อนสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียน หลักสูตรที่เหมาะสมกับตน
มากที่สุด ซึ่งจะท าให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนในแต่
ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร 

Aei ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) สะดวกในการเรียนเพราะผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการได้ตามสะดวก และสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงระบบอี
เลิร์นนิงได้ 2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web 
Browser ของค่ายใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระท าได้ง่ายขึ้นมาก และ
ยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย แต่จะต้องสร้างหน้าจอที่ให้ผู้เรียน
ค้นหาและเข้าถึงสื่อการสอนได้ง่าย 3) ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรม
ด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม 4) สามารถ
เรียนซ้ าได้ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจในบทเรียนก็สามารถที่จะเรียนซ้ ากี่รอบก็ได้โดยไม่เป็นภาระแก่
ผู้สอน 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเสียของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้คือ 1) ในกรณีเป็นการสื่อสารแบบทาง
เดียว จะท าให้ผู้เรียนและผู้สอนขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยที่ผู้ เรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถามผู้สอนในขณะนั้นได้ 2) ต้องมีการวางแผนจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือให้การรองรับ เช่น ซอฟท์แวร์
ในการผลิตสื่อการสอน สมรรถนะของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบของหน้าจอ Web เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกต่อผู้เรียน เป็นต้น 3) ไม่เหมาะกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย 
เพราะการจัดท าสื่อการสอนแต่ใหม่ละครั้งใช้ต้นทุนทั้งเงินและเวลา 4) เหมาะกับผู้เรียนที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองสูง  

และ Aei ยังได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงดังนี้ 
1.  Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Courseware) เป็นขั้นตอน

แรกของการออกแบบการเรียนการสอน ( Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทเรียน 
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน
การสอน และยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกได้ดังนี้ 1) การ
วิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้บางวิชาจ าเป็นที่จะต้องใช้
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
ได้ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่นากจนเกินไปจน
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็นการใช้ความสามารถของสื่อการสอนได้อย่าง
คุ้มค่า 3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือใช้ก าหนดเป้าหมายของสื่อการสอน ช่วยให้สามารถออกแบบสื่อ
การสอนให้เหมาะสม เช่น ช่วงอายุผู้เรียน ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับการศึกษา เป็นต้น 
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2.  Design ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนนี้เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์โดยออกมาในลักษณะของแบบร่างการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) แบบ
ร่างนี้เป็นเอกสารการออกแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน กลยุทธ์ในการเรียนการ
สอน เนื้อหาบทเรียน โดยใช้เอกสารนี้ในการสื่อสารกับทีมงานในการท างานร่วมกันให้ประสบผลส าเร็จ 
การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง การปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งส าคัญจะส่งให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ความสนใจที่จะเรียนอีเลิร์นนิง การ
โต้ตอบกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดีนั้น จะส่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น  

3.  Development ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขั้นตอนของการผลิตตาม
เอกสารการออกแบบเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง โดยเริ่มจากเขียน Storyboard 
ตามเอกสารการออกแบบที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้องแล้ว การเขียน Storyboard เป็นการ
อธิบายหน้าจอของการเรียนการสอนในแต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะเห็น ได้ยินหรือว่ามีปฎิสัมพันธ์อะไรกับ
บทเรียนออนไลน์ Online e-Learningบ้าง Storyboard จะเป็นเครื่องมือในการท างานของกราฟิก 
ทีมตัดต่อเสียง/ภาพ และโปรแกรมเมอร์ในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  และบทเรียนอีเลิร์นนิงที่
เสร็จสมบูรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบที่ต้องการสื่อความหมายจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อนน าไปใช้ 

4.  Implementation ขั้นตอนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยน าบทเรียนอีเลิร์นนิงลงระบบ ท าการ
ตรวจสอบการใช้งานของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบ พร้อมกับมีฝ่ายเทคนิคให้การช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมหรือว่าเครื่องมือการใช้งานบทเรียนอี
เลิร์นนิง  

5.  Evaluation ในขั้นนี้จะเป็นการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิง ในขั้นนี้อาจจะมีการตั้งคณะกรรมที่น าหน้าที่ในการประเมินผล การวัดผลอาจจะใช้
แบบสอบถามถามถึงความพึงพอใจของผู้เรียน รวมทั้งการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เนื้อหาที่เรียน 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของ Aei (2012) ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นการเรียน 
การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้นกระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ฯ และยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) 
สะดวกในการเรียนเพราะผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการได้ตามสะดวก และสามารถ
เรียนที่ไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงระบบอีเลิร์นนิงได้ 2) เข้าถึงได้ง่ายผู้ เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึงอี
เลิร์นนิงได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web Browser ของค่ายใดก็ได้ 3) ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้เรียน
สามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ 4) สามารถเรียนซ้ าได้ในกรณีท่ีผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
ในบทเรียนก็สามารถที่จะเรียนซ้ ากี่รอบก็ได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้สอนและยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของอีเลรินนิง ที่ส าคัญมี 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) ระบบบริหารการเรียน 3) การ
ติดต่อสื่อสาร 4) การสอบ/วัดผลการเรียน และยังได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) 
Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2) Design ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ 3) Development ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  4) Implementation 
ขั้นตอนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ 5) Evaluation ในขั้นนี้จะเป็นการประเมินความสัมฤทธิ์
ผลของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  
 2.3.8  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของ Petsringern  

Petsringern (2016) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็น “นวัตกรรมการศึกษา (Education 
Innovation)” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย
นวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษา
มากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่าแพร่หลายแล้ว และประเภทที่ก าลังเผยแพร่ เช่น 
การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิง
โต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้เป็น
ต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา .htm) อีเลิร์นนิง (Electronic learning) คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของอีเลิร์นนิงถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วน
ที่ เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส าหรับผู้เขียนให้ความหมายของอีเลิร์นนิงว่าเป็น "การใช้เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล" ค าว่า E นั้นย่อมาจาก 
Electronic ส่วนค าว่า learning มีความหมายตรงตัวว่าการเรียนรู้ เมื่อน ามารวมกันหมายถึงการ
เรียนรู้โดยใช้ Electronic หรือ Internet เป็นสื่อ ค าที่มีความหมายใกล้เคียงเช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรื อ  กา รสอนบนเว็ บ  ( WBI = Web-based 
Instruction)  

ค าว่าอีเลิร์นนิงคือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหา
นั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้
ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม  การเรียนการ
สอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่าอีเลิร์
นนิงกับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ใน
การถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) 
ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ อีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดีรอมก็ได้ และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์
นนิง สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โต้ตอบ (Interactive Technology) ค าว่าอีเลิร์นนิง นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น 
Distance Learning (การเรียนทางไกล)  Computer Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัย
คอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CBT) Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น อีเลิร์
นนิงหมายถึง การศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้
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จะเป็นไปตามปัจจัยภายใต้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้สองประการคือ เรียนตามความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเอง และการตอบสนองในความแตกต่างระหว่างบุคคล (เวลาที่แต่ละบุคคลใช้ในการเรียนรู้) 
การเรียนจะกระท าผ่านสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอนจะน าเสนอข้อมูลความรู้ให้ผู้เรียนได้
ท าการศึกษาผ่านบริการ World Wide Web หรือเว็ปไซด์ โดยอาจให้มีปฏิสัมพันธ์ (สนทนา โต้ตอบ 
ส่งข่าวสาร) ระหว่างกัน โดยจะมีการเรียนรู้ในสามรูปแบบคือ ผู้สอนกับ ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนอีก
คนหนึ่ง หรือผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน  

นอกจากนี้ Petsringern ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงมีดังนี ้
1.  เป็นระบบจัดการการศึกษา (Management Education System) ท าหน้าที่ควบคุม 

และประสานงาน ให้ระบบด าเนินไปอย่างถูกต้อง องค์ประกอบนี้ส าคัญที่สุด เพราะท าหน้าที่ในการ
วางแผน ก าหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนด้านบุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผน
อุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผลการด าเนินงาน และท าให้แผนทั้งหมด ด าเนินไปอย่างถูกต้อง 

2.  มีเนื้อหารายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเวลา ตรงกับ
ความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงานเมื่อ
จบบทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไป
ศึกษาค้นคว้า 

3.  สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Communication) 
ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันเพ่ือหาข้อมูล ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบ
ข้อซักถาม สื่อที่ใช้อาจเป็น E-mail, โทรศัพท์, Chat Board, WWW Board หรือ ICQ เป็นต้น ผู้สอน
สามารถตรวจงานของผู้เรียน พร้อมแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้เรียนได้อย่างสม่ าเสมอ 

4.  วัดผลการเรียน (Evaluation) งานที่อาจารย์มอบหมาย หรือแบบฝึกหัดท้ายบท จะท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ และเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถน าไปประยุกต์ แก้ปัญหาในอนาคตได้ 
และจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

Petsringern ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นนิงการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอีเลิร์
นนิงนั้นเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจได้ อีก
ทั้งยังมีอิสระในการเรียนโดยที่ผู้เรียน ไม่จ าเป็นต้องอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ในทุกสถานที่ตามที่ตนต้องการ เพราะในยุคปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นไม่ว่าเราจะตรงส่วนใดของ
โลก เรานั้นก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้  

Petsringern ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิงมีดังนี้  1) 
ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิง นั้นง่ายต่อการ
แก้ไขเนื้อหา และกระท าได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระท าได้ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการ
ผลิตจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา และ
สถานที ่2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่ายโดยมากจะใช้ Web Browser 
ของค่ายใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระท าได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากว่าแต่
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ก่อนอีกด้วย 3) ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งานอีเลิร์นนิง จะสามารถ
เข้าถึง Server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงท าได้ทันเวลาด้วยความ
รวดเร็ว 4) ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ 
โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องประจ าก็ได้ 
ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้ จะสามารถ
ประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม 5) ข้อมูลไม่สูญหาย เนื่องจากการเรียนด้วย
ระบบอีเลิร์นนิงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ท าให้ง่ายต่อการค้นหาและการ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 6) มีอิสระในการเลือกเรียนการเรียนโดยผ่านระบบอีเลิร์นนิงนั้นเราสามารถ เลือก
เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และยังสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนได้หลายท่านอีกด้วย ดังนั้นการเรียนนี้ จึงมี
ความอิสระต่อผู้เรียนแต่ก็มีข้อจ ากัดในบางเรื่อง เช่น เรื่องของเวลา เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิ่งตามทัศนะของ Petsringern (2016) ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นมีดังนี้ 
1) เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ตลอดเวลา 2) เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3) เป็นการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
เข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผลและ Petsringern ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
อีเลิร์นนิงดังนี้ว่า 1) เป็นระบบจัดการการศึกษา (Management Education System) 2) มีเนื้อหา
รายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) 3) สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Communication) 4) วัดผลการเรียน (Evaluation) และยังได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของอีเลิร์นนิงมีดังนี้ 1) ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และสะดวกในการเรียนการสอน 
2) เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย 3) ปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย
เนื่องจากผู้สอน 4) ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ใดก็ได้ 5) ข้อมูลไม่สูญหาย 6) มีอิสระในการเลือกเรียนการเรียนโดยผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
 2.3.9  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของอิศเรษฐ์ เจริญคง  

อิศเรษฐ์ เจริญคง (2557) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็นการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การ
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่ง
เนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่
แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวิดีทัศน์ ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น 

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงอีเลิร์นนิงจะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศ ซึ่ งออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ ( Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์นนิงนี้  สามารถศึกษา
เนื้อหาในลักษณะออนไลน์ และ/หรือจากแผ่นซีดีรอมก็ได้ นอกจากนี้เนื้อหาสารสนเทศของอีเลิร์นนิง
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สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โต้ตอบ (Interactive Technology) 

อีเลิร์นนิงเป็นรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล 
(Distance Learning) กล่าวคือเป็นรูปแบบการเรียนซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่
เดียวกันในเวลาเดียวกันโดยผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning Courseware ซึ่งหมายถึงสื่อ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) มีการเน้นความเป็น Non-Linear มี
การออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา ( Interaction) รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและ 
แบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ โดยเนื้อหาของ e-Learning Courseware จะ
มีการแบ่งไว้เป็นหน่วย ๆ (Module) เมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้ว ผู้ เรียนมีหน้าที่ในการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ ร่วมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงออนไลน์) หลังจากนั้นผู้สอนอาจนัดหมายผู้เรียนมาพบ (ในชั้นเรียน หรื อในลักษณะ
ออนไลน์ก็ได้) แต่ไม่ใช่เพ่ือการสอนเสริมแบบการเรียนทางไกลในลักษณะเดิม หากผู้สอนสามารถใช้
เวลานั้นในการเน้นย้ าประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมักจะเกิดปัญหา หรือตอบปัญหาที่
ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนนั่นเอง 

การเรียนในลักษณะอีเลิร์นนิงว่าสามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนในลักษณะปรกติได้ หาก
น ามาใช้อย่างถูกวิธี ผู้สอนก็ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการสอนในลักษณะบรรยาย (Lecture) เป็นส่วนใหญ่
อีกต่อไป และสามารถใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์สูงสุด เพราะอีเลิร์นนิงสามารถน ามาใช้แทนที่
หรือเสริมในส่วนของการบรรยายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเน้นการท่องจ า (Verbal 
Information) และทักษะทางปัญญา ( Intellectual Skills) จะขอยกตัวอย่างวิชา เทคโนโลยีและ
การศึกษาร่วมสมัยที่ผู้เขียนสอนอยู่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเช่น ในคาบแรกของการสอนผู้เขียน
จ าเป็นต้องสอนเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งความหมาย ขอบเขต บทบาทและพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจในความหมายของค าว่าเทคโนโลยีการศึกษาที่แท้จริงอย่าง
ชัดเจน ผู้ เรียนจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างความหมายตามความคิดของผู้ เรียนเอง 
(Conceptualize) ซึ่งการได้มาซึ่งความคิดของตนเองนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดจากวิธีการสอนแบบ
บรรยายทั้งหมดในขณะเดียวกันหากผู้สอนใช้เวลาไปกับวิธีการสอนในลักษณะใหม่  ที่ท าให้ผู้เรียน
พยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์นั้น ๆ ด้วยตนเอง เช่น การท ากิจกรรมเดี่ยว และ/หรือ
กิจกรรมกลุ่ม หรือการให้ผู้เรียนสรุปความจากเอกสาร หรือการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมเติมและ
สรุปประเด็นเป็นต้น ในกรณีนี้ผู้สอนก็จะเกิดปัญหาในการสอนไม่ทันให้ครบตามหัวข้อในคาบนั้นอีเลิร์
นนิง จึงช่วยผู้สอนในการสอนเนื้อหาที่ไม่ต้องการการอธิบายเพ่ิมเติมมากนั ก เช่นในที่นี้ได้แก่ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา และช่วยทบทวนในเนื้อหาที่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ 
ดังนั้นอีเลิร์นนิงที่ออกแบบมาดี สามารถน าเสนอเนื้อหาบางหัวข้อแทนผู้สอนได้โดยที่ผู้สอนไม่
จ าเป็นต้องสอนในชั้นเรียน และผู้สอนสามารถใช้เวลาในชั้นเรียนอย่างคุ้มค่ามากขึ้นเช่น การออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์แทน อย่างไรก็ดีผู้สอนบางคนอาจจะเห็นว่า การปรากฏตัวของครูใน
ห้องเรียนเพ่ือบรรยายเป็นสิ่งจ าเป็นมากเพราะเมื่อ ผู้เรียนเกิดปัญหาก็สามารถที่จะตอบปัญหาหรือ
ให้ผลป้อนกลับได้ทันที อย่างไรก็ตามให้ลองนึกกลับไปว่า ในชั้นเรียนที่ผู้สอนบรรยายในครั้งหนึ่ง ๆ 
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นั้น มีผู้เรียนที่ถามค าถามสักกี่คนและกี่ค าถามกัน ความจริงคือมีจ านวนน้อยมาก อีกทั้งการสร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีระบบ จะสามารถถ่ายทอดการสอนให้ใกล้เคียงกับการสอนได้จริง รวมทั้ง
สามารถที่จะน าสื่อประกอบที่ผู้สอนใช้จริง มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อในรูปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการสื่อความหมายให้ชัดเจนมากที่สุด และใช้
น าเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกันกับอีเลิร์นนิง กับการสอนทางไกล การใช้เวลาในห้องเรียน
ของการสอนในลักษณะปรกตินี้ ผู้สอนจะต้องปรับกลยุทธ์การสอนให้แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ
ผู้สอนต้องใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์สูงสุด เช่น การเลือกกิจกรรม หรือภาระงานที่มี
ความหมายต่อความเข้าใจเนื้อหาการเรียนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือท า หรือการบรรยายเฉพาะส่วน
ของเนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้เรียนมักจะพบปัญหา หรือการใช้เวลาในการตอบปัญหาที่
ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

อีเลิร์นนิง มีลักษณะเด่นและมีความส าคัญ 6 ประการ คือ 
1.  สื่อประสม (Multimedia) ด้วยศักยภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนสามารถออกแบบ

การเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ทั้งในรูปข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ
ภาพยนต์ ท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ดีกว่าการใช้สื่อเดียวโดด ๆ 

2.  ระบบเปิด (Open System) อีเลิร์นนิงที่น าเสนอเนื้อหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์ผู้สอน
สามารถออกแบบให้การค้นหาและเชื่อมโยงแหล่งความรู้เข้ามาที่บทเรียน เพ่ือชี้น าแหล่งความรู้
เพ่ิมเติม ทันสมัย ให้กับผู้เรียนได้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพการเรียนรู้ มีแหล่งความรู้ให้ผู้เรียน
หลากหลาย และประสิทธิภาพ ผู้สอนประหยัดเวลาในการเตรียม และข้อมูลทันสมัยเสมอ 

3.  รองรับและเอ้ือต่อปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หลากหลายรูปแบบ ปฏิสัมพันธ์ในการ
เรียนจะช่วยเสริมให้เกิดความเข้าใจในขั้นสูงขึ้น การจ าแนกระดับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive 
Domain) 6 ขั้นตาม Benjamin S. Bloom 2 โดยอีเลิร์นนิงจะรองรับและเอ้ือต่อปฏิสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อการเรียน (Human-Computer Interaction) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนกันเอง (Human-Human Interaction) 

4.  รองรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) และแบบ
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Communication) คือการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันได้ในเวลา
เดียวกัน และการสื่อสารที่ผู้ที่สื่อสารไม่ต้องนัดหมายกันเพ่ือสื่อสาร ใช้วิธีการฝากสารไว้ในระบบและ
เมื่อคู่สื่อสารพร้อมก็จะมาตอบสารนั้น เช่น ระบบกระดานสนทนา (Webboard) 

5.  รองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบอาจารย์เป็นผู้น าการสอน (Human Driven) 
หรือแบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้น าการสอน (Computer Driven) เช่น การใช้บทเรียนเป็นสื่อเสริมการ
สอนของอาจารย์ในชั้นเรียน หรือรายวิชาที่พัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งรายวิชาเป็น
ต้น 

6.  เก็บเหตุการณ์การเรียนการสอน (Keep Log) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเช่น 
ค าถาม-ค าตอบ ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเก็บและบันทึกไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่นติดตามการเรียนของ
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ผู้ เรียน ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างการเรียน (Formative Evaluation) ประเมินรวบยอด 
(Summative Evaluation) 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระดับการถ่ายทอดเนื้อหา ส าหรับอีเลิร์นนิงแล้ว การถ่ายทอด
เนื้อหาสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง 
เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลักอีเลิร์นนิง ในลักษณะนี้จะเหมือนกับ
การสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเน้นเนื้อหาที่ เป็นข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดี ก็คือ การ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการคอร์ส  2) ระดับ Low Cost 
Interactive Online Course หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ 
เสียงและวิดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะต้องมีการ
พัฒนา CMS ที่ดี เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวก 3) ระดับ High Quality 
Online Course หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมือ
อาชีพ กล่าวคือ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบการสอน (Instructional Designers) และ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia 
Experts) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมเมอร์ (Programmers) นักออกแบบกราฟิค (Graphic Designers) 
และ/หรือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) เป็นต้น อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้
จะต้องมีการใช้เครื่องมือ (Tools) เพ่ิมเติมในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย 

อิศเรษฐ์ เจริญคง ได้กล่าวถึงระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน 
สามารถท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

1.  สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ 
นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะ
อ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร (ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้อีเลิร์นนิงใน
ลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการจัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งส าหรับผู้เรียนในการเข้าถึง
เนื้อหาเพ่ือให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

2.  สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะเพ่ิมเติมจาก
วิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง ในความคิดของผู้เขียนแล้ว ในประเทศไทยหาก
สถาบันใดต้องการที่จะลงทุนในการน าอีเลิร์นนิงไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ (ที่ไม่ใช่
ทางไกล) แล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่
เป็นสื่อเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาจากอีเลิร์นนิง  เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่ งยัง
ต้องการค าแนะน าจากครู ผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดย
ธรรมชาติ 

3.  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะ
แทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ ในปัจจุบันอีเลิร์นนิงส่วน
ใหญ่ในต่างประเทศ จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักส าหรับแทนครู ใน
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การสอนทางไกล ด้วยแนวคิดที่ว่า มัลติมีเดียที่น าเสนอทางอีเลิร์นนิง  สามารถช่วยในการถ่ายทอด
เนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้ 

แม้ว่าการเรียนรายบุคคลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ค าว่า
อีเลิร์นนิง กลับเป็นเรื่องที่นักการศึกษาในบ้านเราเพ่ิงหันมาให้ความสนใจกันในขณะนี้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะในวงการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจากอีเลิร์
นนิงนี้เพ่ิงจะมีความพร้อมและได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายในเวลาไม่นาน กอปรกับราคาของ
เทคโนโลยีเหล่านี้เพ่ิงจะมีราคาลดลงอีเลิร์นนิง เป็นรูปแบบการเรียน ที่สามารถน าไปใช้ได้หลายระดับ 
ครูผู้สอนควรพิจารณาน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อม ความถนัด ความสนใจและความ
ต้องการของตน แต่อย่างไรก็ดี ผู้สอนที่สนใจจะน าอีเลิร์นนิงไปใช้กับการสอนในลักษณะสื่อเติม หรือ 
สื่อหลัก จะต้องให้ความร่วมมือในช่วงของการออกแบบและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถถ่ายทอดการสอนได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงมากท่ีสุดเสียก่อน นอกจากนี้
ผู้สอนควรที่จะต้องมีการศึกษาหา รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนจากอีเลิร์นนิงของตน 
เพ่ือให้เกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการศึกษาของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

อิศเรษฐ์ เจริญคง ยังได้กล่าวถึงข้อด้อย/จ ากัดของอีเลิร์นนิงมีลักษณะเด่นและส าคัญ แต่ก็มี
ข้อจ ากัดหรือข้อด้อย ดังนี้คือ 1) ด้านบุคคลและเครื่องมือ (Human & Machine) อีเลิร์นนิงเป็นระบบ
การเรียนการสอน ที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเป็นสภาพแวดล้อม/สื่อใน
กระบวนการ หากผู้เรียน/ผู้สอน ไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จะเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินไปได้ หรือด าเนินไปได้อย่างล าบาก 2) ด้านระบบ 
(System) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เช่น ระบบล้มเหลว ฯลฯ จะ
ท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องชะงัก ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนได้ 3) ผู้เรียน
และผู้สอน (Teacher & Learner) เป็นข้อจ ากัดส่วนบุคคล เช่น  3.1) ความสามารถพิมพ์ดีด 
(โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร) จะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร 3.2) ความสามารถเข้าถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย หากเข้าถึงได้แต่มีความแตกต่างกันของคุณลักษณะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และความเร็วของระบบเครือข่ายที่ใช้ ก็จะเป็นอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมระหว่าง
ผู้เรียน 3.3) ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะในการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) 

กล่าวโดยสรุป อีเลิร์นนิงตามทัศนะของอิศเรษฐ์ เจริญคง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หมายถึงการ
เรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ 
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมา
พอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-
Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ 
อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวิดีทัศน์ ตามอัธยาศัย (Video 
On-Demand) และยังได้กล่าวถึงระดับการถ่ายทอดเนื้อหา ส าหรับอีเลิร์นนิง  แล้ว การถ่ายทอด
เนื้อหาสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text 
Online) 2) ระดับ Low Cost Interactive Online Course 3) ระดับ High Quality Online Course 
และได้กล่าวถึงระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
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1) สื่อเสริม (Supplementary) 2) สื่อเติม (Complementary) 3) สื่อหลัก (Comprehensive 
Replacement) พร้อมยังได้กล่าวอีกว่าอีเลิร์นนิงมีลักษณะเด่นและมีความส าคัญ 6 ประการ คือ 1) 
สื่อประสม (Multimedia) 2)  ระบบเปิด (Open System) 3)  รองรับและเ อ้ือต่อปฏิสัมพันธ์  
(Interaction) 4) รองรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) 5) 
รองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบอาจารย์เป็นผู้น าการสอน (Human Driven) 6) เก็บเหตุการณ์
การเรียนการสอน (Keep Log) เขายังได้กล่างถึงข้อด้อย/จ ากัดของอีเลิร์นนิงมีลักษณะเด่นและส าคัญ 
แต่ก็มีข้อจ ากัดหรือข้อด้อย ดังนี้ 1) ด้านบุคคลและเครื่องมือ (Human & Machine) 2) ด้านระบบ 
(System ) 3) ผู้เรียนและผู้สอน (Teacher & Learner)  

2.3.10  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ 

ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ (2558) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่าเป็นการเรียนการสอนในลักษณะ หรือ
รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม 
(Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียน
ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ 
เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2.4  ลักษณะและการถ่ายทอดสื่อประเภทต่าง ๆ ในระบบอีเลิร์นนิง 
ที่มา จาก E-Learning. โดย ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์, 2558, สบืค้นจาก https://bit.ly/2ZtGhMM 

 
 ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่าอีเลิร์นนิง กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้

เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ
จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดย
ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือจากแผ่นซีดีรอมก็ได้ 
และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิง สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ค าว่าอีเลิร์นนิง
นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer 

https://bit.ly/2ZtGhMM
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Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CBT) Online Learning 
(การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น  

ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ยังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิงที่ดีควรประกอบไปด้วย
ลักษณะส าคัญดังนี้คือ 1) Anywhere, Anytime (ทุกที่ทุกเวลา) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความ
สะดวกของผู้เรียนทุกที่ทุกเวลา 2) Multimedia (มัลติมีเดีย) มีการน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์
จากสื่อประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ 3) 
Non-linear (การเชื่อมโยง) ไม่น าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่เป็นเชิงเส้นตรง ก็คือผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาได้ตามความต้องการ จะต้องจัดการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน 4) Interaction (การโต้ตอบ) 
ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา หรือกับผู้อ่ืนได้ เพราะฉะนั้น
ควรมีการจัดกิจกรรมในเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบ 5) Immediate Response ควรมีการ
ออกแบบให้มีการทดสอบ วัดผลและการประเมินผล ที่ให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้เรียน เช่น 
แบบทดสอบก่อนเรียน หรือแบบทดสอบหลังเรียน 

นอกจากนี้ ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงว่า มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ส่วนดังนี้ 

1. เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดส าหรับอีเลิร์นนิงคุณภาพของการเรียน
การสอนของ อีเลิร์นนิง และการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไร 
สิ่งส าคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วน
ใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง เพ่ือท าการปรับเปลี่ยน (Convert) เนื้อหาสารสนเทศที่ผู้สอนเตรียมไว้
ให้เกิดเป็นความรู้ โดยผ่านการคิดค้น วิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวของผู้เรียน ดังนั้น
เนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีอยู่น้อยมากท าให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพทั้งของบุคคลโดยส่วนตัวและของหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) เนื่องจากการเรียน
แบบออนไลน์ หรืออีเลิร์นนิงนั้น เป็นการเรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ระบบ
บริหารการเรียนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ก าหนดล าดับของเนื้อหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ประเมินผลความส าเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการ
ให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงที่ส าคัญมาก เราเรียกระบบนี้ว่า 
"ระบบบริหารการเรียน" 

3. โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) องค์ประกอบส าคัญของ 
Online-Learningที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่ง ก็คือ การจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้เรียนด้วยกัน ในลักษณะที่หลากหลาย และสะดวกต่อผู้ใช้ 
กล่าวคือ มีเครื่องมือที่จัดหาให้ไว้ผู้เรียนใช้ได้มากกว่า 1 รูปแบบรวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีสะดวกใช้ 
(User-Friendly) ด้วย  ซึ่ งเครื่องมือที่ อี เลิร์นนิง ควรจัดหาให้ผู้ เรียน ได้แก่  การประชุมทาง
คอมพิวเตอร์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 3.1) การประชุมทางคอมพิวเตอร์ ในที่นี้หมายถึง การ
ประชุมทางคอมพิวเตอร์ทั้งในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบต่างเวลา (Asynchronous) เช่น การ
แลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ เว็บบอร์ด (Web 
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Board) เป็นต้น หรือในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) เช่น การ
สนทนาออนไลน์ หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อของ แช็ค (Chat) และ ICQ หรือ ในบางระบบ อาจจัดให้มี
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcast / Videoconference) ผ่านทางเว็บ เป็น
ต้น ในการน าไปใช้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเปิดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในคอร์ส ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการบรรยาย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การเปิดอภิปรายออนไลน์ 
เป็นต้น 3.2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบส าคัญ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือผู้เรียนอ่ืน ๆ ในลักษณะรายบุคคล การส่งงานและผล
ป้อนกลับให้ผู้เรียน ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ความคิดเห็นและผลป้อนกลับที่ทันต่อเหตุการณ์ 

4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับใด หรือ
เรียนวิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ/การวัดผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ การสอบ/วัดผลการเรียนจึง
เป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนแบบอีเลิร์นนิง เป็นการเรียนที่สมบูรณ์ บางวิชาจ าเป็นต้อง
วัดระดับความรู้ก่อนสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียน หลักสูตรที่เหมาะสมกับตน
มากที่สุด ซึ่งจะท าให้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนในแต่
ละหลักสูตรก็จะมีการสอบย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร 

ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์  ยังได้กล่าวต่อไปถึงระบบ LMS เป็นค าที่ย่อมาจาก Learning 
Management System หรือ ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดย
ที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก 
ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้ผ่านทาง
เครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ 
เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนไว้บนระบบเพ่ือผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือ
และส่วนประกอบที่ส าคัญ ส าหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา 
ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และ
ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, 
E-mail, Web-board, การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น LMS ประกอบด้วย 5 
ส่วนดังนี้ 

1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจาก ที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจ านวน User และ จ านวนบทเรียนได้ ไม่จ ากัด โดยขึ้นอยู่กับ 
Hardware/Software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งาน ภาษาไทยอย่างเต็ม 
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2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการ
ช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - Based และบทเรียนใน 
รูปแบบ Streaming Media  

3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลัง
ข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการท าข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ 
พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 

4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสาร
ระหว่าง ผู้เรียน - ผู้สอน และผู้เรียน - ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ 
History ของข้อมูลเหล่านี้ได้ 

5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อท่ีเก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin  

 

 
 

ภาพที่ 2.5  ระบบ LMS เป็นค าที่ย่อมาจาก Learning Management System 
ที่มา จาก E-Learning. โดย ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์, 2558, สบืค้นจาก https://bit.ly/2ZtGhMM 

 
การน าระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งานระบบ LMS สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง

หลากหลายอาทิ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยในการน าไปใช้
งานผู้ใช้สามารถ ปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน จุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบขึ้นมาก็
เ พ่ือสร้างระบบการเรียนรู้ ใช้งานในหน่วยงานทั้ งระบบอีเลิร์นนิง  หรือระบบ Knowledge 
Management (KM)     

นอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงผู้ใช้งานในระบบ LMS ส าหรับผู้ใช้งานในระบบ LMS นั้น
สามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหารระบบ (Administrator) ท าหน้าที่ในการติดตั้ง
ระบบ LMS การก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การส ารองฐานข้อมูล การก าหนดสิทธิ์การเป็นผู้สอน 2) 
กลุ่มอาจารย์หรือผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Instructor/Teacher) ท าหน้าที่ในการเพ่ิมเนื้อหา บทเรียน
ต่าง ๆ เข้าระบบ อาทิ ข้อมูลรายวิชา ใบเนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนโดยใช้
ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบค าถาม และสนทนากับนักเรียน 
3) กลุ่มผู้เรียน (Student/Guest) หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ 

https://bit.ly/2ZtGhMM
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รวมทั้งการท าแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยอาจารย์สามารถท าการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนได้ และสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าเรียนแต่ละวิชาได้ 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของ LMS ดังนี้คือ 1) ก าหนดผู้ใช้งาน 2) ระบบการสื่อสาร 
3) แหล่งอ้างอิง 4) การตรวจและให้คะแนน 5) การติดตามพฤติกรรมการเรียน 6) การรายงานผล 7) 
ระบบการสอน 8) ความสามารถในการน าเสนอ Rich Media 

และได้กล่าวถึงส่วนประกอบระบบ LMS ดังนี้ว่า 1) ส่วนเนื้อหาในบทเรียน (Lecture and 
Presentation) 2) ส่วนของการทดสอบในบทเรียน (Testing) 3) ส่วนของการพูดคุยในห้องสนทนา 
(Chat) 4) กระดานข่าว (Webboard) 5) ส่วนของการติดต่อผ่าน E-mal 6) ส่วนสนับสนุนการเรียน
การสอน 

นอกจากนี้ยังได้พูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอนไว้
ดังนี้คือ 1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถ
ตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา 3) ช่วยท าให้
ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ 4) ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน 
(Self-Paced Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนในด้านของล าดับการ
เรียนได้ 5) ช่วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพ่ือน ๆ ได้ เอ้ือต่อการโต้ตอบ 
(Interaction) ที่หลากหลาย และไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน (Global Choice) 
6) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนองต่อ
เรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันที 7) ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 8) ท าให้สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได้ ในกรณีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีจ านวนมาก และเปิดกว้างให้สถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไปเข้า
มาใช้อีเลิร์นนิง 

นอกจากนี้ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ยังได้กล่าวอีกว่าระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงดังนี้ 1) ระดับ
เน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็น
หลักอีเลิร์นนิง ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอักษร
เป็นหลัก ซึ่งมีข้อดี ก็คือ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ 2) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course) 
เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่าง
ง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ในระดับหนึ่งและสองนี้ ควรจะต้องมีการพัฒนา LMS ที่ดี
เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง  3) ระดับรายวิชา
ออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของ
มัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
เนื้อหา (Content Experts) ผู้ เชี่ยวชาญการออกแบบการสอน ( Instructional Designers) และ 
ผู้ เ ชี่ ยวชาญการผลิตมัลติมี เดี ย  (Multimedia Experts) ซึ่ งหมายรวมถึ ง  โปรแกรมเมอร์  
(Programmers) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers) และ/หรือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิ
เมชั่น (Animation Experts) อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะ 
เพ่ิมเติมส าหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย ตัวอย่างโปรแกรมในการผลิต เช่น Macromedia 
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Flash และ ตัวอย่างโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เช่น โปรแกรม Macromedia Flash Player และ 
โปรแกรม Real Player Plus เป็นต้น 

และยังได้กล่าวถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ใช้เป็นสื่อเสริม (Supplementary) การน า ไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ นอกจาก

เนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืน ๆ 
เช่น จากเอกสาร (ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้ ในลักษณะนี้เท่ากับ
ว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้อีเลิร์นนิง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหาเพ่ือให้
ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

2. ใช้เป็นสื่อเติม (Complementary) การน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการ
สอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียน
เข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนจากอีเลิร์นนิง ผู้สอนไม่จ าเป็นต้อง
สอนซ้ าอีก แต่สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนในการอธิบายในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ค่อนข้างซับซ้อน หรือ
เป็นค าถามที่มีความเข้าใจผิดบ่อย ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนได้ ในความคิดของผู้เขียนแล้ว ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา เมื่อได้มี
การลงทุนในการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้กับการเรียนการสอนแล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะ
ของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่เพียงเป็นสื่อเสริม (Supplementary) เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มทุน นอกจากนี้อาจยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในลักษณะแทนที่ผู้สอน (Replacement) ตัวอย่างการใช้
ในลักษณะสื่อเติม เช่น ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองจากอีเลิร์นนิง  ใน
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งก่อนหรือหลังการเข้าชั้นเรียน รวมทั้งให้ก าหนดกิจกรรมที่ทดสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาดังกล่าวใน Session การเรียนตามปรกติ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนของเรา ซึ่งยังต้องการค าแนะน าจากครูผู้สอน รวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

3. ใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) การน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะ
แทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ และโต้ตอบกับเพ่ือนและ
ผู้เรียนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนผ่านทางเครื่องมือติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่อีเลิร์นนิง  จัดเตรียมไว้ ในปัจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในต่างประเทศจะอยู่ ในลักษณะ Learning Through 
Technology ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนในลักษณะมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็น ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ (Collaborative Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยีในการ
น าเสนอเนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการการโต้ตอบผ่านเครื่องมือสื่อสารตลอด โดยไม่เน้น
ทางด้านของการเรียนรู้รายบุคคลผ่านสื่อ (Courseware) มากนัก ในขณะที่ในประเทศไทยการใช้อี
เลิร์นนิง ในลักษณะสื่อหลักเช่นเดียวกับต่างประเทศนั้น จะอยู่ในวงจ ากัด แต่การใช้ส่วนใหญ่จะยังคง
เป็นในลักษณะของ Learning With Technology ซึ่งหมายถึง การใช้อีเลิร์นนิง เป็นเสมือนเครื่องมือ
ทางเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนานพร้อมไปกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดไว้ดังนี้ 
1. ผู้สอนที่น าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะของสื่อเสริม โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเลย

กล่าวคือ ผู้สอนยังคงใช้แต่วิธีการบรรยายในทุกเนื้อหา และสั่งให้ผู้เรียนไปทบทวนจากอีเลิร์นนิงหาก
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ไม่ได้ออกแบบให้จูงใจผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนคงใช้อยู่พักเดียวก็เลิกไปเพราะไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ในการใช้ อี
เลิร์นนิงก็จะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด 

2. ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ ( Impart) เนื้อหาแก่ผู้ เรียน มาเป็น 
(Facilitator) ผู้ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้เรียน พร้อมไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก อีเลิร์นนิงทั้งนี้ หมายรวมถึง การที่ผู้สอนควรมีความพร้อมทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์และรับผิดชอบต่อการสอน มีความใส่ใจกับผู้เรียนโดยไม่ทิ้งผู้เรียน 

3. การลงทุนในด้านของอีเลิร์นนิง ต้องครอบคลุมถึงการจัดการให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาและการติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้สะดวก ส าหรับอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้สอนหรือผู้เรี ยนที่ใช้
รูปแบบการเรียนในลักษณะนี้จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ ในการเรียนที่พร้อม
เพรียงและมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ และสามารถเรียกดู
เนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วน ด้วยความเร็วพอสมควร เพราะหาก
ปราศจากข้อได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวก รวมทั้งข้อได้เปรียบสื่ออ่ืน 
ๆ ในลักษณะในการน าเสนอเนื้อหา เช่น มัลติมีเดียแล้วนั้นผู้เรียนและผู้สอนก็อาจไม่เห็นความจ าเป็น
ใด ๆ ที่ต้องใช้อีเลิร์นนิง 

4. การออกแบบอีเลิร์นนิง ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ในบ้านเรา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น อีเลิร์นนิงจะต้องได้รับการออกแบบตามหลักจิตวิทยาการศึกษา 
กล่าวคือ จะต้องเน้นให้มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกับเนื้อหาเอง 
กับผู้ เรียนอ่ืน ๆ หรือกับผู้สอนก็ตามนอกจากนั้นแล้ว การออกแบบการน าเสนอเนื้อหาทาง
คอมพิวเตอร์ นอกจากจะต้องเน้นให้ เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน ยังคงจะต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ตัวอย่างเช่น การออกแบบน าเสนอโดยใช้มัลติมีเดีย รวมทั้ ง
การน าเสนอในลักษณะ Non-Linear ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาก่อนหลังได้ตามความ
ต้องการ 

5. การที่อีเลิร์นนิงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้น สิ่งส าคัญได้แก่ 
การที่ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวินัยใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Discipline) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  รู้จักวิธีการเลือกสรร ประเมิน รวบรวมสารสนเทศ รวมทั้งรู้จักการจัดระเบียบ 
(Organize) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศตามความเข้าใจของตนเอง 

กล่าวโดยสรุปอีเลิร์นนิงตามทัศนะของศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  หมายถึง  
การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่
ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ 
(Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 
หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เขายังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง  ที่ดีควร
ประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญดังนี้คือ 1) Anywhere, Anytime (ทุกที่ทุกเวลา) 2) Multimedia 
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(มัลติมีเดีย 3) Non-linear (การเชื่อมโยง 4) Interaction (การโต้ตอบ) 5) Immediate Response 
ควรมีการออกแบบให้มีการทดสอบ วัดผลและการประเมินผล และยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอี
เลิร์นนิงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 1) เนื้อหา (Content) 2) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Learning Management System) 3) โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) 4) 
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบองค์ประกอบสุดท้ายของอีเลิร์นนิง ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ยังได้กล่าวอีกว่าระดับ
ของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (text online) 2) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิง
โต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course) 3) ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง 
(High Quality Online Course) และเขายังได้กล่าวถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอน 
สามารถท า ได้  3  ระดับ  ดั งนี้  1 )  ใช้ เป็ นสื่ อ เสริ ม  ( Supplementary) 2 )  ใช้ เป็ นสื่ อ เติ ม 
(Complementary) 3) ใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) เขายังได้พูดถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอน คือ 1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา 3) ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ 4) 
ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) 5) ช่วยท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 6) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 7) ท าให้เกิดรูปแบบการ
เรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 8) ท าให้สามารถลดต้นทุนในการจัด
การศึกษานั้น ๆ  
 2.3.11  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงตามทัศนะ
ของ Information Technology Service Center 
 Information Technology Service Center (n.d.) ได้กล่าวถึงอีเลิร์นนิงว่า เป็นการเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery Methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์
หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) 
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียน 
จากวิดีทัศนต์ามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น 

ในปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงอีเลิร์นนิงคนส่วนใหญ่จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือ 
สารสนเทศซึ่ งออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่ งใช้ เทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้  (Learning 
Management System) ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนและงานสอนด้านต่าง ๆ โดย
ผู้เรียนที่เรียนจากอีเลิร์นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ นอกจากนี้ เนื้อหาสารสนเทศ
ของอีเลิร์นนิงจะถูกน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) จากความหมายที่คนส่วนใหญ่นิยามอีเลิร์นนิงนั้น 
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอีเลิร์นนิงไม่ใช่เพียงแค่การสอนในลักษณะเดิม ๆ และน า
เอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและน าไปวางไว้บนเว็บ หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
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เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอบรมที่ใช้ เครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (Flexible Learning) สนับสนุนการ
เรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์  (Paradigm Shift) ของทั้ง
กระบวนการในการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้อีเลิร์นนิงไม่จ าเป็นต้องเป็นการเรียนทางไกลเสมอ
คณาจารย์สามารถน าไปใช้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended) กับการสอนในชั้นเรียนได้ 

นอกจากนี้ Information Technology Service Center ยังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ           
อีเลิร์นนิง (Feature of e-Learning) ที่ดีควรจะประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญ 4 ประการดังนี้ 1) ทุก
เวลา-ทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) ควรต้องช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้จริง ในที่นี้หมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความสะดวกของผู้ เรียน เช่น 
ผู้ เรียนมีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น 2) มัลติมีเดีย 
(Multimedia) ต้องมีการน าเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อประสมเพ่ือช่วยในการประมวลผล
สารสนเทศของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความคงทนในการจดจ าและ/หรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 3) การเชื่อมโยง 
(Non-linear) มีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงกล่าวคือผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาตามความต้องการโดยอีเลร์นนิงจะต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามจังหวะ (Pace) การเรียนของตนเองด้วยเช่น 
ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนซ้ าได้บ่อยครั้งผู้เรียนที่เรียนดีสามารถเลือกที่จะ
ข้ามไปเรียนในเนื้อหาที่ต้องการได้โดยสะดวก 4) การโต้ตอบ (Interaction) หมายถึงอีเลร์นนิงควร
ต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบ(มีปฏิสัมพันธ์) กับเนื้อหา หรือกับผู้อ่ืนได้ 

Information Technology Service Center ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิง 
(Component of E-Learning) ดังนี้ 

                

 
ภาพที ่2.6  องค์ประกอบของอีเลิร์นนิง (Component of E-Learning) 
ที่มา จาก ความหมายของ E-Learning (What is e-Learning?). โดย Information Technology 
Service Center.(n.d.) สืบค้นจาก https://salaryinvestor.com/guide/secret-success-work/ 

 
 1. เนื้อหา (Content) เนื้อหาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดส าหรับอีเลิร์นนิงคุณภาพของ

การเรียนการสอนของอีเลิร์นนิงและการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในลักษณะนี้หรือไม่
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อย่างไร สิ่งส าคัญที่สุดก็คือเนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้
เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง เพ่ือท าการปรับเปลี่ยน (Convert) เนื้อหาสารสนเทศที่ผู้สอน
เตรียมไว้ให้เกิดเป็นความรู้โดยผ่านการคิดค้น วิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวของผู้เรียน
เองค าว่า “เนื้อหา” ในองค์ประกอบแรกของอีเลิร์นนิงนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะสื่อการสอน และ/หรือคอร์ส
แวร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงส่วนประกอบส าคัญอ่ืน ๆ ที่อีเลิร์นนิง จ าเป็นจะต้องมีเพ่ือให้เนื้อหามีความ
สมบูรณ์เช่น ค าแนะน าการเรียน ประกาศส าคัญต่าง ๆ ผลป้อนกลับของผู้สอน เป็นต้น 

2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) องค์ประกอบที่
ส าคัญมากเช่นกันส าหรับอีเลิร์นนิง ได้แก่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ซึ่งเป็นเสมือนระบบที่รวบรวม
เครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการกับการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเอง 
ซึ่งผู้ใช้ในที่นี้แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ผู้สอน ( Instructors) ผู้เรียน (Students) ผู้ช่วยสอน (Course 
Manager) และผู้ที่ จะเข้ ามาช่วยผู้สอนในการบริหารจัดการด้านเทคนิคต่าง  ๆ ( Network 
Administrator) ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเข้าใช้ที่จัดหาไว้ให้ก็จะมีความแตกต่างกันไป
ตามแต่การใช้งานของแต่ละกลุ่ม ตามปรกติแล้วเครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ต้องจัดหา
ไว้ให้กับผู้ใช้ได้แก่พ้ืนที่ และเครื่องมือส าหรับการช่วยผู้เรียนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน พ้ืนที่และ
เครื่องมือส าหรับการท าแบบทดสอบ แบบสอบ รูปแสดงรูปองค์ประกอบของอีเลิร์นนิง ถาม การ
จัดการกับแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จะจัดหาเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารไว้ส าหรับผู้ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บ
บอร์ด (Web Board) หรือแช็ท (Chat) บางระบบก็ยังจัดหาองค์ประกอบพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกมากมายเช่น การจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเข้า
ใช้งานในระบบ การอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตารางการเรียน ปฏิทินการเรียน เป็นต้น 

3. โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) องค์ประกอบส าคัญของอีเลิร์
นนิง ที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้เรียนด้วยกัน ในลักษณะที่หลากหลายและสะดวกต่อผู้ใช้ กล่าวคือ มี
เครื่องมือที่จัดหาไว้ให้ผู้เรียนใช้ได้มากกว่า 1 รูปแบบ รวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งาน (User-Friendly) ด้วย ซึ่งเครื่องมือที่อีเลิร์นนิง ควรจัดหาให้ผู้เรียน ได้แก่ 3.1) การประชุมทาง
คอมพิวเตอร์ในที่นี้หมายถึงการประชุมทางคอมพิวเตอร์ทั้งในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบต่าง
เวลา (Asynchronous) เช่น การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือ ที่รู้จัก
กันในชื่อของเว็บบอร์ด (Web Board) เป็นต้น หรือในลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน 
(Synchronous) เช่น การสนทนาออนไลน์หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อของแช็ท (Chat) และ ICQ หรือใน
บางระบบ อาจจัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcas /Videoconference) 
ผ่านทางเว็บ เป็นต้น ในการน าไปใช้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเปิดสัมมนาใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคอร์ส ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการบรรยายการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การ
เปิดอภิปรายออนไลน์เป็นต้น 3.2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
องค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือผู้เรียนอ่ืน ๆ ในลักษณะ
รายบุคคล การส่งงานและผลป้อนกลับให้ผู้เรียน ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่าง
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ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้ความคิดเห็นและผลป้อนกลับที่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบองค์ประกอบสุดท้ายของอีเลิร์นนิง แต่ไม่ได้มีความส าคัญน้อยที่
สุดแต่อย่างใดได้แก่การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการโต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการท า
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ 4.1) การจัดให้มีแบบฝึกหัดส าหรับผู้เรียนเนื้อหาที่น าเสนอ
จ าเป็นต้องมีการจัดหาแบบฝึกหัดส าหรับผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้เพราะอี
เลิร์นนิง เป็นระบบการเรียนการสอนซึ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้เรียน
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแบบฝึกหัดเพ่ือการตรวจสอบว่าตนเข้าใจและรอบรู้ในเรื่องที่ศึกษาด้วย
ตนเองมาแล้วเป็นอย่างดีหรือไม่อย่างไรการท าแบบฝึกหัดจะท าให้ผู้เรียนทราบได้ว่าตนนั้นพร้อม
ส าหรับการทดสอบ การประเมินผลแล้วหรือไม่ 4.2) การจัดให้มีแบบทดสอบผู้เรียนแบบทดสอบ
สามารถอยู่ในรูปของแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังเรียนก็ได้ส าหรับอีเลิร์นนิง แล้ว
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ท าให้ผู้สอนสามารถสนับสนุนการออกข้อสอบของผู้สอนได้หลากหลาย
ลักษณะกล่าวคือผู้สอนสามารถออกแบบการประเมินผลในลักษณะของอัตนัย ปรนัยถูกผิดการจับคู่  
ฯลฯ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สอนมีความสะดวกสบายในการสอบเพราะผู้สอนสามารถที่จะจัดท าข้อสอบ
ในลักษณะคลังข้อสอบไว้เพ่ือเลือกในการน ากลับมาใช้หรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้อย่างง่ายดาย 
นอกจากนี้ในการค านวณและตัดเกรดระบบอีเลิร์นนิง ยังสามารถช่วยให้การประเมินผลผู้เรียนเป็นไป
ได้อย่างสะดวกเนื่องจากระบบบริหารจัดการการเรียนรู้จะช่วยท าให้การคิดคะแนนผู้เรียน การตัด
เกรดผู้เรียนเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะระบบจะอนุญาตให้ผู้สอนเลือกได้ว่าต้องการที่จะประเมินผลผู้เรียน
ในลักษณะใดเช่น อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์หรือใช้สถิติในการคิดค านวณในลักษณะใดเช่น การใช้ค่าเฉลี่ยค่า 
T-Score เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแสดงผลในรูปของกราฟได้อีกด้วย 

Information Technology Service Center ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน า  
อีเลิร์นนิง ไปใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1. ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถ่ายทอดเนื้อหาผ่าน

ทางมัลติมีเดียสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว 
หรือจากการสอนภายในห้องเรียนของผู้สอนซึ่งเน้นการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk แต่เพียง
อย่างเดียวโดยไม่ใช้สื่อใด ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีเลิร์นนิง ที่ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมี
ระบบอีเลิร์นนิงสามารถช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ในเวลาที่เร็ว
กว่านอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดีเพราะผู้สอน
จะสามารถใช้อีเลิร์นนิง ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยาย (Lecture) ได้และสามารถใช้อี
เลิร์นนิงในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Autonomous Learning) ได้ดียิ่งขึ้น 

2. ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่าง
ละเอียดและตลอดเวลา เนื่องจากอีเลิร์นนิงมีการจัดหาเครื่องมือที่สามารถท าให้ผู้สอนติดตามการ
เรียนของผู้เรียนได้ 

3. ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้เนื่องจากการน าเอาเทคโนโลยี 
Hypermedia มาประยุกต์ใช้ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความ ภาพนิ่ง 
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เสียงรูปแสดงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กราฟิกวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้
ด้วยกันในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) ท าให้ Hypermedia สามารถน าเสนอเนื้อหาใน
รูปแบบใยแมงมุมได้ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับ 
และเกิดความสะดวกในการเข้าถึงของผู้เรียนอีกด้วย 

4. ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-Paced Learning) เนื่องจาก
การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนในด้านของล าดับการเรียนได้ (Sequence) ตามพ้ืนฐานความรู้ความถนัดและความสนใจของตน 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ ทดสอบทักษะตนเองก่อนเรียนได้ท าให้สามารถชี้ชัดจุดอ่อนของตน และ
เลือกเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบการเรียนของตัวเอง เช่นการเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการ
ทบทวนได้โดยไม่ต้องเรียนในส่วนที่เข้าใจแล้ว ซึ่งถือว่าผู้เรียนได้รับอิสระในการควบคุมการเรียนของ
ตนเองจึงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามฃจังหวะของตนเอง 

5. ช่วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพ่ือน ๆ ได้เนื่องจาก อีเลิร์
นนิงมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเช่น Chat Room, Web Board, E-mail เป็นต้น ที่เอ้ือต่อการโต้ตอบ 
(Interaction) ที่หลากหลายและไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน (Global Choice) 
นอกจากนั้น อีเลิร์นนิงที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือการจ าลอง เป็นต้น 

6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัยและตอบสนอง
ต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันทีเพราะการที่เนื้อหาการเรียนอยู่ในรูปของข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ (Etext) ซึ่งได้แก่ข้อความซึ่งได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล น าเสนอและเผยแพร่ทาง
คอมพิวเตอร์ท าให้มีข้อได้เปรียบสื่ออ่ืน ๆ หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความสามารถ
ในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยความสะดวก
และรวดเร็วและความคงทนของข้อมูล 

7. ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 
เพราะผู้เรียนที่ใช้การเรียนลักษณะอีเลิร์นนิง จะไม่มีข้อจ ากัดในด้านการเดินทางมาศึกษาในเวลาใด
เวลาหนึ่ง และสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังนั้นอีเลิร์นนิง จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ได้และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถน าอีเลิร์นนิงไปใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในเมือง หรือ
ในชนบทสามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน 

8. ท าให้สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได้ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับผู้เรียนที่มีจ านวนมากและเปิดกว้างให้สถาบันอ่ืน ๆ หรือบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้อีเลิร์นนิง ได้ซึ่ง
จะพบว่าเมื่อต้นทุนการผลิตอีเลิร์นนิงเท่าเดิม แต่ปริมาณผู้เรียนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นหรือขยายวง
กว้างการใช้(Scalability) ออกไปก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนทางการศึกษานั่นเอง สามารถศึกษา
ประโยชน์ในการลดต้นทุนของอีเลิร์นนิงได้ 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของอีเลิร์นนิง ๆ ไว้ดังนี้ 
1. ผู้สอนที่น าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะของสื่อเสริม โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเลย

กล่าวคือผู้สอนยังคงใช้แต่วิธีการบรรยายในทุกเนื้อหาและสั่งให้ผู้เรียนไปทบทวนจากอีเลิร์นนิง หาก
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ไม่ได้ออกแบบให้จูงใจผู้เรียนแล้วผู้เรียนคงใช้อยู่พักเดียวก็เลิกไปเพราะไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ในการใช้อี
เลิร์นนิง ก็จะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด 

2. ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ ( Impart) เนื้อหาแก่ผู้ เรียน มาเป็น 
(Facilitator) ผู้ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้เรียน พร้อมไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากอีเลิร์นนิงทั้งนี้หมายรวมถึงการที่ผู้สอนควรมีความพร้อมทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์และรับผิดชอบต่อการสอนมีความใส่ใจกับผู้เรียนโดยไม่ทิ้งผู้เรียน 

3. การลงทุนในด้านของอีเลิร์นนิง ต้องครอบคลุมถึงการจัดการให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาและการติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้สะดวก ส าหรับอีเลิร์นนิงแล้วผู้สอนหรือผู้เรียนที่ใช้
รูปแบบการเรียนในลักษณะนี้จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ ในการเรียนที่พร้อม
เพรียงและมีรูปแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้อีเลิร์นิง  กับการจัดการเรียนการสอนตาม
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้และสามารถเรียกดูเนื้อหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วน ด้วยความเร็วพอสมควรเพราะหากปราศจาก
ข้อได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกรวมทั้งข้อได้เปรียบสื่ออ่ืน ๆ ใน
ลักษณะในการน าเสนอเนื้อหา เช่น มัลติมีเดียแล้วนั้นผู้เรียนและผู้สอนก็อาจไม่เห็นความจ าเป็นใด ๆ 
ที่ต้องใช้อีเลิร์นนิง 

4. การออกแบบอีเลิร์นนิง ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ในบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น อีเลิร์นนิงจะต้องได้รับการออกแบบตามหลักจิตวิทยาการศึกษา
กล่าวคือจะต้องเน้นให้มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกับเนื้อหาเองกับ
ผู้เรียนอ่ืน ๆ หรือกับผู้สอนก็ตาม นอกจากนั้นแล้วการออกแบบการน าเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์
นอกจากจะต้องเน้นให้เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน ยังคงจะต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้ตัวอย่างเช่น การออกแบบน าเสนอโดยใช้มัลติมีเดียรวมทั้งการน าเสนอใน
ลักษณะ Non-Linear ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนเนื้อหาก่อนหลังได้ตามความต้องการ 

5. ในการที่อีเลิร์นนิงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้น สิ่งส าคัญได้แก่
การที่ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวินัยในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Selfdiscipline) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเลือกสรรประเมิน รวบรวมสารสนเทศรวมทั้งรู้จักการจัดระเบียบ (Organize) 
วิเคราะห์สังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศตามความเข้าใจของตนเอง 

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง (Level of Media for E-Learning) 
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 

1. ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะ
อยู่ในรูปของข้อความเป็นหลักอีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเน้น
เนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีก็คือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิต
เนื้อหาและการบริหารจัดการการเรียนรู้ 

2. ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดีทัศน์ที่
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ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลร์นนิง ในระดับหนึ่งและสองนี้ควรจะต้องมีการ
พัฒนา LMS ที่ดีเพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง 

3. ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึง เนื้อหา
ของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กล่าวคือการผลิตต้องใช้
ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Content Experts) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
การสอน (Instructional Designers) และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia Experts) ซึ่ง
หมายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ (Programmers) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers) และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะต้องมีการใช้
เครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะเพ่ิมเติมส าหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย ตัวอย่างโปรแกรม
ในการผลิต เช่น Macromedia Flash และตัวอย่างโปรแกรมเรียกดู เนื้อหา เช่น โปรแกรม 
Macromedia Flash Player และโปรแกรม Real Player Plus เป็นต้น 

Information Technology Service Center ยังได้กล่าวถึง ระดับของการน าอีเลิร์นนิงไป
ใช้ในการเรียนการสอนสามารถท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ใช้เป็นสื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม 
กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิง แล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้
ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร(ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้อี
เลิร์นนิง ในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้อีเลิร์นนิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้เรียนใน
การเข้าถึงเนื้อหาเพ่ือให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

2. ใช้เป็นสื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะเพ่ิมเติม
จากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้สอนยังออกแบบเนื้อหา
ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนจากอีเลิร์นนิง ผู้สอนไม่
จ าเป็นต้องสอนซ้ีาอีกแต่สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนในการอธิบายในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยากค่อนข้าง
ซับซ้อน หรือเป็นค าถามที่มีความเข้าใจผิดบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนได้ในความคิดของผู้เขียนแล้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ
เรา เมื่อได้มีการลงทุนในการน าอีเลิร์นนิง  ไปใช้กับการเรียนการสอนแล้วอย่างน้อยควรตั้ง
วั ตถุประสงค์ ในลั กษณะของสื่ อ เติ ม  ( Complementary) มากกว่ าแค่ เ พีย ง เป็ นสื่ อ เสริ ม 
(Supplementary) เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุน นอกจากนี้อาจยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในลักษณะแทนที่
ผู้สอน (Replacement) ตัวอย่างการใช้ในลักษณะสื่อเติม เช่น ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
เนื้อหาด้วยตนเองจากอีเลิร์นนิง ในวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งก่อนหรือหลังการเข้าชั้นเรียน 
รวมทั้ง ให้ก าหนดกิจกรรมที่ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาดังกล่าวใน Session การเรียน
ตามปรกติเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนของเรา ซึ่งยังต้องการค าแนะน าจาก
ครูผู้สอน รวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

3. ใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ใน
ลักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์และโต้ตอบกับ
เพ่ือนและผู้เรียนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนผ่านทางเครื่องมือติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ อีเลิร์นนิงจัดเตรียมไว้ใน
ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในต่างประเทศจะอยู่ในลักษณะ Learning Through 
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Technology ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนในลักษณะมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็น ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ (Collaborative Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยีในการ
น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการการโต้ตอบผ่านเครื่องมือสื่อสารตลอด โดยไม่เน้น
ทางด้านของการเรียนรู้รายบุคคลผ่านสื่อ (Courseware) มากนักในขณะที่ในประเทศไทยการใช้อีเลิร์
นนิง ในลักษณะสื่อหลักเช่นเดียวกับต่างประเทศนั้น จะอยู่ในวงจ ากัดแต่การใช้ส่วนใหญ่จะยังคง เป็น
ในลักษณะของ Learning With Technology ซึ่งหมายถึงการใช้อีเลิร์นนิง เป็นเสมือนเครื่องมือ
ทางเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนาน พร้อมไปกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

กล่าวโดยสรุปอีเลิร์นนิงตามทัศนะของ Information Technology Service Center ดังที่
กล่าวได้ในเบื้องต้นว่าหมายถึงการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery 
Methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาสารสนเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมา
พอสมควร นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง  (Feature of e-Learning) 4 
ประการดังนี้ 1) ทุกเวลา-ทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime 2) มัลติมีเดีย (Multimedia) 3) การ
เชื่อมโยง (Non-linear) 4) การโต้ตอบ (Interaction ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงไว้ดังนี้ 
1) เนื้อหา (Content) เนื้อหา 2) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) 
3) โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) 4) แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ Information 
Technology Service Center ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในการเรียน
การสอนมีดังนี้ 1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2)  ช่วยท าให้ผู้สอน
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้ดี 3) ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุมการเรียนของตนเองได้ดี 4) ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-Paced 
Learning) 5) ช่วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 6) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ 7) ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น 
8) ท าให้สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์
นนิง (Level of Media for e-Learning) สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 
1)ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) 2) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด 
(Low Cost Interactive Online Course) 3) ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality 
Online Course) และยังได้กล่าวถึง ระดับของการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถท า
ได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1) ใช้เป็นสื่อเสริม (Supplementary) 2) ใช้เป็นสื่อเติม (Complementary) 3) ใช้
เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement)  
 
สรุปโดยรวม 
 จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาในหัวข้อ “แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้
โดยระบบอีเลิร์นนิง” ดังกล่าวข้างต้นว่ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี 
(theoretical sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน หลังจากที่
ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน ซึ่งอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไป
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ปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวัน
บรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็
เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือสร้างความ
ตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ซึ่งจากผลการศึกษาแนวคิดเชิง
ทฤษฎีจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 11 แหล่งดังกล่าวข้างต้น คือ ถนอมพร เลาหจรัส
แสง (2551) ศยามน อินสะอาด (2561) ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) Choojai (2013) เว็บไซต์ 
BANTHITABLOG (2017) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) Aei (2012) Petsringern (2016) อิศเรษฐ์ เจริญคง 
(2557) ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์  (2558) และ Information Technology Service Center (ม.ป.ป.) 
นอกจากจะมีรายละเอียดของแต่ละทัศนะเหล่านั้นแล้ว ผู้วิจัยมีข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  การใช้ค าเรียกชื่อ ค าว่าอีเลิร์นนิง มีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance 
Learning (การเรียนทางไกล) Computer Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ) 
ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจิทัล (Digital Collaboration) หรือเรียก
ย่อ ๆ ว่า CBT) Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่
มักจะใช้ค าว่า อีเลิร์นนิง กับการเรียนการสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร  (Course 
Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์
นนิงนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดีรอมก็ได้ และที่ ส าคัญอีกส่วนคือ 
เนื้อหาต่าง ๆ ของอีเลิร์นนิงสามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมี เดีย ( Multimedia 
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)  

2.  ความหมาย อีเลิร์นนิง หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่
เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้การกระท าโดยการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้  การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย
นวัตกรรมการศึกษา เป็นการเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้เช่น ซีดีรอม เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) 
E-mail, Web-Board, Chat, Social Network การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนส าหรับทุก
คน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all: Anyone, Anytime and Anywhere) ฯลฯ เป็น
ต้น โดยเป็นการเรียนเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ (Flexible Learning) สนับสนุนการ
เรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต 
(Life-Long Learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของทั้ง
กระบวนการในการเรียนการสอนด้วย  

3.  ลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง มี 10 ประการ ดังนี้ 
e-Learnin นับเป็นค าใหม่พอสมควร ที่มีความหมายถึงการอบรมด้วยระบบเครือข่าย 

หรือผ่านระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตในองค์กร ดังนั้น 
e-Learning จึงได้ผนวกเข้ากับโลกแห่งการศึกษา และวงจรธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันนี้บริษัท
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หลายบริษัทพัฒนาระบบ e-Learning เพ่ืออบรมพนักงานขายของบริษัท ให้ทราบและรู้จักผลิตภัณฑ์
ใหม่ พร้อมเทคนิคการขาย มหาวิทยาลัยชั้นน าต่าง ๆ เช่น Stanford หรือ Harvard ก็น าระบบ e-
Learning มาให้บริการนิสิต นักศึกษาจากทั่วโลก เพ่ือสมัครเรียนในหลักสูตรต่าง  ๆ ที่เปิดให้บริการ 
ดังนั้นจึงพอจะสรุปลักษณะส าคัญของ e-Learning ได้ดังนี้ 

3.1  ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้องช่วยขยาย
โอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ในที่นี้หมายรวมถึง การที่ผู้เรียนสามารถเรียกดู
เนื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ได้อย่างยืดหยุ่น 

3.2  เป็นมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาโดย
ใช้ประโยชน์จากสื่อประสมเพ่ือช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความคงทนใน
การจดจ า และการเรียนรู้ได้ดีขึ้น Multimedia สื่อที่น าเสนอในเว็บประกอบด้วยข้อความภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3.3  มีการเชื่อมโยง (Non-linear) หมายถึง อีเลิร์นนิงควรต้องมีการน าเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ โดยอีเลิร์นนิง
จะต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามจังหวะ (Pace) การเรียนของตนเองด้วยเช่น ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถเลือกเนื้อหาที่
ต้องการเรียนซ้ าได้บ่อยครั้ง ผู้เรียนที่เรียนดีสามารถเลือกที่จะข้ามไปเรียนในเนื้อหาที่ต้องการได้
โดยสะดวก 

3.4  มีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มี
จุดเชื่อม (Links) ย่อมท าให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพ่ิมส่วน
ติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบ เอ็กซทราเน็ต E-mail, Web-Board, Chat, Social Network ก็ได้ท าให้
ผู้เรียนกับผู้สอนสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้
ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้ต้องมีการจัดหาเครื่องมือในการให้ช่องทางแก่ผู้เรียนในการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผู้สอน วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือเพ่ือนๆ การวัดผลและ การประเมินผล ซึ่งสามารถให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะอยู่
ในลักษณะของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) หรือแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ก็ตาม และ
ยังเก็บเหตุการณ์การเรียนการสอน (Keep Log) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเช่น ค าถาม-
ค าตอบ ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเก็บและบันทึกไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถน ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

3.5  เรียนรู้เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง (Standalone Courses) เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเป็นไปตามระดับความสามารถทางการเรียนของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ลักษณะการเรียนรู้จะเกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จากโปรแกรมวิชาและจากการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต 

3.6  เ รี ยนรู้ จ ากก าร ใช้ เ กมและสถานการณ์ จ า ลอง  ( Learning Games and 
Simulations) การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากเกมและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ได้
จากการเรียนแบบสืบค้น หรือทดลองจากโปรแกรมดังกล่าว 
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3.7  เรียนรู้จากสื่อทางไกล (Mobile Learning) เป็นผลผลิตของอุปกรณ์การสื่อสาร
รูปแบบต่าง ๆ ที่น ามาใช้ทั้งในรูปแบบเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์พกพา รวมทั้ง
สื่อ Tablet ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนได้ 

3.8  เป็นสื่อประสม (Multimedia) ด้วยศักยภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ทั้งในรูปข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
และภาพยนต์ ท าให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ดีกว่าการใช้สื่อเดียวโดด ๆ 

3.9  เป็นระบบเปิด (Open System) อีเลิร์นนิงที่น าเสนอเนื้อหาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูลที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
อาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบให้การค้นหา และเชื่อมโยงแหล่งความรู้เข้ามาที่บทเรียน เพ่ือชี้น า
แหล่งความรู้เพ่ิมเติม ทันสมัย ให้กับผู้เรียนได้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพการเรียนรู้ มีแหล่ง
ความรู้ให้ผู้เรียนหลากหลาย และประสิทธิภาพ ผู้สอนประหยัดเวลาในการเตรียม และข้อมูลทันสมัย
เสมอ 

3.10  รองรับการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) และ
แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Communication) คือการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันได้ในเวลา
เดียวกัน และการสื่อสารที่ผู้ที่สื่อสารไม่ต้องนัดหมายกันเพ่ือสื่อสาร ใช้วิธีการฝากสารไว้ในระบบและ
เมื่อคู่สื่อสารพร้อมก็จะมาตอบสารนั้น เช่น ระบบกระดานสนทนา (Webboard)  

4.  องค์ประกอบของอีเลิร์นนิง มีดังนี้ 
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน 

โดยแต่ละส่วนจะต้องได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพราะเมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันแล้วระบบ
ทั้งหมดจะต้องท างานประสานกันได้อย่างลงตัว ดังต่อไปนี้ 

4.1  เป็นระบบจัดการการศึกษา (Education Management System) ไม่ว่าระบบใด
ในโลกก็ต้องมีการจัดการ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบด าเนินไปอย่างถูกต้อง 
องค์ประกอบนี้ส าคัญที่สุด เพราะท าหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนด้าน
บุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผลการด าเนินงาน 
และท าให้แผนทั้งหมดด าเนินไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ 
ในระบบ และน าหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ระบบด าเนินต่อไปด้วยดี และไม่หยุดชะงักแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ลักษณะคือ การใช้ข้อความออนไลน์เป็นหลัก การใช้บทเรียนสื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ์ 
และการใช้บทเรียนคุณภาพสูงจากการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

4.2  มีเนื้อหารายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเวลา 
ตรงกับความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมาย
งานเมื่อจบบทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะน าแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้
ไปศึกษาค้นคว้า และเป็นระบบบริหารจัดการความรู้ คือโปรแกรมการบริหารจัดการความรู้ที่ท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางการจัดและสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้อิเทอร์เน็ตมาจัดการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับแหล่งข้อมูล ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึง
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เนื้อหาสาระได้ง่าย โดยมีเครื่องมือในด้าน การจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การส ารอง และ
สนับสนุนข้อมูล การบันทึกและการประเมินผล 

4.3  สามารถสื่ อสารระหว่างผู้ เ รียน  และผู้สอน หรือระหว่างผู้ เ รียนด้วยกัน 
(Communication) ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกัน เพ่ือหาข้อมูล ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม เพ่ือให้การศึกษาได้ประสิทธิผลสูงสุด สื่อที่ใช้อาจเป็น E-mail, 
โทรศัพท์, Chat Board, WWWBoard หรือ ICQ เป็นต้น ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้เรียน พร้อม
แสดงความคิดเห็นต่องานของผู้เรียน อย่างสม่ าเสมอ และเปิดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือให้ทุกคนทราบ
ว่า งานแต่ละแบบมีจุดบกพร่องอย่างไร เมื่อแต่ละคนทราบจุดบกพร่องของตน จะสามารถกลับไป
ปรับปรุงตัว หรืออ่านเรื่องใดเพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ โดยเครื่องมือที่ใช้จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) 
ประเภทช่วงเวลาเดียวกัน (Synchronous) ได้แก่ Chat 2) ประเภทช่วงเวลาต่างกัน (Asynchronous) 
ได้แก่ Web-board, E-mail 

4.4  มีการวัดผลการเรียน (Evaluation) งานที่อาจารย์มอบหมาย หรือแบบฝึกหัดท้าย
บท จะท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และเข้าใจเนื้อหาวิชามากข้ึน จนสามารถน าไปประยุกต์ แก้ปัญหา
ในอนาคตได้ แต่การจะผ่านวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรอง
ว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ จากสถาบันใด ถ้าไม่มีการสอบก็บอกไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่เข้าเรียนอย่าง
เดียว จะไม่ได้รับความเชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอย่างเดียว ผู้สอนอาจสอนดี สอนเก่ง สื่อการสอน
ยอดเยี่ยม แต่ผู้เรียนนั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไม่สามารถน าการรับรองว่าเข้าเรียนนั้น ได้มาตรฐาน 
เพราะผ่านการอบรมมิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบ ดังนั้นการวัดผลการเรียน จึงเป็นการสร้าง
มาตรฐาน ที่จะน าผลการสอบไปใช้งานได้ ดังนั้น  e-Learning ที่ดีควรมีการสอบ ว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม ่

5.  ประโยชน์ของอีเลิร์นนิง มี 12 ประการดังนี้ 
e-Learning (อีเลิร์นนิง)  คือ “การเรียนอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการศึกษาทางไกลรูปแบบ

หนึ่งที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียน แต่เรียนตามความถนัด ความสนใจในช่วงเวลาที่
สะดวก โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม เป็นตัวเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนเข้าด้วยกัน 
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนยัง
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางแชท อีเมล ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ท าให้ e-Learning เป็น
วิธีการเรียนที่ครบวงจรเพราะผู้สอนสามารถทดสอบประเมินผลหลังเรียนจบได้เช่นกัน โดยมีประโยชน์
ดังนี้ 

5.1  ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียง
อย่างเดียว หรือจากการสอนภายในห้องเรียนของผู้สอนซึ่งเน้นการบรรยายในลักษณะ Chalk and 
Talk แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้สื่อใด ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีเลิร์นนิง ที่ได้รับการออกแบบและ
ผลิตมาอย่างมีระบบอีเลิร์นนิงสามารถช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
ในเวลาที่เร็วกว่านอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี 
เพราะผู้สอนจะสามารถใช้อีเลิร์นนิง ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยาย (Lecture) ได้และ
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สามารถใช้อีเลิร์นนิงในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Autonomous Learning) ได้ดียิ่งขึ้น 

5.2  ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้ตลอดเวลาเนื่องจากอีเลิร์นนิง มีการจัดหาเครื่องมือที่สามารถท าให้ผู้สอนติดตามการเรียนรู้
ของผู้เรียนได ้

5.3  ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้เนื่องจากการน าเอา
เทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกต์ใช้ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปของ
ข้อความ ภาพนิ่ง เสียงรูปแสดงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กราฟิกวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่
เกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) ท าให้ Hypermedia สามารถ
น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมได้ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้โดยไม่
ต้องเรียงตามล าดับ และเกิดความสะดวกในการเข้าถึงของผู้เรียนอีกด้วย 

5.4  ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) 
เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Hypermedia เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเองได้ตามล าดับขั้นตอน (Sequence) ตามพ้ืนฐานความรู้ความถนัดและความสนใจของ
ตน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวนได้โดยไม่ต้องเรียนในส่วน
ที่เข้าใจแล้ว ถือว่าผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองจามจังหวะความสามารถในการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

5.5  ช่วยท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและกับเพ่ือนๆเนื่องจากมี
เครื่องมือมากมายในระบบการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น Chat Room, Web Board , E-Mail เป็นต้น เป้น
สื่อที่เอ้ือต่อการโต้ตอบเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่หลากหลาย และอีเลิร์นนิงที่ออกแบบดีเอ้ือให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเนื้อหารูปแบบเกมหรือการจ าลอง 
เป็นต้น  

5.6  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัยและ
ตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ทันทีเพราะการเรียนรู้สื่อข้อความแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
สื่อข้อความที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

5.7  ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในวงกว้าง
ขึ้น เพราะผู้เรียนที่ใช้การเรียนลักษณะอีเลิร์นนิงจะไม่มีข้อจ ากัดในด้านการเดินทางมาศึกษาในเวลาใด
เวลาหนึ่ง และสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังนั้นอีเลิร์นนิง จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ได้และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถน าอีเลิร์นนิงไปใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในเมือง หรือ
ในชนบทสามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหาที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน 

5.8  สามารถลดต้นทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได้ในกรณีที่จัดการเรียนการสอนกับ
ผู้เรียนจ านวนมาก และเปิดกว้างให้สถาบันอ่ืน ๆ หรือบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้อีเลิร์นนิงได้ ซึ่งจะพบว่า
ต้นทุนการผลิตอีเลิร์นนิงเท่าเดิม แต่ปริมาณจ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น หรือขยายวงกว้างในการใช้
ออกไปเท่ากับเป็นการลดต้นทุนทางการศึกษานั่นเอง  
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5.9  สะดวกในการเรียนเพราะผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการได้ตาม
สะดวก และสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงระบบอีเลิร์นนิงได้ 

5.10  เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึงอีเลิร์นนิงได้ง่าย โดยมากจะใช้ Web 
Browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะน าให้ใช้ Web Browser 
แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ 
และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตกระท าได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้วย แต่จะต้องสร้างหน้าจอที่ให้ผู้เรียนค้นหาและเข้าถึง
สื่อการสอนได้ง่าย 

5.11  ประหยัดเวลา และค่าเดินทางผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ใดก็ได้ โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบอีเลิร์นนิงนี้  
จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม 

5.12  สามารถเรียนซ้ าได้ในกรณีท่ีผู้เรียนยังไม่เข้าใจในบทเรียนก็สามารถที่จะเรียนซ้ ากี่
รอบก็ได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้สอน  

6.  ข้อด้อย/จ ากัดของอีเลิร์นนิง มี 8 ข้อดังนี้ 
 การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ Web-Based Instruction ซึ่งถือว่า

เป็นแกนหลักของ e-Learning ใน ความหมายปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่เป็นที่กล่าวถึงกันอยู่
หลายประการซึ่งเมื่อน ามา เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม  ๆ แล้ว สามารถ
อธิบายได้หลายประเด็นดังนี้ 

6.1  ผู้สอนที่น าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะของสื่อเสริม โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเลยกล่าวคือผู้สอนยังคงใช้แต่วิธีการบรรยายในทุกเนื้อหาและสั่งให้ผู้เรียนไปทบทวนจากอีเลิร์
นนิง หากไม่ได้ออกแบบให้จูงใจผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนคงใช้อยู่พักเดียวก็เลิกไปเพราะไม่มีแรงจูงใจใด ๆ 
ในการใช้อีเลิร์นนิง ก็จะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด 

6.2  ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ ( Impart) เนื้อหาแก่ผู้เรียน มาเป็น 
(Facilitator) ผู้ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้เรียน พร้อมไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากอีเลิร์นนิง ทั้งนี้หมายรวมถึงการที่ผู้สอนควรมีความพร้อมทางด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบต่อการสอนมีความใส่ใจกับผู้เรียนโดยไม่ทิ้งผู้เรียน 

6.3  การลงทุนในด้านของอีเลิร์นนิง ต้องครอบคลุมถึงการจัดการให้ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหา และการติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้สะดวก ส าหรับอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้สอนหรือ
ผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนในลักษณะนี้ จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ ในการ
เรียนที่พร้อมเพรียง และมีรูปแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้อีเลิร์นิงกับการจัดการเรียนการ
สอนตามประสิทธิภาพ เช่น ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  และสามารถเรียกดู
เนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะมัลติมีเดียได้อย่างครบถ้วนด้วยความเร็วพอสมควร  เพราะหาก
ปราศจากข้อได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกรวมทั้งข้อได้เปรียบสื่ออ่ืน 
ๆ ในลักษณะในการน าเสนอเนื้อหา เช่น มัลติมีเดียแล้วนั้นผู้เรียนและผู้สอนก็อาจไม่เห็นความจ าเป็น
ใด ๆ ที่ต้องใช้อีเลิร์นนิง 
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6.4  การออกแบบอีเลิร์นนิง ที่ ไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้ เรียน เช่น ผู้ เรียน
ระดับอุดมศึกษาในบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น อีเลิร์นนิงจะต้องได้รับการออกแบบตามหลัก
จิตวิทยาการศึกษา กล่าวคือจะต้องเน้นให้มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นกับเนื้อหาเองกับผู้เรียนอ่ืน ๆ หรือกับผู้สอนก็ตาม นอกจากนั้นแล้วการออกแบบการน าเสนอ
เนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ นอกจากจะต้องเน้นให้เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน ยังคงจะต้องเน้นให้มี
ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ตัวอย่างเช่น การออกแบบน าเสนอโดยใช้
มัลติมีเดียรวมทั้งการน าเสนอในลักษณะ Non-Linear ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหา
ก่อนหลังได้ตามความต้องการ 

6.5  ในการที่อีเลิร์นนิงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้น สิ่งส าคัญ
ได้แก่การที่ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวินัยใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-discipline) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเลือกสรรประเมิน รวบรวมสารสนเทศรวมทั้งรู้จักการจัดระเบียบ (Organize) 
วิเคราะห์สังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศตามความเข้าใจของตนเอง 

6.6  ด้านบุคคลและเครื่องมือ (Human & Machine) อีเลิร์นนิงเป็นระบบการเรียนการ
สอน ที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเป็นสภาพแวดล้อม/สื่อในกระบวนการ หาก
ผู้เรียน/ผู้สอน ไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จะเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญที่ท าให้การเรียน
การสอนไม่สามารถด าเนินไปได้ หรือด าเนินไปได้อย่างล าบาก 

6.7  ด้านระบบ (System) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย เช่น ระบบล้มเหลว ฯลฯ จะท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องชะงัก ท าให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการเรียนการสอนได้ 

6.8  ผู้ เรียนและผู้สอน (Teacher & Learner) เป็นข้อจ ากัดส่วนบุคคล เช่น  3.1) 
ความสามารถพิมพ์ดีด (โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร) จะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร 3.2) 
ความสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย หากเข้าถึงได้แต่มีความแตกต่างกันของ
คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และความเร็วของระบบเครือข่ายที่ใช้ ก็จะเป็นอุปสรรคและความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้เรียน 3.3) ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะในการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-
Directed Learning) 

7.  ระบบ LMS (Learning Management System)  
  ระบบ LMS (Learning Management System ) หรือ ระบบการจัดการเรียนรู้ เป็น

ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา
ตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอน
และผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การเก็บ
บันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพ่ือผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการ
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สอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่ส าคัญ ส าหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ 
ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการ
จัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล 
เป็นต้น LMS ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ 

7.1  ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจ านวน User และ จ านวนบทเรียนได้ไม่จ ากัด โดยขึ้นอยู่กับ 
Hardware/Software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็ม 

7.2  ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือ
ในการช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - Based และบทเรียน
ใน รูปแบบ Streaming Media  

7.3  ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลัง
ข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการท าข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ 
พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 

7.4  ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสาร
ระหว่าง ผู้เรียน - ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ 
History ของข้อมูลเหล่านี้ได้ 

7.5 ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์
และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin การน า
ระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งานระบบ LMS สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายอาทิ 
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยในการน าไปใช้งานผู้ใช้สามารถ 
ปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน จุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบขึ้นมาก็เพ่ือสร้างระบบ
การเรียนรู้ใช้งานในหน่วยงานทั้งระบบอีเลิร์นนิง หรือระบบ Knowledge Management (KM)    

กล่าวโดยสรุป ระบบอีเลิร์นนิง หมายถึง ระบบทางเลือกเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ระบบ คือ ระบบจัดการ
หลักสูตร (Course Management) ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบการ
ทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 
และระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)  

 
8.  ระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง แบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ  

ระดับของสื่ออีเลิร์นนิงถือว่ามีสถานะเป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์อีเล็ค
ทรอนิคส์ในการจัดการ เรียนรู้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก ที่ครูผู้สอนควรจะได้น ามาใช้ และจะต้องใช้ให้
เป็น โดยน ามาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

8.1  ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ใน
ระดับนี้จะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลักอีเลิร์นนิง ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ  (WBI) 
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ซึ่งเน้นเนื้อหาที่เป็นข้อความ ตัวอักษรเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดี ก็คือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการการเรียนรู้ 

8.2  ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึง เนื้อหาของอีเลิร์นนิงในระดับนี้จะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ที่
ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงในระดับหนึ่งและสองนี้ ควรจะต้องมีการ
พัฒนา LMS ที่ดี เพ่ือช่วยผู้ใช้ในการสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง 

8.3  ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึง 
เนื้อหาของอีเลิร์นนิง ในระดับนี้จะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตต้อง
ใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Content Experts) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
การสอน(Instructional Designers) และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (Multimedia Experts) ซึ่ง
หมายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ (Programmers) นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers) และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Experts) อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้จะต้องมีการใช้
เครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะ เพ่ิมเติมส าหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาด้วย ตัวอย่าง
โปรแกรมในการผลิต เช่น Macromedia Flash และตัวอย่างโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เช่นโปรแกรม 
Macromedia Flash Player และ โปรแกรม Real Player Plus เป็นต้น 

8.4  ใช้เป็นสื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิง ไปใช้ในลักษณะสื่อ
เสริม กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร (ชีท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ 
การใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการ จัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งส าหรับ
ผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 

8.5  ใช้เป็นสื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะ
เพ่ิมเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยัง
ออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง  ในความคิดของผู้เขียนแล้วใน
ประเทศไทย หากสถาบันใดต้องการที่จะลงทุนในการอีเลิร์นนิงไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ 
( ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท า ง ไ ก ล )  แ ล้ ว อ ย่ า ง น้ อ ย ค ว ร ตั้ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สื่ อ เ ติ ม 
(Complementary) มากกว่าแค่เป็นสื่อเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนศึกษา
เนื้อหาจากอีเลิร์นนิงเพ่ือวัตถุประสงค์ ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยังต้องการค าแนะน าจากครูผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการ
ปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 

8.6  ใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิง ไป
ใช้ในลักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ ในปัจจุบันอี
เลิร์นนิงส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักส าหรับ
แทนครูในการสอนทางไกล ด้วยแนวคิดที่ว่า มัลติมีเดียที่น าเสนอทางอีเลิร์นนิง สามารถช่วยในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้ 

กล่าวโดยสรุป ระดับของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึง สื่อทางเลือก
เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 6 ระดับ 
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คือ ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (Text Online) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิงโต้ตอบและประหยัด (Low 
Cost Interactive Online Course) ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online 
Course) ระดับใช้เป็นสื่อเสริม (Supplementary) ระดับใช้เป็นสื่อเติม (Complementary) และ
ระดับใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement)  

9.  ขั้นตอนการพัฒนาของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงมีดังนี้ 
   สื่อการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบเพ่ือตอบสนองการเรียนการ สอน

ทางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือการเรียนการสอน
ออนไลน์ Online นั้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สื่อจะต้องสามารถกระตุ้นเร้าความสนใจแก่
ผู้เรียน มีส่วน การออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา ( Interactive) รวมทั้งมีส่วน
ของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวนความรู้
โดยหลักการเรียนรู้ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้เรียนสามารถ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา กระบวนการและ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนดังต่อไปนี้ 

9.1  Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็น
ขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนการสอน ( Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา
บทเรียน ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การเรียนการสอน และยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกได้ดังนี้ 
1.1) การวิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้บางวิชาจ าเป็นที่
จะต้องใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิงได้ 1.2) การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่นาก
จนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็นการใช้ความสามารถของสื่อการ
สอนได้อย่างคุ้มค่า 1.3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือใช้ก าหนดเป้าหมายของสื่อการสอน,ช่วยให้สามารถ
ออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสม เช่น ช่วงอายุผู้เรียน ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับการศึกษา 
เป็นต้น 

9.2  Design ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนนี้เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์โดยออกมาในลักษณะของแบบร่างการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) แบบ
ร่างนี้เป็นเอกสารการออกแบบที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน กลยุทธ์ในการเรียนการ
สอน เนื้อหาบทเรียน โดยใช้เอกสารนี้ในการสื่อสารกับทีมงานในการท างานร่วมกันให้ประสบผลส าเร็จ 
การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยง การปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งส าคัญจะส่งให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ความสนใจที่จะเรียนอีเลิร์นนิง การ
โต้ตอบกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดีนั้น จะส่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
ยิ่งขึ้น 

9.3  Development ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขั้นตอนของการผลิต
ตามเอกสารการออกแบบเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  โดยเริ่มจากเขียน 
Storyboard ตามเอกสารการออกแบบที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้องแล้ว การเขียน 
Storyboard เป็นการอธิบายหน้าจอของการเรียนการสอนในแต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะเห็น ได้ยินหรือว่า
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มีปฎิสัมพันธ์อะไรกับบทเรียนออนไลน์ Online e-Learning บ้าง Storyboard จะเป็นเครื่องมือใน
การท างานของกราฟิก ทีมตัดต่อเสียง/ภาพ และโปรแกรมเมอร์ในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
และบทเรียนอีเลิร์นนิงที่เสร็จสมบูรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบที่ต้องการสื่อ
ความหมายจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อนน าไปใช้ 

9.4  Implementation ขั้นตอนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยน าบทเรียนอีเลิร์นนิง ลงระบบ 
ท าการตรวจสอบการใช้งานของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบ พร้อมกับมีฝ่ายเทคนิคให้การ
ช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมหรือว่าเครื่องมือการใช้งาน
บทเรียนอีเลิร์นนิง  

9.5  Evaluation ในขั้นนี้จะเป็นการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง ในขั้นนี้อาจจะมีการตั้งคณะกรรมที่น าหน้าที่ในการประเมินผล การวัดผลอาจจะใช้
แบบสอบถามถามถึงความพึงพอใจของผู้เรียน รวมทั้งการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เนื้อหาที่เรียน  

กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการพัฒนาของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึง 
ขั้นตอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษา
แนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  และการ
ประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  

เนื่องจากในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงนั้นค าถามส าคัญ คือ จะ
พัฒนาอะไร (What) และพัฒนาอย่างไร (How) ดังนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพแสดงกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีใน 3 ประเด็นดังนี้ คือ 1) ระบบของอีเลิร์นนิง 2) ลักษณะของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง 3) 
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง เพ่ือใช้ประกอบกับรายละเอียดของทัศนะต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นทั้ง 11 แหล่ง ในการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน เพ่ือให้น าเอาแนวคิด
เชิงทฤษฎีไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ตระหนัก
ว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การ
ปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้  ดังภาพที่ 
2.8 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.7  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ ลักษณะ และขั้นตอนการพัฒนาสื่อส าหรับ 
อีเลิร์นนิง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบของอีเลิร์นนิง            
เพื่อการพัฒนา 

ระดับของสื่ออีเลิร์นนิง            
เพื่อการพัฒนา 

ขั้นตอนการพัฒนา        
สื่ออีเลิร์นนิง 

จัดการ
หลักสูตร การสร้าง

บทเรียน 
การทดสอบ

และ
ประเมินผล 

ส่งเสริม 

การเรียน 

จัดการ 

ข้อมูล 
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2.4  กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
 นอกจากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์

นนิงของนักวิชาการทั้ง 11 แหล่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอน าเสนอลักษณะและวิธีการในการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 แหล่ง คือ 1) 
ส านักงานการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2) แผนกศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และ 3) โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่มีความสมบูรณ์และ
ชัดเจน อันจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยใน
ภาคสนามได้อย่างมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนั้น สถานศึกษาสามแห่งนี้ อาจเป็นแหล่ง
ให้ผู้วิจัยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม หรือเป็นแหล่งไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ 
เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาในเรื่องที่ท า
วิจัยอย่างหลากหลาย ส าหรับสาระที่เป็นค าอธิบายลักษณะและวิธีการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิงในสถานศึกษา 3 แห่งดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา ขอน าเสนอ
ตามล าดับดังนี้ 
 2.4.1 การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Office of Online Education)  
 ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2553) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทาง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น E-University มีหน้าที่ให้
การสนับสนุนการด าเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงรองรับหลักสูตรออนไลน์
จากคณะและวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง
การศึกษาในหลักสูตรปกติ เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารไปยังหน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งตอบสนองต่อปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”  
ปณิธาน เป็นองค์กรชั้นน าที่มีระบบการบริหาร และระบบงานที่ดีและมีมาตรฐาน 

บุคคลากรมีสมรรถนะสูง มีการยอมรับ นับถือ ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความก้าวหน้า และทันสมัยในเทคโนโลยีการจัดการศึกษาและบริหารงาน ที่
เป็นที่ยอมรับสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

วิสัยทัศน์ หน่วยงานกลางที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือตอบสนองความ
คาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในสังคมไทย และสังคมโลก  

พันธกิจ 5 ประการคือ 1) e-Learning Infrastructure จัดหาและเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารนูปโภค ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ที่เหมาะสมต่อการให้บริการจัดการ
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เรียนการสอนทั้งในรูปแบบของ Supplement, Complement และ Replacement 2) Production 
Unit ผลิตสื่อการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับคณะ/วิชาของมหาวิทยาลัย 3) Educational Technology, 
Academic and Technical Support in e-Learning สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านอี
เลิร์นนิง ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย  4) Human Resource 
Development พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้อีเลิร์นนิง เป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอน 5) Research & Develop e-Learning Technology วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสอนผ่าน
ระบบอีเลิร์นนิง ที่เหมาะสมกับการใช้งานของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบอี
เลิร์นนิง รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้ง
ในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่ องมือเพ่ือการ
สื่อสารไปยังหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีผลงานด้านการพัฒนาอีเลิร์นนิง 
การเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบอีเลิร์นนิงนั้น ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการศึกษาปัจจุบันเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน มีเครื่องไม้เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโมบาย
โฟน แท็ปแล็ต โน๊ตบุ๊ค สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ได้ง่ายและสะดวก 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เห็นความส าคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงได้จัดท าระบบอี
เลิร์นนิงขึ้นมา ซึ่งระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นการจัดการที่ดี และได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของมหาวิทยาลัยก็ว่าได้ เนื่องจากระบบจัดการอีเลิร์นนิงของ
มหาวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร ทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เช่น 
อีเลิร์นนิงที่ทุกคณะจะต้องให้ความร่วมมือ ระบบอินฟาร์สตรัคเจอร์ หรือระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
ศูนย ์ICT จะดูแลเรื่อง เซิฟเวอร์ ส านักการจัดการออนไลน์ จะต้องจัดระบบให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็
ตามการจัดระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัย จะเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ก็ไม่แปลก แต่สิ่งเหล่านี้ย่อมมี
อุปสรรค หรือปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากระบบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยบูรณาการอัพเดทเวอร์ชั่น แต่ก็
ยังพบว่า สถิติการเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงในนักศึกษาทุกคนเข้ามาใช้สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างต่ า ถือเป็น
สถิติที่สูงมาก นอกจากนั้น ระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัย ยังลิ้งค์หน้าจอแบบอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าไปดูวีดีโอการสอนของอาจารย์ได้ หากไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชานั้นได้ ซึ่งระบบนี้จะ
เหมือนกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ใช้เช่นเดียวกันดังภาพข้างล่างนี้ที่แสดงบนหน้าเว็บไซน์ของ
มหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 2.8  ภาพการประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซน์ของส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม  
ทีม่า จาก อีเลิร์นนิง, โดย ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553, สืบค้นจาก 

http://elearning.spu.ac.th/ 
 
 ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้พัฒนาอีเลิร์นนิงส าหรับคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยได้ใช้โดยมีข้อมูลส าหรับอาจารย์ได้จัดท าไฟล์องค์ประกอบส าหรับอีเลิร์นนิงในแต่ละ
สัปดาห์ในที่นี้ขอยกเอาสัปดาห์ที่ 8 ดังนี้ (กรณีตัวอย่างน าเสนอ) คือ 

1. ไฟล์เนื้อหา Resource ต่าง ๆ คู่มือขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ สัปดาห์ที่ 8 เมื่ออัพโหลด
เสร็จแล้วก็จะเห็นรูปภาพต่าง ๆ ที่แนะน าการใช้งาน (โดยจะมีภาพประกอบทุกขั้นตอนในไฟล์) 
ดังนี้คือ 1.1) ในการตั้งชื่อไฟล์ของเอกสารประกอบการสรุป ทุกชนิดไฟล์ก าหนดให้ตั้งเป็น ปี
การศึกษา-รหัสวิชา-ชื่ออาจารย์ผู้สอน-สัปดาห์ 1.2) การเข้ารายวิชาที่ต้องการในระบบอีเลิร์นนิง 2 
คลิก Turn Edit On เพ่ือท าการแก้ไขในส่วนของการ Edit นั้นสามารถแก้ไขได้ทุก Browser แต่
แนะน าให้ใช้งาน Internet Explorer และ Firefox เพ่ือความเสถียรในการใช้งาน 1.3) เลือกที่สัปดาห์
ที่ 8 เลือก Edit Summary ที่รูปดินสอ 1.4) พิมพ์หัวข้อลงไป เช่น Summary of Week 8 เป็นต้น 
จากนั้นเลือก Save Changes 1.5) ในส่วนของ Add a Resource ให้เลือกในส่วนของ Link to a File 
or Web Site 1.6) ใส่รายละเอียด และเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด 1.7) หลังจากท่ีเลือก Up Load a File 
จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกที่ Browse 1.8) เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิก Open 1.9) จะมีชื่อไฟล์ที่
เราเลือกขึ้นมา จากนั้นคลิก Upload This File 1.10) จากนั้นไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปจะปรากฏขึ้นมา
อยู่บนระบบเลือกไฟล์ที่จะน าไปใช้โดยคลิก Choose 1.11) จะมีชื่อไฟล์ขึ้นมาในช่อง Location 

http://elearning.spu.ac.th/
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จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วคลิก Save and Return to Course 1.12) ได้หัวข้อเนื้อหาตามที่ได้
ท าไว้ 

2. วีดีโอสรุปเนื้อหาของตัวเอง (เป็นไฟล์ mp 4 บันทึกจาก Camtasia โดยให้น าจาก News 
Forum มาแสดงไว้ในสัปดาห์ที่ 8 โดยวิธี Insert a Label) คู่มือวิธีการน าไฟล์บันทึกการสอนจาก 
NEWS FORUM มาแสดงในสัปดาห์ที่ 8 ดังนี้คือ 2.1) ไฟล์บันทึกการสอนที่เข้าระบบอีเลิร์นนิงจะอยู่
ใน “News Forum” 2.2) คลิกเข้าหัวข้อที่ต้องการ และลากคลุมแล้วคลิก Copy (Ctrl+c) 2.3) 
กลับมาที่หน้าแรกของรายวิชา กด Turn Editing On 2.4) เลือกสัปดาห์ที่จะน าไฟล์บันทึกการสอนใส่
ไว้ คลิกที่ Add a Resource ให้เลือก Insert a Label 2.5) วาง (Ctrl+v) ในช่องของ Insert a Label 
จากนั้นกดปุ่ม Save and Return to Course ที่อยู่ด้านล่าง 2.6) กลับมาที่หน้าแรกของรายวิชา กด 
Turn Editing off ข้อมูลของการบันทึกการสอนจะปรากฏในสัปดาห์นั้น ๆ  

3. โปรแกรมให้นักศึกษาเข้าใช้งาน โดยนักศึกษาต้องเข้ามาใช้งานเกิน 50% ของจ านวน
นักศึกษาวิชานั้นๆ (เช่น การสร้าง Activity) ได้จัดท าคู่มือไว้ให้นักศึกษา 

กรณีที่เป็นปัญหาก็จะเจอค าถามที่พบบ่อย (FAQ) Forum 1) เข้าอีเลิร์นนิ่งไม่ได้ แต่เข้า 
SCMS ได้ File 2) จบการศึกษาแล้ว สามารถเข้าไปเรียนซ้ ารายวิชาเก่า ๆ ที่เคยเรียนได้ไหม File 3) 
อยากดาวน์โหลดอีเลิร์นนิงการสอนเพ่ือน าไปทบทวนตอนสอบท าได้ไหม File 4) ลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว แต่เห็นรายวิชาในอีเลิร์นนิง ไม่ครบ File 5) ท าแบบทดสอบแล้ว แต่ไม่ข้ึนคะแนนให้ File 6) เข้า
ดูบันทึกการสอนของอาจารย์ไม่ได้ File 7) เข้าระบบอีเลิร์นนิงได้ แต่ไม่เห็นรายวิชาเรียน File 8) เข้า
เรียนในรายวิชาได้ แต่ไม่เห็นเนื้อหา File 9) เข้าดูบันทึกการสอนของอาจารย์ได้ แต่ไม่มีเสียง File 10) 
Login เข้าระบบอีเลิร์นนิงไม่ได้ท าอย่างไร File 11) ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนระบบอีเลิร์นนิง ดังภาพ
ข้างล่างนี้  
     



104 

 
 
ภาพที่ 2.9  โปรแกรมแสดงขั้นตอนลงทะเบียนเรียนระบบอีเลิร์นนิง  
ทีม่า จาก อีเลิร์นนิง, โดย ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553, สืบค้นจาก 
http://elearning.spu.ac.th/ 
 
 นอกจากนี้ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดท าโปรแกรมบันทึก
การสอน (เฉพาะอาจารย์เท่านั้น) ผู้สอนสามารถ Download โปรแกรม เพ่ือไปติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้  โดยคลิกที่ รูปภาพ ให้โหลดโปรแกรมไปติดตั้ ง (โปรแกรมรองรับ
ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น) ระบบบันทึกการสอนเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้อาจารย์
สามารถบันทึกการสอนของตนเอง เมื่อบันทึกเสร็จโปรแกรมจะท าการส่งไฟล์ เข้าสู่ระบบ อีเลิร์นนิง
แบบอัตโนมัติ โดยอาจารย์ผู้บันทึกจะได้รับแจ้งผลทาง E-mail  
 

คู่มือการใช้งาน Camtasia Relay และระบบ e-Learning 
1. คู่มือการใช้งาน Camtasia Relay มีขั้นตอนการปฏิบัติดังตัวอย่างข้อ 2-5 ดังนี้ 1) VDO 

การใช้งาน Camtasia Relay File (เป็น VDO) 2) วิธีการบันทึกการสอนด้วย Camtasia Relay PDF 
Document 3)  คู่ มือการใช้ งาน และการตั้ งค่ า เสียง (Manual & Audio Setup Guide) PDF 
Document 4) การแก้ไขปัญหา Camtasia Relay เบื้องต้นด้วยตนเอง File 5) การย้ายหรือ Copy 
ไฟล์ Camtasia Relay ไปวิชาที่ Same as กัน PDF Document การใช้งาน Camtasia Relay 5 

http://elearning.spu.ac.th/
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ขั้นตอนซึ่งสามารถเข้าไปดูแนวปฏิบัติจากเมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของส านักงานการศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. โปรแกรมแสดงคู่มือการใช้งาน และการตั้งค่าเสียง (Manual & Audio Setup Guide) 
PDF Document ตามภาพท่ี 2.10 
 

 
 
ภาพที่ 2.10  โปรแกรมแสดงคู่มือการใช้งาน และการตั้งค่าเสียง (Manual & Audio Setup Guide) 
 ทีม่า จาก อีเลิร์นนิง, โดย ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553, สืบค้นจาก 
http://elearning.spu.ac.th/ 
 

http://elearning.spu.ac.th/
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3. โปรแกรมการแก้ไขปัญหา Camtasia Relay เบื้องต้นด้วยตนเอง File ตามภาพท่ี 2.11 
 

ภาพที่ 2.11  โปรแกรมแสดงการแก้ไขปัญหา Camtasia Relay เบื้องต้นด้วยตนเอง File 
ทีม่า จาก อีเลิร์นนิง, โดย ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553, สืบค้นจาก 
http://elearning.spu.ac.th/ 
 

4. การย้ายหรือ Copy ไฟล์ Camtasia Relay ไปวิชาที่ Same as กัน PDF Document 
วิ ธีการย้ ายไฟล์หรือการ Copy ไฟล์บันทึกการสอนไปยั งรายวิชา อ่ืน  ดั งนี้  4.1)  เข้ า เว็บ 
http://elearning.spu.ac.th/ และท าการ Login ด้วย User ของอาจารย์ที่ My Courses ให้ท าการ
เข้าสู่ รายวิชาที่ เป็นต้นฉบับหรือที่ต้องการจะ Copy ข้อมูล ซึ่ งในที่นี้คือ 561-ACT251(T)-
Neungruthai.pe ซึ่งพอคลิกเข้าไปในเว็บก็จะเจอรูปภาพการบอกจุดที่เราจะท าต่อไปตามขั้นตอน 
จากนั้นคลิกเข้า News forum และเลือกเข้าสู่หัวข้อที่ต้องการตาม 4.2) เปิดหน้า Windows ใหม่
ขึ้นมา และเข้าเว็บ http://elearning.spu.ac.th/ อีกครั้ง ที่ My Courses ให้ท าการเข้าสู่รายวิชา
ปลายทางหรือที่ต้องการจะน าข้อมูลไปวางไว้ ซึ่งในที่นี้คือ 561-ACT413(T)-neungruthai.pe แล้ว

http://elearning.spu.ac.th/
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คลิกเข้า News forum และคลิก Add a New Topic จะพบช่องให้ใส่ Subject และ Message 4.3) 
คลิกเลือกเปิดที่รายวิชา 561-ACT251 (T) -neungruthai.pe ท าการ Copy หัวข้อ ตาม 4.4) คลิก
เลือกเปิดที่รายวิชา 561-ACT413 (T) -Neungruthai.pe ท าการ Paste ลงที่ช่องของ Subject 4.5) 
คลิกเลือกเปิดที่รายวิชา 561-ACT251 (T) -neungruthai.pe อีกครั้ง และท าการ Copy เนื้อหา
ส่วนล่าง 4.6) คลิกเลือกเปิดที่รายวิชา 561-ACT413 (T) -Neungruthai.pe ท าการ Paste ลงที่ช่อง
ของ Message คลิก Post to Forum ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ หัวข้อที่ต้องการจะย้ายมา จะปรากฏ
ในรายวิชา 561-ACT413 (T) -Neungruthai.pe นี้เรียบร้อย 

5. E-Learning (Moodle) Moodle คืออะ ไร ? 
ในเว็บไซต์ของส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้อธิบายให้ทราบ

เ กี่ ย ว กั บ  Moodle ด้ ว ย ว่ า  ย่ อ ม า จ า ก  Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment คือระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนใน
ห้องเรียน หรือ เรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
CMS (Course Management System) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ส าหรับ
สถาบันการศึกษา หรือครูใช้เพ่ือเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต  

ในระบบนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะจัดการกับโครงสร้างหลักสูตรได้อย่างเต็มที่  รวมทั้ง
อาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน การเขียนโครงสร้างของหลักสูตรสามารถก าหนดให้เรียนเป็น
รูปแบบรายสัปดาห์หรือเป็นแบบไม่ก าหนดผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง การจัดการในเนื้อหารายวิชามี
ความยืดหยุ่นสูง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มีกิจกรรม ในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตรเช่น การสอบ 
(Quizzes) กระทู้ ใน เนื้ อหาประจ า สัปดาห์  (Forums) การบ้ าน (Assignments) Glossaries, 
Resources, Choices, Surveys, Chats, Workshops การใช้งานใน พ้ืนที่ของการเขียนเนื้อหาการ
โพสต์ข้อความใน Forums เครื่องมือจะมีรูปแบบจะเป็น WYSIWYG HTML Moodle เป็น Open 
Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถDownload ได้ฟรีจาก
http://moodle.org ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน ได้แก่  

5.1 โมดูลการบ้าน (Assignment Module) อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะก าหนดระยะเวลา 
ส่งการบ้านได้ถ้าเลยก าหนดแล้วจะยังรับอีกหรือไม่ สามารถให้คะแนนในส่วนของการบ้านได้ผู้เรียน
สามารถส่งการบ้านในรูปของไฟล์อะไรก็ได้ผู้สอนสามารถที่จะส่งค าแนะน ากลับไปให้ผู้เรียนหลังจาก
ตรวจการบ้านทางอีเมล์เมื่อมีผู้ส่งการบ้านมาอีกทั้งยังก าหนดได้ว่าจะให้มีอีเมล์มาเตือนผู้สอนรวมทั้ง
การเลือกตรวจการบ้านผู้สอน สามารถรู้ได้ว่ามีจ านวนผู้ส่งมาแล้วเท่าใด 

5.2 โมดูลสนทนา (Chat Module) โมดูลการสนทนาจะช่วยท าให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนได้
อย่างราบรื่น และยังเห็นรูปของผู้สนทนาด้วย และเมื่อคลิกที่รูปจะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาข้อมูล
สมาชิกได้อีกทางด้วย  

5.3 โมดูลกระทู้ (Forum Module) เป็นกระดานถามตอบโดยที่แตกต่างจากกระดานถาม
ตอบโดยทั่วไปคือ สามารถก าหนดเป็นรายวิชาได้ ก าหนดให้เฉพาะอาจารย์ประจ าหมวดวิชานั้น ๆ ได้
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หรือจะให้เฉพาะผู้เรียนด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม หรือจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกก็ได้เช่นกัน 
ในโมดูลนี้สามารถใส่รูปประกอบด้วยได้ 

5.4 โมดูลข้อสอบ (Quiz Module) โมดูลข้อสอบ ผู้สอนสามารถร่วมกันออกข้อสอบสะสม
ไว้เป็นฐานข้อมูลได้แล้วเลือกมาใช้การสอบ ก าหนดให้สุ่ม เลือกมาเป็นบางข้อได้การสอบก าหนดให้
เข้ามาสอบตาก าหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ส่วนเวลาใน การสอบก็สามารถที่จะก าหนดเวลาที่ใช้สอบในแต่
ละข้อโดยมีนาฬิกาก าหนดสามารถที่จะส่งค าตอบพร้อมกัน ทุกข้อหรือส่งค าตอบที่ละข้อได้การน าเข้า
ข้อสอบสามารถน าเข้าจากไฟล์เอกสารได้โดยมีมาตรฐานบอกไว้จึง สามารถน า เข้าข้อสอบหรือ
แลกเปลี่ยนข้อสอบกับผู้สอนท่านอ่ืนได้รูปแบบของข้อสอบมีทั้งข้อสอบแบบปรนัยค าถามถูกผิด 
ค าถามอัตนัย ค าถามเติมค าตอบด้วยตัวเลข หรือเติมค าในช่องว่าง ค าถามค านวณ ค าถามจับคู่ 
ค าถามแบบเติมค าในช่องว่าง  

5.5 โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource Module) ในส่วนเนื้อหาหรือบทเรียน สามารถที่จะเพ่ิม
เนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ เช่น จากเว็บเพจจากไฟล์ Word, Power Point, Flash, Video, Sounds 
ไฟล์ต่าง ๆ สามารถท่ีจะอัปโหลดจาก Zip ไฟล์แล้ว Unzip โดยที่ควบคุมจากระบบได้การจัดการไฟล์
สามารถที่จะลบออกเปลี่ยนชื่อ มีเครื่องมือในการจัดการเนื้อหาที่เป็นเว็บเพจ มีเครื่องมือประเภท 
WYSIWYG สรุปว่าโมดูลนี้ Moodle รองรับไฟล์ทุกประเภท 

 5.6 โมดูลแบบส ารวจ (Survey Module) โมดูลนี้เตรียมค าถามไว้ 24 ข้อเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็น ของการเรียนของนักเรียนต่อ บทเรียนหรือสื่อ ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้สามารถโหลดผลของ
แบบส ารวจออกมาเป็นรายงานในรูปของ Excel File ได ้

6. คู่มือการใช้งานระบบ E-Learning ส าหรับผู้สอน (ฉบับเต็ม) 
7. ตัวอย่างการสร้างค าถามรูปแบบ AIKEN 
น าค าถามเข้าจากไฟล์ AIKEN รูปแบบ Aiken เป็นการสร้างค าถามปรนัยที่ปกติมักจะพิมพ์

แบบทดสอบทั่วไป แต่มีข้อก าหนดดังนี้ 1) ให้พิมพ์โดยใช้โปรแกรม Notepad 2) ให้พิมพ์โจทย์ 1 
บรรทัดห้ามขึ้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ยาวเป็นบรรทัดเดียว 3) ให้พิมพ์ตัวเลือก เป็น A. B. C. D. หรือ A) 
B) C) D) แล้วก็เว้นวรรค 1 ครั้งแล้วจึงพิมพ์ตัวเลือกลงไป น าค าถามเข้าจากไฟล์ AIKEN Cat หมายถึง 
A. สุนัข B. แมว C. ไก่ D. ช้าง ANSWER: B 4) ค าตอบ ให้พิมพ์ค าว่า ANSWER: แล้วเว้นวรรค 1 ครั้ง 
แล้วพิมพ์ค าตอบที่ถูกต้องลงไป ตามตัวอย่าง ระหว่างข้อเว้น 1 บรรทัด 5) ต้องพิมพ์ชิดซ้ายคอลัมน์
แรกเท่านั้นถ้ามี เว้นวรรค จะ Upload ไม่ได้น าค าถามเข้าจากไฟล์ AIKEN 6) Save As ให้เป็น UTF8 
ได้เลย เวลา Save ให้เลือก Encoding เป็น UTF -8 > แล้วตั้งชื่อไฟล์ตามความเหมาะสม > Save 

8. วิธีการโคลนนิ่ง รายวิชาจากเทอมก่อนมาวิชาในเทอมปัจจุบัน 
กล่าวโดยสรุป ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลงานด้านการ

พัฒนาอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยที่ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการศึกษาปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะปัจจุบัน มีเครื่องไม้เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโมบายโฟน แท็ปแล็ต 
โน๊ตบุ๊ค สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวก ส านักการจัด
การศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้พัฒนาอีเลิร์นนิงให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ใช้โดยมี
ข้อมูลส าหรับอาจารย์คือ 1. ไฟล์เนื้อหา Resource ต่าง ๆ คู่มือขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ 2. วีดีโอ
สรุปเนื้อหาของตัวเอง (เป็นไฟล์ .mp4 บันทึกจาก Camtasia โดยให้น าจาก News Forum มาแสดง
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ไว้ในสัปดาห์ที่ 8 โดยวิธี Insert a Label) คู่มือวิธีการน าไฟล์บันทึกการสอนจาก NEWS FORUM 
นอกจากนี้ส านักงานการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดท าโปรแกรมบันทึกการสอน 
(เฉพาะอาจารย์เท่านั้น) ผู้สอนสามารถ Download โปรแกรม เพ่ือไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวได้ ให้โหลดโปรแกรม ไปติดตั้ง ระบบบันทึกการสอนเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้
อาจารย์สามารถบันทึกการสอนของตนเอง เมื่อบันทึกเสร็จโปรแกรมจะท าการส่งไฟล์  เข้าสู่ระบบอี
เลิร์นนิงแบบอัตโนมัติ จัดท าคู่มือการใช้งาน และการตั้งค่าเสียง (Manual & Audio Setup Guide) 
PDF Document นอกจากนี้ จัดท าการย้ายหรือ Copy ไฟล์ Camtasia Relay ไปวิชาที่ Same as 
กัน PDF Document วิธีการย้ายไฟล์หรือการ Copy ไฟล์บันทึกการสอนไปยังรายวิชาอ่ืนจัดท าคู่มือ
การใช้งานอีเลิร์นนิง (Moodle) ได้มีขั้นตอนอยู่ 5 ประการ ได้ให้ความหมายของอีเลิร์นนิง (Moodle) 
Moodle คืออะ ไร ? จัดท าคู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงส าหรับผู้สอน (ฉบับเต็ม) ตัวอย่างการสร้าง
ค าถามรูปแบบ AIKEN 

มีข้อสังเกตว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจัดการ
อย่างเป็นระบบและอย่างมีผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแล คือ ส านักการจัดการศึกษา
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เป็นแบบต่างคนต่างจัด 

2.4.2  การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

ศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ม.ป.ป.) เป็นศูนย์จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากลเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มี
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนทุกภารกิจ โดยมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ”  

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้ง 
ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พุทธศักราช 2541 มีประวัติความเป็นมา
ดังนี้ 

การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2538 ที่หน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารแหลมทอง กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงย้ายศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มายังอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ย้ายจาก
ส านักงานจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ มายังอ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายมาด าเนินงานชั่วคราวที่อาคารสถาบันวิจัย (D4) และ
ต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารส านักงานแล้วเสร็จ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงย้ายส านักงานมาด าเนินงาน
ที่อาคารคอมพิวเตอร์เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคนแรก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2540 
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ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงานรวมบริการ ประสานและให้บริการงานคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ งานวิชาการและงาน
บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและด าเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
ภายในและหน่วยงานภายนอก ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภารวมถึงปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

วิสัยทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล “ผู้น าการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of 
Smart University  

พันธกิจของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  4 ประการคือ 1) บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและให้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์  4) 
ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่และรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ คือ ประสานและให้บริการงาน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายและสื่อสารระบบเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การบริการและสนับสนุนงานวิชาการ
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ จัดบริการงานคอมพิวเตอร์และให้การ
ฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่  State-of-the-art IT 
Campus ที่สมบูรณ์ คือมหาวิทยาลัยน าไอทีเข้ามาช่วยในการด าเนินการกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยง
ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ แบบ Online ใช้การประมวลผลข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ และกระจายการใช้
งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอทีเพ่ือการเรียนการสอน โดยการใช้
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการด าเนินเรื่องการเรียนการสอน เช่น ระบบ M-
Learning , ระบบ Web-based Learning เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของห้องเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning โดยทุกห้องมีการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เป็นขุม
ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย โดยจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบห้องสมุดไปสู่ E-
Library โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้าไปสืบค้นและเปิดดูหนังสือ เอกสารต่าง  ๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดระบบในการใช้งาน ส าหรับอาจารย์ไว้ 
3 ประการดังนี้ 1) ข้อตกลงการใช้งาน URL 2) แจ้งความจ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา
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ในระบบ WU eLearning (ส าหรับอาจารย์) URL 3) การเตรียมรายวิชาส าหรับระบบอีเลิร์นนิ่ง ใน
ภาคการศึกษาใหม่ พร้อมได้ให้รายละเอียดแต่ละข้ันตอนของการใช้งานดังนี้ 

1. ข้อตกลงการใช้งาน URL รายวิชาที่ปรากฎในระบบอีเลิร์นนิง ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1.1) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งให้
ผู้ดูแลระบบน ารายชื่อจากระบบลงทะเบียนเข้ามาให้ นักศึกษาจะมองเห็นรายวิชาในเมนู MY 
COURSES โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเอง แต่หากนักศึกษาคลิกออกจากการเป็น 9 สมาชิกของ
รายวิชา (Un-enroll) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้อีก หากอาจารย์ผู้สอนก าหนดรหัสผ่าน
เข้าสู่รายวิชาไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้ 1.2) 
รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้ก าหนดรหัสผ่านไว้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชา
นั้นได้ด้วยตนเอง 1.3) รายวิชาที่อาจารย์ก าหนดรหัสผ่านไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะ
สามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้ 1.4) ชื่อวิชาที่แสดงขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่าก าหนดไว้อย่างไร 
บางครั้งอาจารย์อาจจะตั้งชื่อวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นชื่ออ่ืน ๆ อาจท าให้
นักศึกษาค้นหารายวิชาที่ต้องการไม่พบ หากต้องการทราบให้ถามจากอาจารย์ผู้สอน 

2. การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งานในระบบอีเลิร์นนิง เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์
ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์
สามารถสร้างรายวิชาได้เองเมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาของท่าน ให้ท าตามขั้นตอน 
ดังนี้ 2.1) สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ ตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์ โดย คลิก
ที่นี่ กรณี*รหัสแทนรายวิชา*ซ้ ากับอาจารย์ท่านอ่ืนที่เคยสอนมาในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ สามารถ
ดัดแปลงรหัสแทนวิชาเป็นอย่างอ่ืนได้ เช่น ABC-111 มีอยู่แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น ABC111 หรือ 
ABC-111(W) หรืออ่ืนใดที่สื่อความหมายให้อาจารย์สามารถจ าได้ และแนะน าให้ *ตั้งชื่อรายวิชาให้มี
รหัสวิชาน าหน้า* เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย เช่น ABC-111 Introduction to Moodle 
2.2) แจ้งความจ านงไปที่ แบบฟอร์มแจ้งความจ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ 
WU อีเลิร์นนิงโดย คลิกที่นี่ (ข้อมูลแบบฟอร์ม) จากนั้นจะน าข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ภายใน 2 วันท าการ 

นอกจากนี้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดท าแบบฟอร์มแจ้งความ
จ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU E-Learning หากอาจารย์ยังไม่ได้สร้าง
รายวิชาในระบบ WU E-Learning ขอให้อาจารย์สร้างรายวิชาก่อนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อ-สกุล *
ส านักวิชา *อีเมล * เบอร์โทร.ภายใน, โทร.มือถือ 

3. ข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิง ที่ต้องการให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 
4. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบข้อมูลรายวิชาในระบบของ

ศูนย์บริการการศึกษาที่ต้องการให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษา โดยกรอกข้อมูล ปีการศึกษา 1) 2561 หรือ 
2) 2562 ภาคการศึกษา *1,2,3 รหัสวิชา * กลุ่มเรียน *  

5. การเตรียมรายวิชาส าหรับระบบอีเลิร์นนิงในภาคการศึกษาใหม่การจัดการรายวิชาใน
ระบบ WU E-Learning ดังนี้คือ 5.1) รายวิชาจะถูกสร้างโดยผู้สอนเท่านั้น โดยที่ระบบจะไม่สร้าง
รายวิชาเตรียมไว้ให้โดยอัตโนมัติ [วิดีโอการสร้างรายวิชา | เอกสารการสร้างรายวิชา] 5.2) ผู้สอน
สามารถลบรายวิชาเดิมที่สร้างในระบบได้ [วิดีโอการลบรายวิชา | เอกสารการลบรายวิชา] 5.3) หาก
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ผู้สอนต้องการเพ่ิมนักศึกษาในรายวิชา ให้แจ้งความจ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาใน
ระบบ WU E-Learning [แจ้งความจ านง] 5.4) ผู้สอนสามารถเลือกที่จะปิดรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาได้ [วิดีโอการปิดรายวิชา | เอกสารการปิดรายวิชา] 

6. ในกรณีที่ผู้สอนเคยสร้างรายวิชาในระบบ WU E-Learning ไว้แล้วในภาคการศึกษาก่อน
หน้า ผู้สอนสามารถน าข้อมูลในรายวิชานั้นมาใช้ซ้ าได้โดยใช้การ Reset ดังนี้ 6.1) การ Reset เป็น
การล้างข้อมูลการใช้งานของผู้เรียนในรายวิชาเก่าออก วิธีนี้จะท าให้ข้อมูลการใช้งานของผู้เรียน ใน
รายวิชานั้นหายไปทั้งหมด คงเหลือไว้แต่เนื้อหาของรายวิชาเท่านั้น [วิดีโอการ Reset รายวิชา | 
เอกสารการ Reset รายวิชา] 

7. นอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายวิชาด้วยเครื่องมืออ่ืน ๆ ได้ดังนี้คือ 7.1) การ Import 
เป็นการคัดลอกเนื้อหาในรายวิชาเก่ามาไว้ในรายวิชาใหม่ที่ยั งไม่มีข้อมูล ซึ่งจะท าให้รายวิชาใหม่มี
เนื้อหาเหมือนกับรายวิชาเก่า โดยที่ข้อมูลในรายวิชาเก่ายังคงอยู่เหมือนเดิม [วิดีโอการ Import ข้อมูล 
| เอกสารการ Import ข้อมูล] 7.2) การ Backup เป็นการจัดเก็บข้อมูลรายวิชาทั้งหมด โดยสามารถ
เลือกส่วนที่ต้องการจะเก็บข้อมูลไว้  จัดเก็บอยู่ในรูปแบบ Zip ไฟล์ [วิดีโอการ Backup ข้อมูล | 
เอกสารการ Backup ข้อมูล] 7.3) การ Restore เป็นการน าข้อมูล Backup มาใส่ในรายวิชา โดย
สามารถก าหนดรายวิชาปลายทางได้ [วิดีโอการ Restore ข้อมูล | เอกสารการ Restore ข้อมูล] 

เมื่อสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดการข้อมูลต่าง  ๆ ในรายวิชาได้ตาม
ค าแนะน าตาม [คู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์] 

8. การเข้าใช้งานส าหรับนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการใช้งานส าหรับนักศึกษาดังนึคือ 8.1) ให้
ลงทะเบียน WU Pass ก่อน โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่  8.2) น ารหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่
ลงทะเบียน Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบ WU E-Learning 8.3) อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกท่ีนี่ 

9. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดท าข้อตกลงการใช้งานส าหรับ
นักศึกษา รายวิชาที่ปรากฎในระบบอีเลิร์นนิง ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา 
โดยมีลักษณะ 4 ประการดังนี้คือ 9.1) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ดูแลระบบน า
รายชื่อจากระบบลงทะเบียนเข้ามาให้ นักศึกษาจะมองเห็นรายวิชาในเมนู MY COURSES โดยไม่ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกเอง แต่หากนักศึกษาคลิกออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา (Unenrol) นักศึกษา
จะไม่สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้อีก หากอาจารย์ผู้สอนก าหนดรหัสผ่านเข้าสู่รายวิชาไว้ ต้องขอ
รหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้ 9.2) รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่ได้ก าหนดรหัสผ่านไว้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานั้นได้ด้วยตนเอง 9.3) 
รายวิชาที่อาจารย์ก าหนดรหัสผ่านไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิก
ของรายวิชาได้ 9.4) ชื่อวิชาที่แสดงขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่าก าหนดไว้อย่างไร บางครั้งอาจารย์
อาจจะตั้งชื่อวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นชื่ออ่ืน ๆ อาจท าให้นักศึกษาค้นหา
รายวิชาที่ต้องการไม่พบ หากต้องการทราบให้ถามจากอาจารย์ผู้สอน  

10. การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ในระบบอีเลิร์นนิง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของ
ศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เอง เมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้า
มาในรายวิชาของท่าน ให้ท าตามขั้นตอน ดังนี้ คือ 10.1) สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ ตาม
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ค าแนะน าในคู่มือการใช้งานส าหรับอาจารย์ โดย คลิกที่นี่  10.2) แจ้งความจ านงไปที่ แบบฟอร์มแจ้ง
ความจ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU E-Learning โดย คลิกที่นี่ จากนั้นจะ
น าข้อมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ภายใน 2 วันท าการ 

11. การเข้าใช้งานระบบด้วย User Account และ Password ของท่าน ถือว่าเป็นการลง
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 
และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 คือ 11.1) อ่าน
รายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562คลิกที่นี่ 11.2) อ่าน
รายละเอียด พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 คลิกท่ีนี่ 

12. ขั้นตอนการใช้งานส าหรับนักศึกษา มี 3 ประการดังนี้ 1) ให้ลงทะเบียน WU Pass ก่อน 
โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ 2) น ารหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน Login เพ่ือเข้าใช้งาน
ระบบ WU E-Learning 3) อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกท่ีนี่ 

13. การยืนยันตัวตนส าหรับนักศึกษา กรอกรายละเอียด โปรดใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง คือ 
13.1) รหัสนักศึกษา/Student ID เช่น 60123456 13.2) วันเดือนปีเกิด/Date of Birth วันเดือนปี 
พ.ศ. เช่น 18012560 13.3) หมายเลขบัตรประชาชน/Passport Number เช่น 195749990980 
13.4) ตั้งรหัสผ่าน/Set Your Password 1) ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 2) ประกอบด้วย
ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่และตัวเลข 13.5) ตั้งรหัสผ่านอีกครั้ง/Confirm your Password 1) ความ
ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 2) ประกอบด้วยตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่และตัวเลข 

มี ก า ร ใ ช้ ง า นแอพลิ เ ค ชั น  Moodle Mobile by WU E-Learning Administrator - 
Wednesday, 4 July 2018, 10:24 AM เนื่องจาก Moodle มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น Moodle 
Mobile ในเวอร์ชั่นใหม่ จึงท าให้ระบบอีเลิร์นนิง ไม่สามารถใช้งานได้ จึงแนะน าให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน
แอพลิ เคชั่ น  ดาวน์ โ หลดแอพลิ เคชั่ น  Moodle ตั ว ใหม่  มี ชื่ อ ว่ า  " Moodle Classic" ได้ ที่  
ระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการ Android 

กล่าวโดยสรุป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดระบบในการใช้งาน 
ส าหรับอาจารย์ไว้ พร้อมได้ให้ลายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการใช้งานดังนี้คือ  1. รายละเอียด
ข้อตกลงการใช้งาน URL รายวิชาที่ปรากฎในระบบอีเลิร์นนิ่ง ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียน
ของนักศึกษา 2. การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน 3. ข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิง ที่ต้องการให้
น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 4. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบข้อมูลรายวิชาใน
ระบบของศูนย์บริการการศึกษาที่ต้องการให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษา 5. การเตรียมรายวิชาส าหรับระบบ
อีเลิร์นนิงในภาคการศึกษาใหม่การจัดการรายวิชาในระบบ WU E-Learning 6. ในกรณีที่ผู้สอนเคย
สร้างรายวิชาในระบบ WU E-Learningไว้แล้วในภาคการศึกษาก่อนหน้า ผู้สอนสามารถน าข้อมูลใน
รายวิชานั้นมาใช้ซ้ าได้โดยใช้การ Reset 6 ประการ 7. นอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายวิชาด้วย
เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้ดังนี้ 8. การเข้าใช้งานส าหรับนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการใช้งานส าหรับนักศึกษา 9. 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดท าข้อตกลงการใช้งานส าหรับนักศึกษา รายวิชา
ที่ปรากฎในระบบอีเลิร์นนิง ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีลักษณะ 4 
ประการ 10. การเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ในระบบอีเลิร์นนิง 11. การเข้าใช้งานระบบด้วย 
User Account และ Password 12. ขั้นตอนการใช้งานส าหรับนักศึกษา มี 3 ประการ 13. การยืนยัน
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ตัวตนส าหรับนักศึกษา  14. ลายละเอียดแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ WU E-
Learning ประจ าปีการศึกษา 2561 15.การใช้งานแอพลิเคชัน Moodle Mobile 

มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอย่างเป็นระบบและอย่างมีผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ 
และดูแล คือ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่เป็นแบบต่างคนต่างจัด 
 2.4.3  การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ของงานอีเลิร์นนิง โสตทัศนูปกรณ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดย "มูลนิธิฮ้ัวเคี้ยวป่อเต็ก
เซี่ยง ตึ๊ง " ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีน ที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย และนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริม
ด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ "รับใช้สังคมและพัฒนาการศึ กษา" 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีประวัติในการจัดการศึกษามากว่า 50 ปี โดยมีพัฒนาการมา
เรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน "หัวเฉียว" หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเลและเป็นชื่อที่มูลนิธิฯ ใช้เป็นชื่อของ
โรงพยาบาลและวิทยาลัยของมูลนิธิฯ อยู่แล้ว  

ปณิธาน “เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นด้วย
ปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งหรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอ
ภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของ
บรรพชน มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความช านาญงานอันเกื้อหนุน
คุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และแสวงหา สะสม ถ่ายทอด
วิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่
คุณธรรม เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพ่ือความผาสุกของ
เพ่ือนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูม ิ

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพภายในปี 2575  

อัตลักษณ์ 1) ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู 2) ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน 3) เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  

เอกลักษณ์มุ่งเน้นด้านจีน มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
และเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องความเป็นจีน  

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวอักษร กลางรูปวงกลม น ามาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊ง อ่านว่า " เสียง " หมายความว่า " คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระท าความดี " ส่วนวงกลม
ชั้นนอก มีอักษรไทย อังกฤษ บอกชื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติส่วนภาษาจีน ใช้ภาษา
แต้จิ๋ว อ่านว่า " หั่ว เคี้ยว ฉ่ง เสี่ย ไต่ฮัก" มีความหมายเดียวกับภาษาไทย 
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งานอีเลิร์นนิง แผนกโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ( ม.ป.ป ) ได้จัดท าข้อมูลแนวทางการปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผู้สอนไว้ดังนี้ 1) การเพ่ิม
แหล่งข้อมูลลงในรายวิชา 2) การก าหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชา 3) การรีเซ็ทรายวิชา 4) การ
เพ่ิมชื่อผู้สอนร่วมในรายวิชา และยังได้น ากรณีตัวอย่างรายวิชาที่สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้มาเป็นกรณีศึกษาของอาจารย์โดยมีวิธีการใช้โดยเมื่อเจอแหล่งข้อมูลให้ปฏิบัติดังนี้คือ คลิ๊ก
ไปยังรายวิชา ก็จะเจอหน้าข้อความว่า กลับมาที่เว็บไซต์นี้? เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ
คุณ (เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ Cookies) ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาต
ให้รับ Cookies ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน Remember Username แล้วเข้าสู่ระบบและถ้าหากลืมชื่อผู้ใช้
หรือรหัสผ่าน ? บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ 
อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น ส าหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น เข้าสู่ระบบบุคคลทั่วไป 
การเข้ามาเป็นครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกใหม่เพ่ือที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่าง ๆ ได้ในแต่
ละรายวิชานั้นอาจจะต้องการรหัสผ่านซึ่งคุณยังไม่จ าเป็นต้องไปกังวลจนกว่าจะได้เป็นสมาชิกแล้ว
กรุณาท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1) กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ 2) ระบบจะท าการส่งอีเมลไปยัง
อีเมลที่คุณให้ไว้ 3)อ่านอีเมล จากนั้นคลิกที่ ลิงก์ในอีเมลนั้น 4) เมื่อคลิกแล้วบัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับ
การยืนยันสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที 5) เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าไปเรียน 6) ถ้าหากมีการ
ถามให้ใส่รหัสในการเข้าเรียน ให้กรอกรหัสที่อาจารย์ของคุณให้ไว้  7) นับจากนี้คุณสามารถเข้าไป
ศึกษาและท ากิจกรรมในแต่ละรายวิชาได้ โดยครั้งต่อไปเพียงแต่ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) จากหน้านี้ เสร็จแล้วก็สมัครเป็นสมาชิก 

1.  ตอบแบบสอบถามจากค าแนะน าในการใช้งานในระบบเบื้องต้นโดยมีรายละเอียด
แบบฟอร์มดังนี้ 

แบบสอบถาม ค าแนะน าการใช้งานอีเลิร์นนิง เบื้องต้น ค าชี้แจง 5 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง 
เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ สถานภาพ * เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือ นักศึกษา 

ตอนที่ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนก่อนค าแนะน าการใช้งานก่อนเรียน 1.2 
ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจบทเรียนหลังค าแนะน าการใช้งานหลังเรียน 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของค าแนะน าการใช้งานอีเลิร์นนิง เบื้องต้นดังนี้ 2.1) อธิบายเนื้อหา
เข้าใจง่าย 2.2) เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 2.3) ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 2.4) ความสะดวกใน
การใช้สื่อออนไลน์ 2.5) สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการสร้างบทเรียน 2.6) สื่อกระตุ้นการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม2.7) เนื้อหาความรู้จากสื่อสามารถน าไปสร้างบทเรียนได้ 2.8) ท่านมีความพึงพอใจสื่อ
โดยรวมเป็นอย่างไร 

งานอีเลิร์นนิง แผนกโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติยังได้จัดท าวิธีการก าหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชาดังรายละเอียดดังนี้ เมื่อเข้าสู่
รายวิชาแล้ว เลือกเมนู สมาชิก => Enrolment methods => Self enrolment (Student) => ใส่
รหัสผ่านเข้าเรียนในช่อง Enrolment key => กดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขั้นต่อไปคือการรีเซ็ท
รายวิชาเพ่ือลบข้อมูลผู้เรียน ลบข้อมูลการใช้งานเมื่อจบการเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เราสร้างไว้ยังอยู่ และยังได้แนะน าการเพ่ิมชื่อผู้สอนร่วมในรายวิชาให้กับอาจารย์ที่มีชื่อเป็น
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ผู้สอนในระบบอยู่แล้ว สามารถเพ่ิมชื่อผู้สอนร่วมได้ โดยการเข้าสู่รายวิชาที่ต้องการจะเพ่ิมชื่อโดยการ
ท าตามขั้นตอน ดังนี้  1)  ที่ เมนูสมาชิก เลือก Enrolled Users 2) กดปุ๋ม  Enrolled Users 3) 
ก าหนดให้เป็นผู้สอน 4) ค้นหาชื่อผู้สอนร่วม 5) เมื่อพบชื่อผู้สอนร่วมแล้ว กดปุ่ม Enrol ด้านขวาของ
ชื่อ เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish  

2.  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ คือ 2.1) แหล่งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในระบบอี
เลิร์นนิง ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งข้อมูล 2.2) แหล่งข้อมูล
รายวิชาที่เปิดสอนในระบบอีเลิร์นนิง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
แหล่งข้อมูล 2.3 )แหล่งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในระบบอีเลิร์นนิง ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งข้อมูล 2.4) แหล่งข้อมูลสรุปรายวิชาที่เปิดสอนในระบบอีเลิร์นนิง ปี 
61 แหล่งข้อมูล 2.5 )แหล่งข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่เปิดและเนื้อหาไม่เข้าเกณฑ์ 61 แหล่งข้อมูล 2.6) 
แหล่งข้อมูลตัวอย่างรายวิชาตามเกณฑ์ วิชาการแสดงพ้ืนบ้านไทย (HU2013) ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทอง
ก้อน 2.7) แหล่งข้อมูลตัวอย่างรายวิชาตามเกณฑ์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานสังคม
สงเคราะห์ (SW 3023) อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ แหล่งข้อมูล 2.8) แหล่งข้อมูลรายละเอียดจ านวน
รายวิชาแยกตามคณะอีเลิร์นนิง ปี 61 แหล่งข้อมูล 2.9) แหล่งข้อมูลบุคลากรสายอาจารย์ที่ลาออก
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 - 2561 แหล่งข้อมูลรายละเอียดกรณีงานตัวอย่างลักษณะแหล่งข้อมูล
ตัวอย่างรายวิชาตามเกณฑ์ วิชาการแสดงพ้ืนบ้านไทย (HU2013) ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน  

3.  จัดท าเอกสารท าข้อตกลงในการประเมินการสอนไว้อีกดังนี้คือ 3.1) การประเมินการ
สอนทางอินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงไม่
มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด 3.2) การใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน
ของผู้อ่ืนในการเข้าสู่ระบบการประเมินการสอน ถือเป็นความผิดตามระเบียบวินัยนักศึกษา และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 3.3) การกระท าใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษาเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องรักษารหัสประจ าตัว และรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ 3.4) 
นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  3.5) 
นักศึกษาต้องประเมินการสอนทุกลักษณะ ของการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถประเมินการ
สอนตามวัน–เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 3.6) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นหน้าที่หนึ่ง
ของนักศึกษา ดังนั้นหากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ที่สอนนักศึกษาทุกท่าน หรือ
ประเมินการสอนไม่ครบทุกรายวิชา นักศึกษาจะถูกบันทึกชื่อลงฐานข้อมูลและไม่สามารถลงทะเบียน
ผ่านอินเทอร์เน็ต ในภาคการศึกษาต่อไปได้ ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า และเสีย
ค่าธรรมเนียมปรับหรือไม่สามารถลงทะเบียนในกลุ่มเรียน ที่นักศึกษาต้องการได้ 

4. ข้อตกลงการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  HCU..e-
Learning โดย Admin HCU e-Learning มีดังนี้ 4.1) จะใช้งานระบบอีเลิร์นนิงเพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ โดยจะไม่แสดงข้อความไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม 4.2) ผู้ใช้งาน
ระบบอีเลิร์นนิงจะต้องสมัครสมาชิกโดยใช้ ชื่อและนามสกุลจริงในการสมัคร หากพบรายชื่อสมาชิกที่
ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรายชื่อนั้นออกจากระบบ  4.3) นักศึกษาจะต้องใส่รหัส
ประจ าตัวน าหน้าชื่อจริง เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบและให้คะแนนแก่นักศึกษาได้สะดวก 
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ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยการคลิกที่ชื่อตัวเอง หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบ  4.4) 
อีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกต้องสามารถใช้งานได้จริง เพราะระบบใช้การยืนยันการสมัครสมาชิก
ทางอีเมล และยังใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 4.5) ระบบอีเลิร์นนิง
รองรับไฟล์ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนเนื้อหาภายในจะเป็นภาษาอะไรก็ได้  4.6) พบปัญหา
การใช้งานหรือต้องการแนะน าการปรับปรุงระบบ กรุณา ติดต่อผู้ดูแลระบบ 

5. ได้ตั้งหน้ากระดานถาม-ตอบ แก้ไขในการตอบค าถามที่ถูกถามบ่อย HCU. e-
Learningโดย Admin HCU e-Learning เช่นกรณีตัวอย่าง คือ 5.1) สมัครสมาชิกแล้วไม่ได้รับ
อีเมล์จากระบบจะท าอย่างไร? ตอบ เมื่อสมัครสมาชิกและระบบแสดงข้อความว่าส่งอีเมลมาที่อีเมล
ของเราแล้ว ไม่มีอีเมลในกล่องขาเข้า ( Inbox) ให้ดูในจดหมายขยะ (Junk Mail) ถ้าไม่มีให้ ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบ 5.2) ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่แล้ว ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าระบบจะส่งอีเมลมาหา
เรา ตอบ ระบบจะท าการส่งอีเมลทันทีหลังจากเราส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ แล้วจึงแสดง
ข้อความว่า ส่งอีเมลมาที่อีเมลของเราแล้ว 5.3) ท าไมต้องใช้การยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมลด้วย 
ตอบ การสมัครสมาชิกที่ต้องใช้การยืนยันทางอีเมลนั้นเพ่ือให้ได้ความแน่ใจว่าอีเมลที่ผู้สมัครใช้นั้ นใช้
งานได้จริง เพราะการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงจะต้องใช้การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล อีกทั้งยัง
เป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบอีเลิร์นนิงด้วย 5.4) ท าไมในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกไม่มี
ข้อความภาพบิดๆเบี้ยวๆ (RECAPTCHA Code) แสดงให้เห็นเลย ? ตอบ RECAPTCHA Code ถูกดึง
มาจากเว็บ Recaptcha.net ซึ่งหากเราท าการสมัครสมาชิกระบบอีเลิร์นนิงโดยการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เช่น Wi-Fi หรือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ต้อง
เชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตภายนอกให้ได้ก่อน (เข้าเว็บ Google ให้ได้ก่อน) 5.5) RECAPTCHA Code 
คืออะไร แล้วท าไมต้องมีด้วย ? ตอบ RECAPTCHA Code เป็นข้อความภาพใช้ส าหรับกรองพวกส
แปมทั้งหลายเพ่ือความปลอดภัยของระบบ โดยให้เรากรอกข้อความที่เห็นลงในช่องที่ก าหนดให้ ซึ่ง 
CAPTCHA ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 
Humans Apart แปลง่าย ๆ ว่า เพื่อตรวจสอบว่าคุณคือ มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ (บอท) นั่นเอง 

กล่าวโดยสรุป งานอีเลิร์นนิง แผนกโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดท าได้จัดท าข้อมูลแนวทางการปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผู้สอนไว้ดังนี้ 1) 
การเพ่ิมแหล่งข้อมูลลงในรายวิชา 2) การก าหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชา 3) การรีเซ็ทรายวิชา 
4) การเพ่ิมชื่อผู้สอนร่วมในรายวิชา และยังได้น ากรณีตัวอย่างรายวิชาที่สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้มาเป็นกรณีศึกษา ได้จัดท าแบบสอบถาม ค าแนะน าการใช้งานอีเลิร์นนิ่ง 
เบื้องต้น จัดท าวิธีการก าหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านเข้ารายวิชา นอกจากนี้ยังมีเอกสารสรุปค าบรรยาย-
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพครู) อีเลิร์นนิ่ง ซึ่งนักศึกษา
สามารถเข้าไปอ่านและอัปโลดไฟล์ได้ด้วยได้ตั้งหน้ากระดานถาม-ตอบ แก้ไขในการตอบค าถามที่ถูก
ถามบ่อย HCU. e-Learning 

มีข้อสังเกตเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ การ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการพัฒนารอย่าง
เป็นระบบและอย่างมีผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแล คือ งานอีเลิร์นนิง แผนก
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โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ไม่เป็นแบบต่างคน
ต่างจัด 
 
2.5  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
 ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยเห็นว่า ทัศนะเกี่ยวกับระบบอีเลิร์นนิงที่มีนักวิชาการหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงกล่าวไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการในการน าไปน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิจัยในช่วงของการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบอีเลิร์
นนิงร่วมกัน จึงขอน าเอาทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิ่งมากล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 
 2.5.1. “Learning and Innovation go Hand in Hand. The Arrogance of Success 
is to Think That What You Did Yesterday Will Be Sufficient for Tomorrow.” – William 
Pollard ค าแปล - การเรียนและการสร้างนวัตกรรมต้องด าเนินการไปพร้อมกัน หรือด้วยกัน ความ
ยิ่งใหญ่ของความส าเร็จที่ภาคภูมิใจ นั่นก็คือ การคิดว่าอะไรก็ตามที่ท่านท ามาในอดีต ก็เป็นสิ่งจ าเป็น
ในการน ามาพิจารณาให้ลึกซึ้งเพียงพอ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการกระท าในวันข้างหน้า – 
William Pollard  
 

 
 
ภาพที่ 2.12  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #1 
ที่มา จาก , โดย William Pollard, สืบค้นจาก
https://www.pinterest.com/pin/720998221567102648/ 
 2.5.2. “In Order to Create an Engaging Learning Experience, The Role of 
Instructor is Optional, But the Role of Learner is Essential.” – Bernard Bull ค าแปล - ใน
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การสร้างสรรค์งานเพ่ือการให้ความรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ เป็นบทบาทและทางเลือกของ
ผู้สอน แต่บทบาทของนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นต้องเรียนและหาประสบการณ์นั้น ๆ – Bernard Bull 

 
 

             
 
ภาพที่ 2.13  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #2 
ที่มา จาก designing.digitally.inc, โดย Bernard Bull, สบืค้นจาก
https://m.facebook.com/designing.digitally.inc/photos/a.418542332119/101569747113
97120/?type=3&_rdr 
 

2.5.3. Elearning Is Changing. and, We Will See New Models, New Technologies 
and Design Emerge. So, Let’s Drop The “E” – Or At Least Give it A New and Wider 
Definition. Elliot Massie (Producer, Author and Learning Technology Expert) ค าแปล – e-
Leaning ได้เปลี่ยนไปและเราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ เหล่านี้  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมา
หลากหลาย ดังนั้น โปรดน าตัว “E”ออก หรืออย่างน้อยที่สุด จงให้ค าจ ากัดความใหม่ที่กว้างกว่า - 
Ellioy Massie 
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ภาพที่ 2.14  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #3 
ที่มา จาก wordpress.com, โดย Ellioy Massie, สืบค้นจาก 
https://tanfaa.files.wordpress.com/2015/05/22.jpg 
 

2.5.4. The Beautiful Thing About Learning is That No One can Take it Away 
from You. – B.B. King ค าแปล- ความสวยงามของการเรียนรู้ คือ ความรู้ที่คุณได้ ไม่มีใครเอาไปจาก
คุณได้เลย -B.B.King 

 

 
 

ภาพที่ 2.15  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #4 
ที่มา จาก flickr.com, โดย B.B.King, สืบค้นจาก 
https://www.flickr.com/photos/edujinn/32923932346 
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2.5.5. I Find Endless Sustenance in The Creative. I Freely Drink from the 
Fountain of Knowledge. I'm Forever the Student - Considered the Teacher. — Truth 
Devour ค าแปล -ข้าพเจ้าพบว่าความยั่งยืนแบบถาวรในด้านการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้ามีความดื่มด่ า
จากความรู้อันมหึมา ดั่งภูเขา ข้าพเจ้าเองเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตที่ระลึกถึงคุณของคุณครูตลอกกาล -
Truth Devour 

 
 

 
 
ภาพที่ 2.16  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #5 
ที่มา จาก E Learning Education Quotes, โดย Truth Devour, สืบค้นจาก 
https://www.wisefamousquotes.com/quotes-about-e-learning-education/ 

 
2.5.6.  “Our Future Growth Relies on Competitiveness and Innovation, Skills 

and Productivity. These in Turn Rely on the Education of Our People.” – Julia Gillard 
ค าแปล- ความเจริญก้าวหน้าของพวกเราทั้งหลายขึ้นอยู่กับการแข่งขันท าความดี และสร้างนวัตกรรม
ที่มีคุณค่า เป็นผู้ผลิตที่สร้างสรรค์มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้จะได้กลับมาเป็นประโยชน์กับการศึกษาและปวง
ชน -Julai Gillard 
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ภาพที่ 2.17  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #6 
ที่มา จาก Az Quotes, โดย Julai Gillard, สืบค้นจาก
https://www.azquotes.com/quote/644506 
 

2.5.7. Online Life is Practice to Make the Rest of Life Better, But it is Also A 
Pleasure in Itself. - Sherry Turkle ค าแปล - การศึกษาผ่านกระบวนการ Online เป็นเพียง
แนวทางปฏิบัติในชีวิตที่มีต่อไปให้ดีขึ้น และช่วยท าให้ชีวิตมีความสะดวก สบายด้วย -Sherry Turkle 

 

 
 
ภาพที่ 2.18  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #7 
ที่มา จาก quotemaster.org, โดย Sherry Turkle, สืบค้นจาก 
https://www.quotemaster.org/images/q/5132/513225/i1.png 

https://www.quotemaster.org/images/q/5132/513225/i1.png
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2.5.8. Concepts Like Edx And Online Learning Will Transform Education. This 

Will Completely Change the World. I Believe that People will Move to Online Learning, 
Both on Campuses and Worldwide. We Have A Real Opportunity To Be Able to Bring 
People Around the World Into Our Fold. - Anant Agarwal ค าแปล – ความคิดด้านการศึกษา
ใหม่ ๆ และการเรียนรู้แบบ Online จะช่วยปฏิรูปด้านการศึกษาและเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงให้โลกงดงามและอยู่กันอย่างเป็นสุข ข้าพเจ้าได้ทราบว่า คนเรายุคใหม่นี้จะได้มุ่งเข้าสู่
โลก Online ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราทั้งหลายมีโอกาสทองที่สามารถจะน าพา
ประชาชนเข้าสู่โลกยุคใหม่นี้ -Anant Agarwal 
 

 
 
ภาพที่ 2.19  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #8  
ที่มา จาก quotemaster.org, โดย Truth Devour, สืบค้นจาก 
https://www.quotemaster.org/images/q/42/4264/i1.png 
 

2.5.9. Online Education, Then, Can Serve Two Goals. For Students Lucky 
Enough to Have Access to Great Teachers, Blended Learning can Mean Even Better 
Outcomes at the Same or Lower Cost. And for the Millions Here and Abroad Who Lack 
Access to Good, In-Person Education, Online Learning Can Open Doors That Would 
Otherwise Remain Closed. - Daphne Koller ค าแปล การศึกษาแบบ Onlin ท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ 2 ประการ ส าหรับนักเรียนเป็นผู้ที่โชคดีพอที่ได้มีโอกาสเข้าถึงครูผู้ยิ่งใหญ่ การเรียนรู้
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แบบผสมผสานจะส่งผลที่ดีกว่า นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งผู้คนเป็นล้าน ๆ จะได้เข้าถึง
การเรียนรู้โดยตนเอง การเรียนรู้แบบ Online สามารถเข้าสู่ความรู้ได้ทุกคน (Daphne Lsoller) 

 

 
 
ภาพที่ 2.20  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #9 
ที่มา จาก quotemaster.org, โดย Daphne Koller, สืบคน้จาก 
https://www.quotemaster.org/images/q/113/11349/i4.png 
 

2.5.10. The Online Credential, The Online Certificate is Very Different from an 
on Campus Certificate. And We Really Believe That Online Learning and the Edx 
Platform and the Edx Portal, These are Ways in Which - You Can Think of Them As A 
Rising Tide That's Going to Lift All Boats Whether for Students Worldwide or on Our 
Campuses. - Anant Agarwal ค าแปล - หลักฐานการเรียนรู้แบบ Online จะมีลักษณะพิเศษ
ออกไป ไม่เหมือนกับหลักฐานด้านการศึกษาที่ออกมาจากระบบมหาวิทยาลัย และเราเชื่ออย่างมั่นใจ
ว่า การเรียนรู้แบบ Online และการจัดการศึกษาแบบนี้นั้น เป็นแนวทางใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้พบกับ
การเกิดขึ้นดุจสายน้ าที่พยุงเรือให้ลอยขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทั้งผู้เรียนในระบบ Online และระบบ
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยโดยตรง -Anant Agarwal 
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ภาพที่ 2.21  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #10  
ที่มา จาก quotemaster.org, โดย Anant Agarwal, สืบค้นจาก 
https://www.quotemaster.org/images/q/51/5187/i2.png 
 
       2.5.11. “Learning Experiences are Like Journeys. The Journey Starts Where the 
Learning is Now, And Ends When the Learner is Successful. The End of the Journey 
Isn’t Knowing More, It’s Doing More.” – Julie Dirksen ค าแปล - ประสบการณ์การเรียนรู้
เสมือนดั่งการเดินทาง การเดินทางเริ่มขึ้น ก็เหมือนกับการเริ่มเรียนรู้ เมื่อเดินทางไปไม่หยุดหรือการ
เรียนรู้ไม่หยุด ก็จะดึงเป้าหมายด้วยกัน การสิ้นสุดการเดินทางไม่ใช่การยุติการหาความรู้ แต่เป็นการ
เรียนรู้ที่ต้องท าต่อไป (Julie Dirnson) 
 

 
 
ภาพที่ 2.22  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #11 
ที่มา จาก Effectiveness of E-Learning for Business Students, โดย Julie Dirksen, สืบค้นจาก 
https://www.slideshare.net/BiddhostoParves/effectiveness-of-elearning-for-business-
students 
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2.5.12. Online Life is Practice to Make The Rest of Life Better, But it is Also A 

Pleasure in Itself. - Sherry Turkle ค าแปล - การเรียนรู้ Online ตลอดชีวิต ก็คือการปฏิบัติที่จะ
ท าให้ชีวิตที่เหลือดีข้ึน นอกจากนั้น มันยังเป็นความอิ่มอกอ่ิมใจในการเรียนด้วย (Sherry Turkle) 

 

 
 
ภาพที่ 2.23  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #12 
ที่มา จาก Sherry Turkle Quotes, โดย Sherry Turkle, สืบค้นจาก 
https://www.quoteslyfe.com/author/Sherry-Turkle-quotes 

 
2.5.13. I’m Constantly Learning, And That is The Greatest Gift of Life in My 

Opinion - To Always Be Learning and Growing -Kristin Chenoweth ค าแปล - ข้าพเจ้าเอง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนั่นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ในความคิดของข้าพเจ้า คือ การเรียนรู้คู่กับการ
เจริญเติบโต -Kristin Chenoweth 

 

 
 

ภาพที่ 2.24  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #13 
ที่มา จาก twitter, โดย Kristin Chenoweth, สืบค้นจาก 
https://twitter.com/hashtag/eatwithafriendday 
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2.5.14. As Long as You’re Learning You’re Not Old ค าแปล – ตราบใดที่คุณ 

เรียน คุณไม่มีวันชรา -Roson 
 

 
 
ภาพที่ 2.25  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #14 
ที่มา จาก picturequotes, โดย Roson, สืบค้นจาก http://www.picturequotes.com/as-long-
as-youre-learning-youre-not-old-quote-232935 
 

2.5.15. Learning is Not the Product of Teaching. Learning is the Product of the 
Activity of Learners. - john Holt ค าแปล -การเรียนรู้ไม่ใช่ผลผลิตของการสอน การเรียนรู้เป็น
ผลผลิตของกิจกรรมของผู้เรียน 
 

 
 
ภาพที่ 2.26  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #15 
ที่มา จาก 35 Inspirational Quotes on Learning, โดย John Holt, สืบค้นจาก 
https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning 
 

https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning
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2.5.16. We Need to Bring Learning to People Instead of People to Learning. 
Elliot Masie ค าแปล- เราจ าเป็นต้องน าการเรียนรู้มาสู่ผู้คนแทนที่จะต้องเรียนรู้ - Elliot Masie 

 

 
 
ภาพที่ 2.27  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #16 
ที่มา จาก 35-inspirational-quotes-on-learning, โดย Elliot Masie, สืบค้นจาก 
https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning 
 

2.5.17. Online Learning is Not the Next Big Thing, It is the Now Big Thing. Donna 
J.ค าแปล -การเรียนออนไลน์ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ต่อไป แต่เป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ - Donna J. 
Abernathy 
 

 
 
ภาพที่ 2.28  ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง #17 
ที่มา จาก 35-inspirational-quotes-on-learning, โดย Elliot Masie, สืบค้นจาก 
https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning 

https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning
https://www.slideshare.net/UpsideLearning/35-inspirational-quotes-on-learning
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2.6  ประโยชน์และเครื่องมือเพื่อประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาอีเลิร์นนิง 
 ในขั้นตอนของการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
จะร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือสร้างเครื่องมือประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งในการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือสร้าง
เครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีเป็นแนวทาง ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดตัวบ่งชี้มีความ
ตรงในเนื้อหาและโครงสร้าง ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประโยชน์และตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวบ่งชี้และสร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมิน
ผลส าเร็จของการพัฒนาอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

Royals and Vivian (n.d.) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการอีเลิร์
นนิงท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้อย่างมาก ผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้โดยกระบวนการอีเลิร์นนิงจะ
ท าให้เกิดความสนใจและศึกษาได้ผลดีกว่าและเร็วกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ที่
มหาวิทยาลัย Adelaids ได้ท าการศึกษาและสรุปผลว่า การเรียนการสอนโดยกระบวนการอีเลิร์นนิง
ท าให้ผู้เรียนได้ผลดีในการเรียนรู้ ตรงกับความต้องการและความสนใจของเขา จึงท าให้เรียนได้ผล
ดีกว่า การใช้กระบวนการอีเลิร์นนิงมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่ง
สรุปผลได้ 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   1) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาให้กับองค์กรวิชาชีพ 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชาต่าง ๆ ทั้งอาจารย์และผู้บริหารใน
องค์กรนั้น ๆ 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกันทั้งในการเรียน การสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
   4) ท าให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรอย่างมากที่สุด (Best Practice) 
   5) การใช้ระบบอีเลิร์นนิงท าให้เกิดการประชุมร่วมกันที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก 
   6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและติดตามผลในการเรียนรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง 
   7) มีรูปแบบที่จับต้องได้และประเมินผลได้จริง (Format) 
   8) สามารถจัดให้มีการประชุมที่มีเนื้อหาสาระตามก าหนดตารางเวลาในทุก ๆ เดือน 
   9) สามารถให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้น าเสนอความรู้ความคิดเห็นการปฏิบัติงาน ปัญหาต่าง 
ๆ มาอภิปรายร่วมกัน 
   10) ช่วยท าให้เกิดการปรึกษาหารือหรือประชุมแบบกันเอง (Informal Discussion) 
   11) ทุก ๆ ฝ่ายขององค์กรได้ร่วมกันปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   12) การใช้ระบบอีเลิร์นนิง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนและทุกคน 
(Social Meeting-Relationship Building)  
   13) สามารถท าให้เข้าถึงการเชื่อมต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดโดยผ่านระบบ (Zoom 
Line) อย่างมีประสิทธิภาพ 

Pappas (2018) ได้ตั้งค าถามเพ่ือจะให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับกระบวนการอีเลิร์นนิง ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ 10 ประการ เช่น  
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       1) จะจัดด าเนินการให้ความรู้หรือประสบการณ์ด้วยกระบวนการอีเลิร์นนิงทางออนไลน์ได้
อย่างไร? (How was the Overall Online Training Experience?) 

2) ผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือผู้เรียนได้รับผลจากกระบวนการอีเลิร์นนิงทะลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ (Did you Achieve Your Personal Learning Goals or Objectives?) 

3) ผู้ด าเนินการฝึกอบรมหรือผู้สอนรวมทั้งผู้เรียนได้ต่อยอด และเชื่อมความรู้รวมทั้งทักษะ
ที่เป็นช่องว่างอยู่ได้หรือไม่? (Were you Able to Bridge Skill or Knowledge Gaps?) 

4) การฝึกอบรมหรือการจัดให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอีเลิร์นนิง ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อความต้องการหรือความชอบของตนหรือไม่? (Did the Corporate e-Learning Course 
Cater to your Learning Preferences?) 

5) ในการด าเนินการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอีเลิร์นนิงสามารถทบทวน และ
ประเมินผลในขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการปรับปรุงได้หรือไม่? (Did you Receive Timely e-Learning 
Feed Back That Focused on Areas for Improvement?) 

6) ท่านสามารถเชื่อมต่อเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการสื่อออนไลน์อีเลิร์นนิงหรือไม่ ? 
(Were you Able to Connect With the Online Training Content ?) 

7) การใช้กระบวนการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพียงพอ
หรือไม่ ? (Was There Enough Interactivity ?) 

8) ท่านมีประเด็นปัญหาใด ๆ ในกระบวนการใช้อีเลิร์นนิงหรือไม่ ? (Did you Have Any 
Issues Navigating the Corporate e-Learning Course?) 

9) การฝึกอบรมหรือจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอีเลิร์นนิง ท าให้เกิดการท้าทายมาก
เกินไปหรือไม่ก่อให้เกิดความท้าทายใด ๆ เลย ? (Was the Corporate e-Learning Course Too 
Challenging/not Challenging Enough?) 

10) ท่านรู้สึกว่าการใช้กระบวนการอีเลิร์นนิงสามารถปรับปรุงก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร 
? (How do you Feel the Corporate e-Learning Course Can be Improved?) 
ส าหรับประเด็นค าถามท้ัง 10 ข้อนี้ Pappas ได้เสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง มีดังต่อไปนี้  

1) ท่านก็จะสามารถด าเนินการได้โดยกระบวนการประเมินผลและติดตามผล ส ารวจเนื้อหา
หรือวิชาที่เกี่ยวข้องโดยการเข้าไปสู่สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับกระบวนการอีเลิร์นนิง และสามารถท าการ
สั มภาษณ์ ผู้ รู้ ห รื อผู้ ท ร งคุณวุฒิ ไ ด้ ด้ ว ย  (You go Right to the Source. e-Learning Course 
Evaluation Through Follow-up Surveys and Interviews) 

2) ประเด็นข้อนี้ Pappas ได้แนะน าให้ศึกษาและทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 
และมุ่งม่ันศึกษาต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังขององค์กรและของตนเอง (Brush up on Their 
Product Knowledge or Master a Work-Relateed Task) 

3) ส าหรับข้อนี้ ค าแนะน าก็คือให้ใช้วิธีกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมได้
แสดงออกถึงความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ว่า มีส่วนใดที่เป็นช่องว่างโดยใช้วิธีการเติมเต็มจากกระบวนการอี
เลิ ร์ นนิ ง  (Encourage Employees to Reveal Skill, Knowledge, or Performance Gaps that 
They Wanted to Bridge Through Corporate e-Learning) 
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4) ในด้านผู้รับการอบรมหรือเรียนรู้ที่มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นส่วนตัวนั้น 
Pappas ได้ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถท าได้โดยการใช้กระบวนการอีเลิร์นนิงในวิธีการหลาย ๆ รูปแบบ
ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (e-Learning Course Provides a Diverse Range of 
Online Training Materials that Appeal to Diverse Learning Preferences) 

5) ส าหรับข้อนี้สามารถด าเนินการได้โดยให้ผู้ศึกษาหรือฝึกปฏิบัติใช้กระบวนการสื่อ
ออนไลน์ที่มีอยู่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจจนกระทั่งกระจ่างแจ้ง (Immersive 
Online Training Materials that Entertain as They Enlighten) 

6) การเชื่อมต่อการเรียนรู้สามารถท าได้โดยเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาสาระ
เช่นเดียวกัน (Able to Form a Meaningful Connection with the Online Training Content 
you Want Them to Fully Engage) 

7) ในการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้ความรู้กับผู้รับความรู้ท าได้โดยการสื่อสาร
ทางกระบวนการอีเลิ ร์นนิ ง  (e-Learning Course is Offering Enough Interactivity to Keep 
them Engaged Also Allow them to Build Real-World Experience) 

8) ด้านปัญหาที่มีอาจจะเกี่ยวข้องหรือเป็นในรูปแบบความยาก หรือความสับสนซึ่งสามารถ
แก้ ได้ โดยใช้ เ วลาศึกษาที่ ยาวนานและต่อเนื่ องมากขึ้ น  (They Spend Weeks or Months 
Developing the Online Training Content Therefore they Can Shed Light on Flaws your 
e-Learning) 

9) กระบวนการอีเลิร์นนิงไม่ได้ก่อให้เกิดความท้าทายจนเป็นปัญหา แต่กระบวนการนี้ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสถานะของแต่ละบุคคล  (If Corporate e-Learning Course too 
Challenging/Not Challenging Enough you Need to Find the Right Balance when Creating 
Corporate e-Learning Courses) 

10) มีโอกาสที่หลายฝ่ายช่วยกันด าเนินการให้พัฒนาดีขึ้นได้  เช่น กระตุ้นทุก ๆ ฝ่ายให้
ร่วมกันด าเนินการแก้ไขส่วนที่บกพร่องโดยวิธีการประเมินผล (Encourage Them to Cite Specific 
Examples of the e-Learning Course Design’s Shortcomings in Their e-Learning Course 
Evaluation) 

Clayton (n.d.). ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคอร์สวิชานี้ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นเพ่ือจะได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนระบบทางไกล แบบสอบถามนี้มีเกณฑ์ให้ท่านเลือกตอบว่า 
มากทีสุ่ด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด
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ตารางที่ 2.1  แบบสอบถาม การพัฒนา ปรับปรุง 
 

เนื้อหาวิชาและกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน (Course Content and 
Activities) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีค าอธิบายรายวิชาที่เป็นเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน           
2. ระบุวัตถุประสงค์ส าหรับคอร์สวิชานี้ไว้อย่างชัดเจน           
3. มีรายการที่ระบุให้นักศึกษาต้องท าและมีการแนะน าแหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน           
4. สื่อที่น ามาใช้เป็นสื่อที่ชัดเจนและสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย           

       
ตารางที่ 2.2  แบบสอบถาม การพัฒนา ปรับปรุง 

 
เนื้อหาวิชาและกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน (Course Content and 
Activities) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.ระบบการเข้าเชื่อมอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อได้ทุกโอกาสที่ต้องการ      
2.สื่อทางอินเตอร์เน็ตมีการระบุขั้นตอนก่อนหลังอย่างเหมาะสม      
3.สื่อที่น ามาใช้ มีล าดับความส าคัญที่เหมาะสม      
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

4.สื่อที่ใช้เหมาะกับระดับความสามารถด้านการอ่าน      
5.สื่อที่ใช้น่าสนใจและน่าติดตาม      
6.เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับระดับความยากง่าย      
7.สื่อที่เลือกมา ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีประโยชน์อย่างมาก      
8.กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างดี      
กิจกรรมของรายวิชานี้ ท าให้ข้าพเจ้าเข้าถึงปัญหาและก่อให้เกิดความคิดและ
ประเมินผลในการเรียนของตน 

     

9.คอร์สวิชานี้กระตุ้นให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และท างานกับเพ่ือนร่วมชั้นและกับ
บุคลากรอ่ืน ๆ ในชุมชน 

     

10. กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ แท้จริงน ามาใช้และปฏิบัติได้สม
ประโยชน์ 

     

11.ภาระงานของการเรียนมีความเหมาะสมดี      

 
ตารางที่ 2.3  แบบสอบถามการพัฒนา ปรับปรุง 

 
การประเมินผลกระบวนวิชานี้ (Course Assessments) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1.มีเกณฑ์การประเมินผลหรือการให้เกรดชัดเจน      
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

2. มีค าอธิบายการปฏิบัติง่ายต่อความเข้าใจ      
3. งานที่สั่ง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้      
4. งานที่สั่งให้ท า ก่อให้เกิดการการท้าทายต่อการเรียนรู้      
5. กระบวนการติดตามผล มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้      
6.ทั้งงานที่สั่งรวมทั้งแบบฝึกหัด เมื่อผู้สอนได้ตรวจแล้วสามารถคืนได้ทันที      
7. ในการใช้เวลาที่ผู้สอนก าหนดให้นักศึกษาท า มีความสมเหตุสมผล      
8. การตรวจงานและการสอบปลายภาค ผู้สอนได้ปฏิบัติไปด้วยความถูกต้อง
ยุติธรรม 

     

9. แหล่งสื่อการเรียนรู้ได้ส่งให้นักศึกษาทันทีที่ต้องการ      
10. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ช่วยเหลืออย่างดีมาก      
11. อาจารย์ที่ปรึกษาตอบค าถามได้อย่างทันท่วงที      
12. เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย      
13. ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือได้ดี      
14. ศูนย์การเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม      
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10. ระหว่างเรียนวิชาโดยใช้กระบวนการอีเลิร์นนิ่งนี้ ผู้สอนได้ให้การติดต่อกับผู้เรียนบ้าง
หรือไม่ มากน้อยอย่างไร ไม่ได้ติดต่อ (Not at all)___ ติดต่อประมาณ 1-5 ครั้ง (1-5 times)___
ติดต่อประมาณ 6-10 ครั้ง (6-10 times)___ ติดต่อประมาณ 10-15 ครั้ง (10-15 times)___มากกว่า
15 ครั้ง (More Than 15times)___ 

11. นักศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพ่ือจะเข้าถึงการใช้สื่อออนไลน์
หรือกิจกรรมใด ๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มี (Yes)___ ไม่มี (No)___ 

ถ้ามีนักศึกษาต้องการการช่วยเหลือด้านใด ต้องการติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด โปรด
ระบุค าตอบของท่านตามใจความดังต่อไปนี้ 
      ___เว็บไซต์ของสถาบัน 
      ___การช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือผู้ช่วย 
      ___บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
      ___บริการแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องสมุด 
      ___บริการจากฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      ___การช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือสมาชิกของครอบครัว 
      ___บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดนอกเนื้อจากที่กล่าวนี้ 
โปรดระบุการสื่อสารติดต่อซึ่งเป็นที่พอใจประการใดประการหนึ่ง 
       ___จากเว็บไซต์ของสถาบัน 
       ___จากการช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือผู้ช่วย 
       ___จากบริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
       ___จากบริการแหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องสมุด 
       ___จากบริการจากฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       ___จากการช่วยเหลือจากเพ่ือนหรือสมาชิกของครอบครัว 
       ___จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดนอกเนื้อจากท่ีกล่าวนี้ 
ถ้านักศึกษาไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอ โปรดระบุถึงประเด็นปัญหานั้น ๆ ด้วย 
       
        
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นของตนเอง (Computer Ownership and Access) 
นักศึกษาเห็นว่าการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิงนี้ ง่ายหรือยากหรือไม่ประการใด 
ถ้ามีโปรดระบุในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ง่ายมาก (VE) ง่าย (E) ยาก (D) ยากมาก (VD) ไม่มี  
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ตารางที่ 2.4 แบบสอบถามการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิง 
 ง่ายมาก ง่าย ยาก ยากมาก ไม่มีค าตอบ 
การลงชื่อเข้าใช้ระบบ      
การน าทางของระบบ      
การเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร      
การส่งและรับข้อความอีเมล      
การส่งงานมอบหมาย      
การใช้ฟังก์ชั่นการประชุม      
การใช้การแชทออนไลน์      

 
สรุปประเด็นสุดท้าย 
สถาบันทางการศึกษามีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนผ่านบริการสื่อออนไลน์ให้แก่
นักศึกษาอย่างไร ตัวอย่างเช่น สถาบันควรจัดเตรียมความสามารถในบล็อก e-portfolio หรือ wiki 
หรือไม่ 
       
       
  

Legault (2010) ได้เสนอแนะการประเมินคอร์สวิชาอีเลิร์นนิงหลังสอนเป็นแบบสอบถาม 
60 ข้อและอาจจะมีเพ่ิมเติมได้ ถ้าคุณก าลังออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอีเลิร์
นนิง คุณอาจจะต้องการแนวทางการประเมินหลังสอนซึ่งคุณสามารถสืบค้นจากแบบสอบถามชุดนี้
และหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ ก็สามารถให้ค าแนะกันได้ 
ความคาดหวังของคอร์สวิชานี้  
- ให้ระบุถึงความเข้าใจความคาดหวังของคอร์สวิชานี้และการให้งาน 
- คอร์สวิชานี้มีเนื้อหาตามที่คาดหวังหรือไม่ ท าไมมีหรือท าไมไม่มี 
- หัวข้อใดที่คุณอยากจะให้มีซึ่งจะท าให้ครอบคลุมเนื้อหานั้น ๆ 
โครงสร้างและเนื้อหาของวิชา 
- ให้ระบุความเข้าใจในโครงสร้างของวิชา 
- ให้ระบุความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงค์ 
- ให้ระบุสิ่งที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชานี้ 
- ให้ระบุระดับความมั่นใจในการให้ความรู้หรือทักษะ 
- ให้ระบุจ านวนเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ในคอร์สนี้ 
- ให้ระบุคุณภาพของตัวอย่างที่น าเสนอในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนทางอีเมลหรือทางออนไลน์ในด้านการอภิปรายต่าง ๆ 
- ให้ระบุความพึงพอใจหรือความเพลิดเพลินในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุน้ าหนักของคอร์สวิชานี้ 
- อะไรเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของคอร์สวิชานี้ 
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- อะไรที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคอร์สวิชานี้ที่มีประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจ 
- มีเนื้อหาใด ๆ ที่คุณคิดว่าสมควรจะเพ่ิมเข้ามาในคอร์สวิชานี้ 
- เนื้อหาวิชาในคอร์สนี้ได้สร้างขึ้นชัดเจนและมีเหตุผลสมควรแก่การเรียนรู้หรือไม่ ท าไมถึงเห็นว่ามี
หรือท าไมถึงเห็นว่าไม่มี 
- เนื้อหาวิชานี้มีการอธิบายท าให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้เกิดทักษะ ท าให้เกิดความคิดเพียงพอหรือไม่ 
ค าถามต่าง ๆ ที่ใช้ในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุงานที่สั่งให้ท า, ค าถามต่าง ๆ และข้อทดสอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุคุณภาพของค าถามที่ใช้ 
- ให้ระบุชนิดต่าง ๆ ของค าถามที่ใช้ 
- การติดตามผลการใช้ค าถามเก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชานี้หรือไม่ ท าไมเก่ียวข้องและท าไมไม่เกี่ยวข้อง 
- ค าถามท่ีติดตามผลก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในปัจจุบันนี้หรือไม่ 
- ค าถามท่ีน ามาใช้มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  
- ค าถามท่ีใช้ครอบคลุมแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาหรือไม่ 
- การสอบต่าง ๆ ในคอร์สวิชานี้ควรจะได้รับการปรับปรุงอย่างไร 
- การทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนที่จะน ามาถามมีประโยชน์หรือไม่ 
- ค าถามท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างดีหรือไม่ 
การใช้เวาลาในการเรียนการสอน 
- คุณใช้เวลาในการเรียนการสอนคอร์สวิชานี้มากน้อยอย่างไร 
- คุณใช้เวลาคิดเป็นชั่วโมงในการออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอร์สวิชานี้มากน้อย
อย่างไร 
- การใช้เวลาในการเรียนการสอนในคอร์สวิชานี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ท าไมถึงเห็นว่ามีและท าไมถึง
เห็นว่าไม่มี 
ล าดับและขั้นตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
- ให้ระบุล าดับและข้ันตอนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงล่วงหน้า 
- ให้ระบุความยากง่ายในการสื่อสารหาความรู้ 
- มีการขยายให้ความรู้ในทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่ 
- คุณได้มีการสืบค้นเพ่ือความเข้าใจในการเรียนการสอนที่ไหน ถ้าไม่มี ท าไมถึงไม่มี 
- ให้ระบุการเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบการสอนโดยการใช้โสตทัศนศึกษา 
- ให้ระบุการออกแบบการใช้โสตทัศนศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ 
- ให้ระบุข้อความและแบบตัวอักษรที่ใช้ในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุแบบ, ข้อความ, สีที่น ามาใช้เป็นสื่อโสตทัศนศึกษา 
- ให้ระบุคุณภาพของภาพที่น ามาใช้ 
- ให้ระบุภาพจ าลองท่ีเป็นเสมือนจริงที่น ามาใช้ 
การน าสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนวิชานี้ 
- ให้ระบุจ านวนสื่อที่น ามาใช้ 
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- ให้ระบุคุณภาพของสื่อท่ีน ามาใช้ 
- ให้ระบุจ านวนภาพหรือรูปภาพที่น ามาให้ 
- ให้ระบุจ านวนสื่อที่ใช้ฟัง 
- ให้ระบุคุณภาพของสื่อท่ีใช้ฟัง 
- ให้ระบุจ านวนการบรรยายที่ใช้ 
- ให้ระบุเสียงและคุณภาพของเสียงที่ใช้ในการบรรยาย 
- การบรรยายได้เพ่ิมให้เกิดคุณค่าในการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบอีเลิร์นนิงหรือไม่ ท าไมถึงว่ามีและ
ท าไมถึงว่าไม่มี 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- ให้ระบุปริมาณในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมีความเหมาะสมในคอร์สวิชานี้หรือไม่ ท าไมถึงว่ามีและท าไม
ถึงว่าไม่มี 
- ในกรณีที่มีการเรียนการสอนแบบให้ท างานกลุ่ม คุณมีความพึงพอใจในการท างานกลุ่มหรือไม่  
- คุณมีการใช้สื่อการติดต่อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือไม่ 
- กิจกรรมที่น ามาใช้ช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในเนื้อหาวิชาที่สอนหรือไม่เพียงใด 
- การศึกษารายกรณีและการใช้สถานการณ์ประกอบช่วยให้เกิดความรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเนื้อหาวิชา
หรือไม ่
- ให้ระบุโอกาสที่เป็นไปได้ในการติดต่อสัมพันธ์กับนักศึกษาอ่ืน ๆ 
- ให้ระบุความรู้สึกที่เป็นกันเองที่คุณมีต่อเพ่ือนต่างสถาบัน 
- ให้ระบุความรู้สึกของการติดต่อกับเพื่อนต่างสถาบันโดยตรง 
ประสบการณ์ท้ังหมดโดยภาพรวม 
- ให้ระบุคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุความรู้สึกเก่ียวกับความรู้ของคุณที่มีต่อคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุความสะดวกและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมในการเรียนการสอน  
- ให้บอกความคิดรวบยอดที่ส าคัญ 3 ประการที่คุณได้จากการเรียนคอร์สวิชานี้ 
- ให้ระบุวิธีการ 3 วิธีที่คุณจะเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนที่เห็นว่าดีกว่าหรือเหมาะสมกว่า 
- ให้ระบุวิธีการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของคอร์สวิชานี้ 
- ให้บอกข้อเสนอแนะ 2 วิธีที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชานี้  
- คุณมีความพอใจเกี่ยวกับการสอนทางออนไลน์หรือสอนในชั้นเรียนอย่างไหนมากกว่ากัน? ท าไม? 
- จากประสบการณ์ในการเรียนการสอนคอร์สวิชานี้ คุณคิดว่าจะเป็นการดีหรือไม่ที่จะน าไปใช้กับวิชา
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับอีเลิร์นนิง ท าไมถึงคิดว่าจะน าไปใช้กับวิชาอ่ืนได้และท าไมไม่ควรน าไปใช้กับวิชาอ่ืน ๆ 
- คุณมีปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเทคนิคในการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีนี้หรือไม่ ถ้ามี
โปรดระบุหรืออธิบาย 
- ขอให้ท่านพิจารณาดูว่าจากแบบสอบถามทั้งหมดเหล่านี้ยังมีข้อใดที่ควรจะเพ่ิมเติมหรือมีข้อใดที่ควร
จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง โปรดให้ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะด้วย 
- ให้ดูการสร้างสรรค์การประเมินหลังการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมเติมได้ 
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- การประเมินหลังสอน เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิง 
กล่าวโดยสรุปในขั้นตอนของการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัย

และผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือสร้างเครื่องมือประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาอีเลิร์นนิง
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งในการก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือสร้างเครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีเป็นแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นของ Royals 
and Vivian (n.d.) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการอีเลิร์นนิงท าให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้อย่างมาก ผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้โดยกระบวนการอีเลิร์นนิงจะท าให้เกิดความ
สนใจและศึกษาได้ผลดีกว่าและเร็วกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิม Pappas (2018) ได้ตั้งค าถามเพ่ือจะให้
ได้ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการอีเลิร์นนิง ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ 
10 ประการ Clayton (n.d.). ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคอร์สวิชานี้ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นเพ่ือจะได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนระบบทางไกล และ Legault (2010) ได้เสนอแนะการ
ประเมินคอร์สวิชาอีเลิร์นนิงหลังสอนเป็นแบบสอบถาม 60 ข้อและอาจจะมีเพ่ิมเติมได้ ถ้าคุณก าลัง
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอีเลิร์นนิง คุณอาจจะต้องการแนวทางการประเมิน
หลังสอน เพ่ือให้การก าหนดตัวบ่งชี้มีความตรงในเนื้อหาและโครงสร้าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และสร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
2.7  บริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  
 2.7.1  ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เมื่อปีพุทธศักราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระราชทานว่า 
มหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพย์บ ารุง
ประจ าปี และก่อสร้างสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ครั้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ด าเนินเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัย พระองค์ทรงอุปถัมภ์ด้วยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บ ารุง
ประจ าปี อาศัยพระราชประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
จึงทรงตั้งพระวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขึ้น 3 ประการดังนี้  1) เพ่ือเป็น
สถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 2) เพ่ือเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของ
ต่างประเทศ 3) เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เมื่อกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้วปรากฏว่า พระวัตถุประสงค์เหล่านั้น
ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจตลอดมาเพ่ือที่จะให้พระวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็นนายก
กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมทั้งพระเถรานุเถระจึงได้ประกาศแต่งตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูง
ในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นโดยอาศัยนามว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 2) เพ่ือให้เป็น
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สถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ  3) เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและนอกประเทศ  4) เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้และ
ความสามารถ ในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน 5) เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้และ
ความสามารถในการค้นคว้าโต้ตอบ หรืออภิปรายได้อย่างกว้างขวางแก่ชาวไทยและชาวต่ างประเทศ 
6) เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้เป็นก าลังส าคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่
เหมาะสมแก่กาลสมัย 7) เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา 

ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า กรรมการสภาการศึกษามหาม
กุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบันเรียกว่า กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันแห่งนี้เริ่มเปิด
ให้มีการอบรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีวิทยาเขตอยู่ในภูมิภาคต่าง  ๆ ของประเทศรวม 7 แห่ง คือ 1) 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 3) วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 4) วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5) วิทยาเขต
ศรีธรรมาโศกราช วัดพระมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) วิทยาเขตร้อยเอ็ด บ้านดง
ลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 7) วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  3 
วิทยาลัยคือ 1) มหาปชาปดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 2) วิทยาลัยศาสนศาตร์กาฬสินธุ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร  

2.7.2  ประวัติความเป็นมา 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดยพระเดชพระคุณพระเทพโมลี (ประจวบ กนฺตาจาโร) (ปัจจุบันคือ สมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม 
กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานเปิด
การศึกษา มีนักศึกษารุ่นแรก จ านวน 11 รูป และเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
ความส าคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้จะต้องอนุวัติให้ทันกับความเจริญของ

โลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากพระด าริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช 
(จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะทรงด ารงต าแหน่งนายกสภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย มีพระประสงค์ที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2513 -
2514 ได้ทรงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ร่างหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา และประกาศใช้เป็นหลักสูตรหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2514 สมัย ฯพณฯ สุกิจ 
นิมมานเหมินทร์ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงประกาศใช้หลักสูตร
แล้ว พระองค์ท่านได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกข้ึน ชื่อว่า โรงเรียนวชิรมกุฏ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
หลังวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นสาขาแห่งหนึ่งของสภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย โดยใช้หลักสูตร พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ในปี
เดียวกันนี้ นายฉบับ คุณนายสงวน ชูจิตตารมย์ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจ านวน 186 ไร่ ที่ ต าบล
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สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อมาได้มีผู้บริจาคซื้อถวายเพ่ิมเติมเป็น 736 ไร่) 
ให้เป็นที่ตั้งสถานศึกษาของคณะสงฆ์ ขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบทและเปิดท าการสอนพระภิกษุ
สามเณรขึ้นได้ทรงวางวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ไว้ 6 ประการ คือ  1) เพ่ือเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ 2) เพ่ือเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร 3) 
เพ่ือเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาของชาวต่างประเทศ  4) เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 5) เพ่ือเป็นสถานที่อบรมใน
ด้านการปฏิบัติธรรม 6) เพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมพระภิกษุผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในระดับสูง เช่น 
งานด้านการปกครอง การเผยแผ่ การสาธารณูปการ เป็นต้น ขณะที่ทรงเตรียมการจะด าเนินงาน
ภายหลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว แต่พระด าริดังกล่าวยังไม่ทันสัมฤทธิ์ผล พระองค์ทรง
สิ้นพระชนม์เสียก่อน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ต่อมาปี พ.ศ. 2516 พระเถรานุเถระผู้มี
บทบาทในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติหลายรูป เช่น  

1) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร  
2) สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส  
3) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม  
4) พระเทพเมธาจารย์ (สุวรรณ กญฺจโน) วัดมกุฏกษัตริยาราม  
5) พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร  
6) พระธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล  
7) พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) วัดมกุฏกษัตริยาราม  
โดยร่วมกันก่อตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ขึ้น เริ่มแรกใช้ชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย สาขาวังน้อย เป็นที่รู้จักกันของประชาชนโดยทั่วไปว่า วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ในปี พ.ศ.2519 
ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ วัดชูจิตธรรมาราม เพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมย์ผู้ถวายที่ดินเพ่ือการก่อตั้ง
ครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามาภิไธย 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารว่า มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และทรง
พระราชทานพระนามาภิไธยย่อว่า ม.ว.ก. ภายใต้สีมาธรรมจักร พร้อมทั้งพระราชทานสุภาษิตว่า วชิ
รูปมจิตฺโต สิยา (พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร) ให้เป็นตราประจ าวิทยาลัย 

ด้านการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2540 ได้แบ่งส่วนงานการบริหารงานของวิทยาเขตออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ 1) 
ส านักงานวิทยาเขต 2) ศูนย์บริการวิชาการ 3) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 

ปัจจุบันวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีบุคลากรท าหน้าที่บริหารงานประจ า 
วิทยาเขตประกอบด้วย 1) พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี 2) ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายคฤหัสถ์ 3) พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 4) พระมหาโชควรรธน์ 
อาภากโร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 5) พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ 

และจ านวนบุคลากรประจ าวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 26 รูป/คน โดยเป็นพระภิกษุ จ านวน 9 รูป และคฤหัสถ์ จ านวน 17 คน 
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ด้านการศึกษา 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตร  

ศาสนบัณฑิตใช้อักษรย่อว่า ศน.บ.โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนตามล าดับ
ดังต่อไปนี้  

ในปี 2526 ได้เปิดสอนวิชาศาสนาบังคับและวิชาพ้ืนฐานทั่วไป ใน 2 ระดับชั้น คือ ศาสน
ศาสตร์ปีที่ 1 และปีที่ 2 ส่วนชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ต้องเข้าไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วัดบวร-นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร (รุ่นที่  4 เป็นรุ่นสุดท้ายที่ เข้าไปศึกษาต่อที่  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร)  

ในปี 2531 เปิดการเรียนการสอน 2 คณะคือ 1) คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
2) คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยา ในปี 2534 เปิดการเรียนการสอน 3 คณะคือ 1) คณะ
มนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2) คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยา 3) คณะศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ในปี 2542 เปิดการเรียนการสอนครบ 4 คณะคือ 1 คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ 2) คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3) คณะศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4) คณะศาสนาและปรัชญา วิชาเอกปรัชญา  

ในปี 2545 เปิดการสอนเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา คือ 1) คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์
การปกครอง ปัจจุบันได้เปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้ ก) คณะ
มนุษยศาสตร์ เปิดสอนวิชาเอกดังต่อไปนี้ 1) วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย ข) คณะ
ศึกษาศาสตร์ เปิดสอนวิชาเอกดังต่อไปนี้ 1) วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ วิชาโทบริหารการศึกษา 2) 
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย ค) คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเอกดังต่อไปนี้ 1) 
วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิชาโทการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 2) วิชาเอกรัฐศาสตร์
การปกครอง วิชาโทพุทธศาสตร์ 3) วิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง วิชาโทสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ง) คณะศาสนาและปรัชญา เปิดสอนวิชาเอกดังต่อไปนี้ 1) วิชาเอกปรัชญา วิชาโท
ศาสนาเปรียบเทียบ  

ในปี 2548 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขออนุมัติเปิดศูนย์การศึกษา
ปราจีนบุรีที่วัดป่าทรงคุณ ต าบลดงพระราม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักศึกษารุ่นแรก
จ านวน 23 รูป และนักศึกษารายวิชาชีพครู จ านวน 23 คน  

ในปี 2549 ขออนุมัติเปิดโครงการบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ได้เปิดสอนตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3 สาขาวิชาดังนี้ 1) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 2) สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง 3) สาขาวิชาการจัดการศึกษา (บริหารการศึกษาในปัจจุบัน) 

ปัจจุบันในระดับปริญญาตรีมีการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(คณะศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาการปกครอง (คณะสังคมศาสตร์) และสาขาวิชาปรัชญา (คณะศาสนา
และปรัชญา) 

ปรัชญา/ปณิธาน ความเพียรเลิศ อดทนเยี่ยม เปี่ยมกตัญญู รู้สัจจะ 
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วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) ผลิตบัณทิตพระภิกษุ สามเณรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
แนวพระพุทธศาสนาเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 2) ผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์
ทุกคนให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และท าดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาบริการวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทยและสังคมโลก 3) ผลิต
บัณฑิตเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์และมีคุณภาพทั้งด้านความรู้
และความประพฤติ 4) ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้
และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 5) ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์ความเอ้ืออาทรต่อกันและความสามัคคีโดยใช้หลักสาราณียธรรมและพรหม
วิหารธรรม 6) สร้างระบบการบริหารองค์การให้เป็นองค์การที่มีลักษณะของความเป็นมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดับสากล 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็น

สถานศึกษาและปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติจิตภาวนา ส่งเสริมและให้บริการ
ทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งจะผลิต

บุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยความรู้ดีทั้งทางธรรมและทางโลก ความสามารถดีในการ
คิด พูด ท า มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ สามารถควบคุมกายวาจาใจให้สงบเย็นมีอุดมคติและมี
อุดมการณ์มุ่งอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
อัตลักษณ์ บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
เอกลักษณ์ บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
สถานที่ตั้ง 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ระหว่างกิโลเมตรที่ 73 -

74 สายกรุงเทพมหานคร- สระบุรี ภายในวัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต าบลสนับทึบ อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อ วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย 0-3574-5037-8 โทรสาร 0-3574-5037 

2.7.3  บริบทเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิ่ง ในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งจะผลิต
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยความรู้ดีทั้งทางธรรมและทางโลก ความสามารถดีในการ
คิด พูด ท า มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ สามารถควบคุมกายวาจาใจให้สงบเย็นมีอุดมคติและมี
อุดมการณ์มุ่งอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมจึงต้องพร้อมด้วยทักษะในหลาย ๆ ด้านเพื่อตอบสนอง
สังคมในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี และจากรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) พ.ศ.
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2558 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ได้มีการส ารวจประเด็นความพึงพอใจโดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที ่2.5  ความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 
การใช้บริการห้องสมุด 3.41 3.56 4.51 
ทรัพยากรสารสนเทศ 3.27 3.35 4.40 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.41 3.72 4.46 
สิ่งอ านวยความสะดวก 3.38 3.46 4.37 
สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 3.53 3.61 4.21 
เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 3.40 3.54 4.41 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
 

ส านักงานบริการวิทยาเขต ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดสรร
ห้องเรียนแต่ละชั้นปีของสาขาวิชาฯ เพ่ือรองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 โดย
อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ ห้องเรียนทุกห้อง
มีอุปกรณ์การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
ภาพ จอแอลซีดี และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จะมีการประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน วันเวลาการสอบไล่ และห้องเรียนให้นักศึกษาได้ทราบ
ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีห้องปฏิบัติการส าหรับฝึก
ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในหลักสูตร เช่น ห้องปฏิบัติการด้านภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น มีการจัดสถานที่ ซุ้มนั่งเล่นและลานกีฬาและลานกิจกรรมส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน 

สรุป ในปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ห้องเรียน จ านวน 29 ห้อง (2 อาคาร/อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
และอาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ) 2) ห้องพักอาจารย์ จ านวน 4 ห้อง (อาคารเรียน) 3) ห้อง
ปฏิบัติกรรมฐาน จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียน) 4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 5) 
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ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้อง6) ห้องสมุดประจ าวิทยาเขตฯ เพื่อบริการ จ านวน 2 ห้อง (ใช้
ห้องสมุดร่วมกันทั้ง 3 คณะ/สาขาวิชา) 7) ห้องกิจกรรม/สภานักเรียน จ านวน 1 ห้อง 8) ห้อง
วิทยุกระจายเสียงตามสาย จ านวน 1 ห้อง 9) ห้องที่ปรึกษา/แนะแนว จ านวน 1 ห้อง 10) ร้านค้า
สหกรณ์ จ านวน 2 ร้าน 11) ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง 12) จุดกระจายสัญญาณ (Acess Point) 
บริการอินเทอร์เน็ต (Internet work) จ านวน 11 จุด 13) เครื่องคอมพิวเตอร์ (ท่ีลงทะเบียนใช้ Wi-Fi) 
ส าหรับนักศึกษาสืบค้นข้อมูล จ านวน 30 เครื่อง 

โดยน าการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในปี 2561 เข้าประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วน าเสนอต่อรองอธิการบดีเพ่ือ
สนับสนุนในข้อเสนอแนะดังกล่าว ในขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการนี้ เมื่อพบว่าสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้บางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา โดยปกติจะต้องรอเข้าเพ่ือพิจารณาเข้า
สู่กระบวนการวางแผนเพ่ือพิจารณางบประมาณใหม่ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่า มีความ
ล่าช้า จึงปรับปรุงกระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเพ่ิมระบบการพิจารณาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรและคณะสามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น วัสดุ
สิ้นเปลือง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือขอสิ่งสนับสนุนฯ 
เพ่ิมเติมกับส านักงานบริการวิทยาเขตฯ เป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกหลักสูตรสามารถใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษาและให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ขยายจุดรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น มีการจัดสร้าง
และปรับปรุงซุ้ม ลานกิจกรรม ลานกีฬา ส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งยังมีการ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย  

จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ในองค์ประกอบที่ 6 ทางวิทยาเขตมีจุดแข็งคือมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน เช่น เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์และมีจ านวนห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล มีการให้บริการการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีสถานพยาบาลมูลนิธิสิ
รินธรเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดห้องไว้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเป็นเอกเทศ โดยแยกเป็นอิสระจากห้องท างานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่
จะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น  ซึ้งเป็น
เหตุท าให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
และนักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 

จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม 
ค 2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 3.34 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก โดยมีรายละเอียด ผลการด าเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา มีการสนับสนุนให้
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นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 
3.00  
ตารางที่ 2.6  ความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตรหลักสูตรศาสนศาสตร
     บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 

บริการด้านบริการห้องสมุด 3.92 4.04 4.42 
บริการด้านกายภาพ / การเรียนการสอน 3.83 4.22 4.23 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
 

จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาและจ านวนนักศึกษามีห้องเรียนที่เหมาะสม มีสิ่งสนับสนุนการสอนใน
ชั้นเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการทางภาษามีระบบ WIFI จุดเชื่อมต่อสัญญาณเพียงพอ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแหล่งสืบค้นในสาขาวิชาที่มีเพียงพอ มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก จุดที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้านการน าเสนอบทเรียน การสื่อสาร
เชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทางด้านปรัชญา การจัดท าเอกสารประกอบการสอนที่
เป็นเฉพาะในวิชาตรงกับรายวิชาบังคับในหลักสูตร การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การพัฒนาสื่อทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความ
เหมาะสม  

การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านส านักงาน เฉพาะสาขาวิชาปรัชญา เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องสแกน กระดาษ อ่ืน ๆ เป็นต้น ในการเตรียมความพร้อมรองรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการท างานวิจัย งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องใช้ทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก บางอย่างไม่เพียงพอต้องด าเนินการเองเพ่ือให้ทันเวลากับการ
ท างาน  

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา สื่อการสอน สื่งทางด้านพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการรองรับการท างานของสาขาวิชาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่อยู่ในกลุ่ม ค 2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเองคือ 4.53 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้องค์ประกอบที่ 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



149 

ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้มีการส ารวจประเด็น
ความพึงพอใจบริการด้านบริการห้องสมุดและบริการด้านกายภาพ/การเรียนการสอนของนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการของหลักสูตรในรอบ 1 ปี ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.7  ความพึงพอใจนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ปี 2561 
 S.D. แปลผล 

ห้องสมุดมีคุณภาพส าหรับการศึกษาค้นคว้า 4.56 0.73 มากที่สุด 
ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา 4.33 0.87 มาก 
ช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการส านักหอสมุดและห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 4.44 1.01 มาก 
ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและอปุกรณ์ภายในหอ้งเรียน 4.44 0.88 มาก 
มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 4.56 0.73 มากที่สุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธภิาพและ
เพียงพอ 

4.44 0.53 มาก 

อาคารเรียน หอ้งเรียน ห้องปฏบิัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.00 0.71 มาก 
ทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/หนังสือแหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

4.11 0.93 มาก 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.22 0.97 มาก 
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น 4.67 0.50 มากที่สุด 
สภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 4.78 0.67 มากที่สุด 
รวม 4.41 0.62 มาก 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
 

จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 จุดแข็ง มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่อง
ขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์และมีจ านวนห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล มีการ
ให้บริการการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรเพ่ือให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดห้องไว้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาเป็นเอกเทศ โดยแยกเป็นอิสระจากห้องท างานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 
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2.8  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการน าเอาหลักธรรมมาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าการน า
หลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
และเพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า “ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence Based on Buddhism) ซึ่ งมี
หลักธรรมมากมายที่สามารถจะน ามาใช้ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยก าหนด 6 หลักธรรม คือ (1) สังคหวัตถุ 
4 (2) วุฒิธรรม 4 (3) เวสารัชชกรณธรรม 5 (4) สาราณิยธรรม 6 (5) อริยทรัพย์ 7 และ (6) นาถกรณ
ธรรม 10 ดังรายละเอียดได้กล่าวถึงในตอนต้น 

นอกจากนั้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้
ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขา
และเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้
ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเ พ่ือหาความรู้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
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รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3)
เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็น
นักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

นอกจากนั้น จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์น นิงจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 11 แหล่ง คือ ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2551)  
ศยามน อินสะอาด (2561) ปฏิภาณ สุประดิษฐ์ (2558) Choojai (2013) เว็บไซต์ BANTHITABLOG 
(2017) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) Aei (2012) Petsringern (2016) อิศเรษฐ์ เจริญคง (2557) ศตวรรษ 
สิทธิฤทธิ์  (2558)  และ Information Technology Service Center (ม.ป.ป . )  รวมทั้ งผลจาก
การศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยศรีประทุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ต่อการน าไป
ร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สายวิชาการของ
ผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วมวิจัย เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้น าไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่
พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ตระหนักกันว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน
ได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติ
หากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น 
นั้น 

จากบริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้รายงานการประเมินตนเองในแต่ละสาขา 3 คณะด้วยกัน มีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ในองค์ประกอบที่ 6 
ทางวิทยาเขตมีจุดแข็งคือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์และมีจ านวน
ห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล มีการให้บริการการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แนวทางที่จะเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่จะพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่าในองค์ประกอบที่ 6 พบว่ามีจุดแข็งคือจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาและจ านวนนักศึกษามีห้องเรียนที่
เหมาะสม มีสิ่งสนับสนุนการสอนในชั้นเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการทางภาษามีระบบ 
WIFI จุดเชื่อมต่อสัญญาณเพียงพอ จุดที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการส่งเสริม
การพัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้าน การน าเสนอบทเรียน การสื่อสารเชื่อมโยง
เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง ๆ การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี การใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การพัฒนาสื่อทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสม 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี
ทางด้านการศึกษา สื่อการสอน สื่อทางด้านพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานในการรองรับการท างานของสาขาวิชาให้มากข้ึน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) เช่นเดียวกันกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาชีพ) , 2558 พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา แนวทาง
เสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน มีห้องเรียนมี
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควร
พัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) จากการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเป็นเหตุท าให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา 
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ภาพที่ 2.29  กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎี
หลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ 
การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้
ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยใน
ลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่
เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกันไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา) 
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) 
เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะ
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจ
หรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวั งว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
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เขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) 
เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็น
นักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

จากหลักการและแนวคิดที่ส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 
ผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในบทที่ 2 ผู้วิจัยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 
3.1  พื้นที่ด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม” เป็นการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ 
ดังนี้คือ เป็นวิทยาเขตที่มีการใช้ระบบอีเลิร์นนิงที่ยังไม่ได้พัฒนาให้มากขึ้นตามรูปแบบ ที่จะน ามาใช้
เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอน ตามรายงานการประเมินตนเองในแต่ละสาขา 3 คณะด้วยกัน มี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง ตามเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่ามีแนวทางเสริมจุด
แข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่จะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2561) และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตามเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 
2558 พบว่าที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบทเรียน โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้าน การน าเสนอบทเรียน การสื่อสารเชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชา
ต่าง ๆ การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 
เช่นเดียวกันกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ตามเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(วิชาชีพ) 2558 มีแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีความ
ประสงค์จะพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอน และผู้วิจัยได้ท างานอยู่ในสถาบัน จึงมีความสะดวกและความเป็นไปได้
ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการเตรียมการ การวางแผน การสังเกต การสัมภาษณ์และการ
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บันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่
ท าการวิจัย 

 
3.2  ผู้ร่วมวิจัย 

 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดผู้ร่วม
วิจัย (Research Participants) ด้วยความสมัครใจตามจรรยาบรรณท่ีว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย
ทราบ” และค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล” เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ ารวมจ านวน 21 รูป/ คน (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นนักศึกษา จ านวน 40 คน  
3.3  ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเป็นการ
ด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) แต่เนื่องจากในการวิจัยนี้ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจรๆ ละ 1 
ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยมีแนวการด าเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
วงจรที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี้ 

1) การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
ชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ  ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้การ
ตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วม
วิจัยทราบ” และค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล” ทั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อท าความเข้าใจ
ในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย เป็นเทคนิคที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
เป็นต้น 

3) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่
ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 3 เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน  

4) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต 
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 ด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย  ให้ผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหาค าตอบว่า
“จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย หากต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงให้
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้องพัฒนา
อะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?” เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสาย
ธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วที่ว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิ
ความรู้ในตนเอง” โดยให้น าเสนอผลการระดมสมองเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยด้วย 

2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 โดยมีประเด็นท านอง
เดียวกันว่า “ในทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า หากต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้อง
พัฒนาอะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?”เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้วิจัยถือเป็นสาย
ธารวิชาการ ที่มีความรู้และความไวเชิงทฤษฎีในเรื่องที่จะพัฒนา” โดยการด าเนินกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้น
ขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้น
ลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการ
วิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ในขั้นตอนนี้ นอกจากการน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียง
เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 แก่ผู้ร่วมวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยอาจด าเนิน
กิจกรรมอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องที่จะพัฒนาได้อีกด้วย เช่น การเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหรือสาธิตการปฏิบัติเพ่ิมเติม การน าผู้ร่วมวิจัยไปศึกษา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในเรื่องที่จะพัฒนา เป็นต้น 

3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการ
พัฒนาที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1  กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัย
น าเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 ตามหลักการที่ว่า “การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ด้วยก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล จะวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ” แล้วก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ที่มีองค์ประกอบดังนี้  

3.1) สภาพที่เคยเป็นมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
3.2)  สภาพปัจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา 
3.3)  สภาพปัญหาและ/หรือความส าคัญของเรื่องที่จะพัฒนา 
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3.4)  ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนา เป็นทางเลือกทั้งที่ผู้ร่วมวิจัย
น าเสนอจากความรู้และประสบการณ์ และที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีจากเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องในบทท่ี 2  

3.5)  ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนา เป็นการคัดสรรร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนาที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการ
ระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยน าเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 

3.6)  สภาพที่คาดหวัง เป็นความคาดหวังว่าหลังจากการพัฒนาแล้ว ต้องการให้เกิดอะไร
ขึ้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่คาดหวังให้
เกิดขึ้นกับนักเรียน กับครู และกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลจากการพัฒนานั้น และ/หรือความ
คาดหวังที่เกี่ยวกับประโยชน์ต่อการน าไปใช้ของหน่วยงาน เป็นต้น 

3.7) แนวทางเพ่ือการพัฒนา เป็นการน าทางเลือกที่คัดสรรได้ในข้อ 3.5 มาจัดท า
รายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งอาจก าหนดได้หลายรูปแบบดังนี้ เช่น 

โปรแกรม (Program) ที่มีองค์ประกอบเป็นโครงการ (Project) จ านวนหนึ่งรองรับ เช่น 
โปรแกรมพัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers' Teaching 
Skills Development Program) 
- โครงการ (Project) ที่มีองค์ประกอบเป็นกิจกรรมย่อยรองรับ (Activity) เช่น โครงการ
พัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers' Teaching Skills 
Development Project) 
- สเต็บโมเดล (Step Model) ที่มีรูปแบบการพัฒนาเป็นขั้นตอน (Steps) เช่น โมเดล 5 
ขั้นตอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21 (A 5-Step Model to Develop 
Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
- แนวคิด (Idea/Concept) เช่น 6 แนวคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับ
ศตว ร รษที่  2 1  (6 Ideas/Concepts for Improving Teachers' Teaching Skills for the 21st 
Century) 
- วิธี (Way) เช่น 10 วิธีเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21  (10 Ways 
to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
- กลยุทธ์ (Strategy) เช่น 8 กลยุทธ์เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21 
(8 Strategies to Improve Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
- แบบผสม (Mixed) เช่น 1 โครงการ 2 แนวคิด 4 ขั้นตอน และ 5 กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสอนของครูส าหรับศตวรรษที่ 21 (1 Project 2 Concepts, 4 Steps, and 5 Strategies 
for Developing Teachers' Teaching Skills for the 21st Century) 
ในแต่ละรูปแบบ เพ่ือผลในการประเมินความส าเร็จที่ชัดเจน ควรระบุให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามแนวของ S-M-A-R-T Goal รวมทั้งก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ตาม
กรอบของ 4 M’s คือ 1) การจัดการหรือการด าเนินงาน (Management/Operation) ในแต่ละ
ขั้นตอน แต่ละแนวคิด แต่ละวิธี แต่ละกลยุทธ์ ตามรูปแบบที่เลือกใช้ 2) ผู้รับผิดชอบ (Man) 3) วัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ (Material) และ 5) ค่าใช้จ่าย (Money) 
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หลังการรายงานผลจากการด าเนินงานผลใน 3 กิจกรรมในขั้นตอนวางแผนดังกล่าวข้างต้น คือ 1) การ
ระดมสมองเพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย  2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิง
ทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย และ 3) การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสาย
วิชาการ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดได้ในกิจกรรมที่ 3 ผู้วิจัยจะจัดท ากรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework) แสดงประกอบ เพ่ือให้เห็นภาพแนวทางการพัฒนาโดยรวม (Overview) 
ดังตัวอย่าง 2 รูปแบบข้างล่าง 

4) การถอดบทเรียน มีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
2563 โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งให้บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จากข้ันตอนที่ 2 
ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การ
ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ  

1)  การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้
อาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ์ (Interview) หรือแบบ
สังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เป็นความคาดหวัง
ในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  

ซึ่งการประเมินผลก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพ
ปัจจุบัน (Current Condition) ของประเด็นที่เป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติ
ทั้งสองระยะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง (Degree of Change) 

2) การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ โดยใช้แบบ
ประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) หลังการ
พัฒนา ไม่ก าหนดเกณฑ์เพดานความส าเร็จ ตามแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ต้อง
ท าต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คิดว่าส าเร็จแล้วสิ้นสุด ตาม
ค ากล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาก็จะมีระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการพัฒนาก็ยิ่งจะมีการ



160 

เปลี่ยนแปลง ตามค ากล่าวของ Winston Churchill ที่ว่า “To Improve is to Change, to be 
Perfect is to Change Often” 

3) การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลง
มือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

4) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม -
กันยายน 2563 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  

1)  การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 

2)  ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 1 ด าเนินการในเดือนกันยายน 
2563 เป็นน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง 
ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่  ทั้งที่
บรรลุผลตามความคาดหวัง และไม่คาดหวัง เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับ
ประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน
โดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่
บรรลุผลและไม่บรรลุผล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ในวงจรที่สอง 

ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวัง
จากการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของ
วงจรที่ 1 แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลด้วย  

ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในระดับนั้น มี
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ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) 
สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหา
พลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม่  

ดังนั้น การถอดบทเรียนเพ่ือการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 มีประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร 
2) ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร  
3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเก่ียวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  

4) ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  

5) จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพ่ือผลต่อการเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจ
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับ
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม ่
6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 

วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2563 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  
1) การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกต

และการถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าเสนอเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผนในวงจรทึ่ 1 เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแบบประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ได้ร่วมพัฒนาขึ้น รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและไม่คาดหวัง เพ่ือการวางแผน
ด าเนินการในวงจรที่สองนี้ต่อไป  

2)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกท่ีผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
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3) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2563-
มกราคม 2564 เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

1) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย  

2) การน าแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

3) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2563-
มกราคม 2564 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการ
ด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล  วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 

2) ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่วมกันก าหนด 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียนมาใช้ เพ่ือทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่บรรลุผลตามความคาดหวังและไม่คาดหวัง เน้นการระดมสมอง 
พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการ
สืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้ง
บันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุผล
และไม่บรรลุผล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ในการถอดบทเรียนเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงาน
ในวงจรที่ 2” ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin 
(Lunenburg & Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current 
Condition) หรือสภาพที่ เป็นอยู่ เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired 
Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด 
เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกต
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อะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผลตามความ
คาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทาง
อะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่ง
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาใน
รอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลัง
ขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม่  
ดังนั้น การถอดบทเรียนเพ่ือการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 มีประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร 
2) ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร  
3) พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเก่ียวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  

4) ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  

5) จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพ่ือผลต่อการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ่งอาจเป็น
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับปรุงพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ 

6) ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ด าเนินการใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การ
ประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละข้ันตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 
5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change from practice) ประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected 
Change) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเป็นการแสดงผลการประเมินผลการบรรลุคามคาดหวังจาก
การพัฒนา ทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ใน
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change)  
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2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ประกอบด้วย การเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนระดับบุคคล การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนระดับหน่วยงาน  

3) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ (New Knowledge from Practice) เป็นความรู้ใหม่ที่
แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมี
ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ใดที่ส าคัญที่ผู้วิจัยเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่
คาดหวังและไม่คาดหวัง และในการพัฒนานั้นมีสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) 
ที่ส าคัญอะไรบ้าง ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ เอาชนะสิ่ งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome 
Obstacles) นั้นอย่างไร ทั้งนี้ความรู้ใหม่ที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and 
Effect Model) ดังกล่าว ถือเป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่
เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”้ 

 การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นถึงขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย ในวงจรที่ 1 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563 
มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย (1) ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ (2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้น
ส าหรับการวิจัย (3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียน
ในขั้นตอนการเตรียมการ 

    

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบด้วย (1) การดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 
(2) การน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย (อาจจัดท ากิจกรรมอื่น เพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องที่จะพัฒนา เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจหรือสาธิตการปฏิบัติ การน าผู้ร่วมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นกรณี
ตัวอย่างที่ดี เป็นต้น) (3) การบรรจบกันของธารสองสาย (4) สรุปผลการสังเกตและการถอด
บทเรียนในขั้นตอนการวางแผน 

    

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวัง
จากการพัฒนา (2) การประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา
กอ่นการปฏิบัติ (3) การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (4) สรุปผลการ
สังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ 

    

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบด้วย (1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล
และประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแต่ละโครงการ 

    

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติตามแผนที่บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
(2) การปฏิบัติตามแผนที่ไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง 
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ตารางที่ 3.2  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย ในวงจรที่ 2 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ปี พ.ศ. 2563-2564 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ ประกอบด้วย (1) การทบทวนผลการพัฒนา (2) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ (3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอน
การวางแผนใหม่ 

    

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ประกอบด้วย (1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่ (2) 
การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ (3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 

    

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ประกอบด้วย (1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการ
สังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการด าเนินงานในแต่ละแนวทาง 

    

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ ประกอบด้วย (1) การเปลีย่นแปลง (Change) 
จากการปฏบิัติที่คาดหวัง (Expected Change) และที่ไม่คาดหวัง 
(Unexpected Change) (2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏบิัติ การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน (3) ความรู้ใหม่ (New 
Knowledge) จากการปฏบิัติ 

    

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็น
การน าเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละ
ขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนดไว้ 

    

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes) และ 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา  
 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มจากการปฏิบัติ
ภาคสนามในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการวิจัยที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ่ง
เวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง ก าหนดวันและเดือน เพื่อให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัด
และแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมื อที่
หลากหลายดังกล่าวในหัวข้อที่ 3.4 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 

ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2526) 
มีดังนี้ (1) จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นหลักใน
การแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (2) การกระท า (Acts) คือ การใช้
ชีวิตประจ าวัน การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรที่ใช้ในการวิจัย (3) กิจกรรม (Activities) 
คือ การกระท า หรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่ อง (4) ความหมาย 
(Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรมเพ่ือทราบโลกทัศน์ ความเชื่อ 
ทัศนคติของชุมชน (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง จะได้ทราบความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร (6) การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให้ความร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของโครงสร้าง
กิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแย้งและความราบรื่นได้ชัดเจน (7) สภาพ
สังคม (Setting) คือภาพทุกแง่ทุกมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยใน
ส่วนที่เป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (9) การวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนาเหตุการณ์
เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยน ารายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิเคราะห์แล้ว ไปให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบช่วยยืนยันตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุง
รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของ
กิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 กรณีที่เป็นค่าสถิติที่ใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการศึกษาในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง วิธีการทางสถิติที่อยู่ในประเภทนี้ เช่น การจัดกระท ากับข้อมูลโดยน าเสนอในรูปของตาราง
หรือรูปภาพ การแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนมาตรฐาน การ
ค านวณหาค่าเฉลี่ยหรือการกระจายของข้อมูล เช่น มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พิสัย เป็นต้น ไม่ใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ โดยกลุ่มที่น ามาศึกษาจะต้อง
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ตัวแทนที่ดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง และตัวแทนที่ดี
ของประชากรจะเรียกว่า "กลุ่มตัวอย่าง" ทั้งนี้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
วิจัยเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง 
แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้”  
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3.7  การเขียนรายงานการวิจัย 
เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) 

แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ บรรลุผลและไม่บรรลุผล
ตามที่คาดหวัง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน และเกิด
ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไร ส าหรับบุคคลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืน ที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเป็น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิบัติจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
(Schoolwide) ด า เนินการวิจัย  2 วงจร 10 ขั้นตอน เริ่ มจากขั้นตอนที่  1 การเตรียมการ 
(Preparation) เมื่อเดือน มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดการด าเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล 
(Conclusion) ในเดือน มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา  

การรายงานผลการด าเนินการวิจัยมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ 
(Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story telling) ตามความเป็นจริง และเป็นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย ค าให้สัมภาษณ์ บทบันทึก
จากการสังเกต บทวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในแต่
ละข้ันตอน เพื่อให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกัน
สังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวังและไม่
คาดหวัง อธิบายเหตุผลประกอบว่าท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ รวมทั้งน าเสนอความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนจากการวิจัยที่
แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมี
ปัจจัยหรือสาเหตุใดที่ส าคัญที่ผู้วิจัยเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล และมีปัจจัยต่อต้าน
หรือเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะอะไร ดังมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

วงจรที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะ

ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียด ดังนี้ 
1) ระยะที่ 1 การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็น

ผู้ด าเนินการชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย
เป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และ
ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ทั้งนี้ 
รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีผลด าเนินการวิจัยดังนี้ 

การแจ้งในเบื้องต้นให้ผู้บริหารคณาจารย์ในองค์กรได้รับทราบ ด าเนินการในวันพฤหัสบดี
ที่ 11 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวาระการประชุมใหญ่ประจ าปีของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
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วิทยาลัย ทั้ง 3 ส่วนงาน มีวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ ส านักงานวิทยาเขต ที่อาคาร 80 
ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นการวางแผนงานในปีการศึกษานี้ โดยพระเดชพระคุณพระกิตติสารสุธี 
รองอธิการบดี ซึ่งท่านได้เข้ามารับในต าแหน่งผู้บริหารในปีที่ 2 ท่านก็เกริ่นน าในที่ประชุมในเรื่องการ
ท างานของบุคลากรในเรื่องของการมีระเบียบ สามัคคีเป็นหลักในการท างาน ในความเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรของเรา ซึ่งตัวท่านเองยังต้องศึกษาอีกหลายอย่างจากทุกคน เพ่ือให้งานส าเร็จตามความมุ่ง
หมายของมหาวิทยาลัย มีความเคารพในหน้าที่ของตนให้ได้มาตฐานในการท างาน” จนเวลา 10.30 น. 
ของการประชุม ผู้วิจัยได้น าเสนอหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณี
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย” ให้ที่ประชุม
รับทราบ และได้แจกเอกสารประกอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ระเบียบวิธีที่ใช้ในการ
วิจัย ของรศ.ดร. วิโรจน์ สารัตนะ ให้บุคคลากรรับทราบโดยเน้นไปที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 มี
คณะปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการปกครอง และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการท าความ
เข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งในที่ประชุมก็รับทราบตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเบื้องต้น  ผศ.ดร.
ส าราญ ศรีค ามูล ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีได้พูดในที่ประชุมว่า “ นับได้ว่าเป็นการท าวิจัยที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรของเรามาก ถ้าท าได้ส าเร็จ เพราะในช่วงนี้เกิดภาวะโรคระบาดโควิดอย่างมาก ซึ่ง
จะท าให้วิทยาเขตของพวกเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันในองค์กร ผม
คิดว่าน่าจะเป็นการดีมากในการตอบโจทย์นักศึกษาในยุคนี้ให้ได้ในเรื่องของออนไลน์” ดังภาพที่ 4.1  
 

 
 
ภาพที่ 4.1  การชี้แจงงานวิจัยในที่ประชุมใหญ่ประจ าเดือนมิถุนายน 

หลังจากที่ได้แจ้งในเบื้องต้นให้ผู้บริหารคณาจารย์ในองค์กรได้รับทราบแล้ว ในเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ต่อมาผู้วิจัยได้ปรึกษากับ ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีถึงการ
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คุยกันและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของงานวิจัย เพ่ือที่จะขอนัดแนะผู้บริหารคณาจารย์ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจในงานวิจัย และจะขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการท าวิจัย
ร่วมกันในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เสริมสร้างความเข้าใจในการท าวิจัยร่วมกัน 
และแสดงความคิดเห็น (2) สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย โดยในเบื้องต้น
ผู้วิจัยได้แจกเอกสารระเบียบวิธีวิจัยให้กับผู้ร่วมวิจัย เพ่ือใช้ประกอบในการร่วมกิจกรรม ดังภาพที่ 4.2 

 
 
ภาพที่ 4.2  ผู้วิจัยได้แจกเอกสารระเบียบวิธีวิจัยให้กับผู้ร่วมวิจัย เพื่อใช้ประกอบในการร่วมกิจกรรม 
 

จากนั้นเวลา 09.40 น. ผู้วิจัยจึงได้น าเสนองานวิจัย “การท าวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย” ตั้งแต่หัวข้อวิจัยจนถึงวิธีการด าเนินการวิจัยให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบอย่างละเอียด โดย
ใช้โปรแกรม Power Point น าเสนอไปตามล าดับ ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3  ผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัยให้กับผู้ร่วมวิจัยให้ทราบในรายละเอียด 
 
 ผู้วิจัยได้พูดถึงความส าคัญและความเป็นมาของงานวิจัยว่ามีความเป็นมาอย่างไร ในการท า
วิจัยในเรื่องนี้ โดยการอ้างถึงการพัฒนาในระบบอีเลิร์นนิงในต่างประเทศว่ามีการพัฒนาถึงไหน และ
ในระดับใด และได้น าเสนอทัศนะต่าง ๆ ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือประกอบ
หลักฐานความเป็นมาของงานวิจัยนี้ให้ชัดเจนแก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบ ร่วมถึงการพัฒนาในประเทศ
ไทยในองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบอีเลิร์นนิง และได้น าเสนอพระราชบัญญัติการศึกษา กฎกระทรวง 
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นต้น ได้กล่าวถึงบริบทของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ว่ามี
จุดแข็งและมีจุดอ่อนขององค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่ามีผลเป็นอย่างไรในเรื่องท่ีก าลังท า
วิจัยอยู่นี้เป็นมาอย่างไร เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจที่จะมาร่วมท างานวิจัยร่วมกัน
ของผู้ร่วมวิจัย เมื่อได้กล่าวถึงปัญหาความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย ก็ได้น าเสนอเกี่ยวกับ
ค าถามงานวิจัยต่อไปว่า การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่อะไรไหม ซึ่งค าถาม
นี้ผู้วิจัยได้ขยายให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบถึงแนวทางการที่จะได้ค าตอบที่ดีและสมบูรณ์ ถ้าเราร่วมมือ
กันท าวิจัยในครั้งนี้ 

“ถ้าเราท าวิจัยเรื่องนี้จะส่งผลในการพัฒนาสถาบันเราดีมาก แต่ผมเองอยากแสดงทัศนะว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านไม่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเลย อย่างนี้จะมีปัญหามากไหม และยัง
จะสามารถร่วมงานวิจัยนี้ได้ไหม” (พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 14 กรกฎาคม 2563) 

“ครับอาจารย์ แน่นอนครับว่าบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยในการท างานในด้านเทคโนโลยี 
แต่เรามีการท างานเป็นทีมและท างานด้วยการสมัครใจ และแน่นอนครับว่าผมชี้แจงเรื่องนี้เสร็จก็จะขอ
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รายชี่อผู้ร่วมวิจัยที่สมัครใจร่วมวิจัยตามความสามารถที่อยากพัฒนาร่วมกันครับผม และเราจะร่วมมือ
กันในการแก้ปัญหาจุดนี้ไปด้วยกันครับผมอาจารย์” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 
2563) 

“งั้นแสดงว่าการวิจัยนี้เป็นการท างานร่วมกันใช่ไหม และต้องท าทุกวันไหม” (พระมหากร
ธัช กมฺพุวณฺโณ, 14 กรกฎาคม 2563)  

“ครับเป็นการท างานร่วมกันซึ่งผมจะกล่าวอธิบายให้รับทราบในขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์ 
และคงเป็นการนัดกันในแต่ละขั้นตอนการท างานครับ รับฟังในการอธิบายเนื้อหาต่อไปครับ” (พระ
มหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 2563) 

ผู้วิจัยได้อธิบายต่อถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประเมินผลจากการพัฒนา 3 
ประการ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การ
เรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ 
(New Knowledge) ในการวิจัยนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรใน
การด าเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 2) สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ร่วมวิจัย (Participants) ประกอบด้วย 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ละสาขาวิชาระดับปริญญาตรี จ านวน 21 รูป/คน และนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยเสริม 40 รูป/คน  

“ท่านมหาผมอยากถามท่านว่า ผมเป็นผู้บริหารและก็เป็นอาจารย์สอนด้วยในรายวิชา ก็
สามารถเข้าร่วมในงานวิจัยนี้ได้นะ ไม่ผิดต่องานวิจัยและที่ท่านกล่าวมาว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
นะ” (พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี และอาจารย์สอนรายวิชาปรัชญา, 14 กรกฎาคม 2563) 

“กราบเรียนท่านอาจารย์เจ้าคุณครับ การวิจัยนี้เป็นการท าความร่วมมืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ที่ท าการสอนในรายวิชาสาขาทั้ง 3 สาขาครับผม ถ้ามีความเข้าใจในงานที่ผมท า
แล้ว ท่านอาจารย์เจ้าคุณมีความประสงค์จะร่วมด้วยก็ยิ่งดีครับผม งานวิจัยนี้ต้องมีคุณภาพแน่นอน
ครับผม” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 2563) 

หลังจากพระเดชพระคุณได้ถามในประเด็นการเข้าร่วมในงานวิจัยนี้แล้ว ต่อมาผู้วิจัยยังได้
น าเสนอการวิจัยที่ประกอบไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้จะได้น าไปใช้ โดย
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน
วิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าการน าหลักธรรมที่มาใช้จะช่วย
เสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ และเพ่ือตอบสนองต่อ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า  “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) มี 6 หลักธรรม ดังนี้คือ (1) 
สังคหวัตถ ุ4 (2) วุฒิธรรม 4 (3) สาราณิยธรรม 6 (4) เวสารัชชกรณธรรม 5 (5) อริยทรัพย์ 7 และ (6) 
นาถกรณธรรม 10 ในขณะนั้นได้มีค าถามจากผู้ช่วยอธิการบดีว่า 
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“รุ่นอาจารย์มีการใช้หลักธรรมมาร่วมในงานวิจัยนี้ด้วยรึท่านอาจารย์ รุ่นผมเองไม่มีเลยน่า
เสียดาย ผมเองก็เรียน ป.เอก การบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก ๆ รศ.ดร.วิโรจน์ ท่านก็เคยสอนผม
เหมือนกัน แต่ไม่ได้รู้ว่า งานวิจัยรุ่นอาจารย์มีการใช้หลักธรรมเข้ามาด้วย เป็นนโยบายของมหาลัยที่ดี
มากครับผม” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 14 กรกฎาคม 2563)  

“เจริญพรอาจารย์ ใช่เลยอาจารย์ผู้ช่วยรุ่นก่อนอาตมาก็ใช้นะ รุ่นที่ 4 ถือว่าเป็นนโยบาย
มหาลัยเราที่ดีมาก การท าวิจัยพร้อมน าหลักธรรมเข้ามาด้วย อาตมาว่าก็ดีนะ จะท าให้งานวิจัยนี้มี
ความเด่นเฉพาะ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 2563) 

นับว่าเป็นความรู้ใหม่ในเรื่องการท าวิจัยของมหาลัยสงฆ์ของเราที่มีการเอาหลักธรรมมาร่วม
ในการท างานวิจัยด้วย จึงท าให้ในห้องเกิดข้อค าถามมากมาย ต่อมาผู้วิจัยได้อธิบายถึงผลจากการวิจัย
ดังนี้คือ 1) จะท าให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 2) แนวคิดการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง สามารถจะ
น าแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอ่ืน ๆ ของหน่วยงานได้ เช่น การพัฒนา
ทักษะครูหรือทักษะนักเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงประโยชน์ในการน าไปใช้ว่า 1) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่
คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้หลายประการ 2) งานวิจัยนี้ ยังได้
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงประสบ
ผลส าเร็จ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบท 3) งานวิจัยนี้ ได้
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อสังคมมากมาย  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 7 ตอน ดังนี้คือ 
1) หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 2) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัย 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิง (e- Learning System) 4) กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 4) 
ทัศนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 5) ประโยชน์และเครื่องมือเพ่ือประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาอีเลิร์
นนิง 6) บริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ 
7) กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยออกมาส าเร็จ และก็มีท่านอาจารย์พระครูวิภัชธรรมวิจิตร
ถามขึ้นมาว่า 

“จากที่ท่านอาจารย์มหาได้พูดมาถึงตรงนี้ งั้นก็แสดงว่า การท าวิจัยเรื่องนี้จะส่ งผลในระยะ
ยาว เพราะดูจากที่ท่านมหาน าเสนอ โดยเฉพาะในเรื่องของการอธิบายผลของการวิจัยนั้น ถือว่าเป็น
การสร้างนวัตถกรรมในองค์กรที่มีคุณภาพเลยนะ ใช่ไหมมหาตามที่ผมเข้าใจ” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร 
ผอ.วิทยาลัยศาสตร์ และอาจารย์สอนรายวิชาคณะศึกษาศาสตร์, 14 กรกฎาคม 2563) 
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“ครับผมท่านอาจารย์ ผอ. เป็นดังนั้นครับผม ใน มมร.อส. ท่านอาจาย์วิทูล ทาชา ท่านก็ท า
เรื่องอีเลิร์นนิง และก็ได้เกิดนวัตกรรมของห้องอีเลิร์นนิงไปหนึ่งห้อง จนได้ใช้กับองค์กรมาจนทุกวันนี้
ครับ และยังมีท่านอาจารย์มหาศุภชัย ศุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัย มมร.อส. ท่านก็ท าในเรื่องของดิจิทัล 
ท่านก็ได้ห้องเรียนอีกหนึ่งห้องให้กับโรงเรียนท่านครับผม” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 
กรกฎาคม 2563) 

“งานวิจัยนี้ก็คงต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะนะสิท่านมหา เพราะเกี่ยวกับระบบอีเลิร์นนิง แล้วเป็น
ทุนทรัพย์ทมาจากไหน จากมหาลัยเรา หรือจากภายนอกล่ะท่าน” (พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี 
อาจารย์สอนรายวิชาปรัชญา, 14 กรกฎาคม 2563) 

“ครับผมพระเดชพระคุณเป็นทุนทรัพย์ภายนอกครับ พอดีมีเจ้าภาพในการท าวิจัยนี้รับเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ครับผม ไม่ได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวและของมหาวิทยาลัย
ครับผม” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 2563) 

เมื่อได้ตอบข้อค าถามหลายประเด็นที่ผู้ร่วมวิจัยได้ถามมา เพ่ือความกระจ่างมากกว่าเดิม 
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงบทที่ 3 โดยได้น าเสนอการวิจัยครั้งนี้ว่า เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยที่ อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical 
Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่ เชื่อเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมใน
การวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน 
(Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล 
(Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกันไม่
มีสิ้นสุด  

ต่อมาได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีลักษณะเป็นการด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดย
มีแนวการด าเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ซึ่งก าลัง
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต  

“โอ้ เยอะแยะแท้นี่ อาจารย์ไพจิตร สิท าไหวบ่นิ ต้องลงพ้ืนที่ตลอดเลยบ่ท่านอาจารย์
ไพจิตร” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร, 14 กรกฎาคม 2563) 

“เปล่าครับท่านอาจารย์ ก็มีบ้างบางครั้งในเวลาจัดโครงการไปอบรมเพ่ิมทักษะนอกพ้ืนที่
ครับ ไม่ต้องห่วงครับ ส่วนมากเราเน้นไปที่การเพ่ิมทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการใช้และการน าไปใช้
กับนักศึกษาของเราให้ได้ประโยชน์ครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 2563) 

“นี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ เพราะเรามีการท างานร่วมกันกับราชมงคลสุวรรณภูมิ
ด้วย เราคงต้องไปอบรมฝึกทักษะเสริมกับเขา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อไป คงต้องมีโครงการไป
อบรมใช่ไหมท่านอาจารย์” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 14 กรกฎาคม 2563)  
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“ใช่แล้วท่านอาจารย์ผู้ช่วย อาตมาวางโครงการในเรื่องการเสริมทักษะอาจารย์ทุกท่านที่จะ
เข้าร่วมในงานวิจัยนี้ไปอบรมดูงาน เพ่ือน ามาพัฒนาสถาบันเราเจริญพร” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺ
โม, 14 กรกฎาคม 2563) 

การน าเสนอยังไม่จบทุกข้ันตอน เนื่องจากมีการสงสัยหลายประเด็น บางประเด็นที่ผู้วิจัยได้
พูดถึง ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวิทยาเขตนี้เป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยมีการท าวิจัยแบบนี้ในหมู่ผู้ร่วมวิจัย
ในวิทยาเขตนี้ ส่วนมากอาจารย์จะท าในรูปแบบของเชิงปริมาณในทางเอกสารมากกว่า ผู้วิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตกับผู้ร่วมวิจัยส่วนมากก็ยังนึกว่าเป็นงานวิจัยของผู้วิจัย แต่ท าไมมาให้เ ราท าร่วมด้วย
ประมาณนั้น นับว่าเป็นค าถามที่ดีมากในการน าเสนอในวันนี้ ต่อมาผู้วิจัยได้น าเสนอในขั้นตอนที่ 5 
การสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ 
ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ จากการปฏิบัติขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานใน
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่
ก าหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่เราจะร่วมมือกันกันในงานวิจัยนี้ 

บรรยากาศโดยรวมในช่วงการน าเสนองานวิจัยมาถึงตอนนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่า ผู้ร่วม
วิจัยมีความตั้งใจฟังมาก อย่างที่กล่าวมามียกมือถามบ้าง ในครั้งแรก ๆ ที่ได้ยินการท าวิจัยแบบพาร์นี้ 
ทุกคนจะค่อนข้างงงและยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องวิจัยนี้สักเท่าไหร่ แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ขั้นตอนของการท าวิจัยในการทางานแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาพอสมควร และจะต้องมีการท าความ
ร่วมมือกันบ่อยมาก ก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับในการรับฟังการน าเสนออย่างดี ต่อมาผู้วิจัยได้น าเสนอ
การก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิด ซึ่งจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต 
(Observation) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining /Record) และ 4) แบบประเมิน
ผลส าเร็จจากการพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง ก าหนดวันและเดือน  

นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ (1) จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ (2) การกระท า (Acts) (3) 
กิจกรรม (Activities) (4) ความหมาย (Meaning) (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) (6) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Participation) (7) สภาพสังคม (Setting) (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนาม
ของการวิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน (9) การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิง
วิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึง
สิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่
ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน และ
เกิดความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ  

ในเวลา 11.30 น. หลังจากการชี้แจงงานวิจัยให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและสอบถามเพ่ือความ
ชัดเจนในการสมัครใจเข้าร่วมวิจัยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยการสมัครใจเพ่ือการพัฒนา
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ร่วมกัน จ านวน 21 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1) พระกิตติสารสุธี 2) พระครูวิภัชธรรมวิจิตร 3) พระ
ครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ 4) พระครูวินัยการโกวิท 5) พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล, ผศ. 6) พระมหา
กรธัช กมฺพุกวณฺโณ 7) พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร 8) พระมหาสายัณต์ เปมสีโล, ดร. 9) ผศ.ดร.
ส าราญ ศรีค ามูล 10) นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญศสุข 11) นายสนิท วงศ์ปล้อมหิรัญ 12) นายชาญพัฒน์ 
ข าขัน 13) นายสุชาติ อ่อนสร้อย 14) นายมนตรี รอดแก้ว 15) นายอาทิตย์ ชูชัย 16) นายวรวุฒิ สุข
สมบูรณ์ 17) ผศ.ดร.พนัด ด้วงดิลี 18) ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์ 19) นายอภิชัย พลายเนาว์ 20) 
นายอัศวิน คงช านาญ 21) นางณฐภัทร อยู่ประไพ และหลังนั้นได้ร่วมฉันอาหารและรับประทาน
อาหารร่วมกันในช่วงบ่ายจะได้ด าเนินกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาบ่าย  

2) การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อท าความเข้าใจ
ในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย เป็นเทคนิคที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
เป็นต้น โดยมีผลด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หลังจากผ่านรอบเช้ามาผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยหลังจากได้ตัดสินใจร่วมวิจัยแล้ว ก็เริ่มการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจในเทคนิคท่ีจะใช้ในเรื่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการน าแผน
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล” เริ่มต้นผู้วิจัยได้กล่าวน าว่า  

“ผู้วิจัยต้องขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างมากกับผู้ร่วมวิจัยทุกคนทุกท่าน การที่พวกเรา
ทั้งหมดนี้มีโอกาสร่วมงานกันในการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตของพวกเรา
นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอย่างมาก พวกเราเองในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ ถือว่าพวกเรามีการเพ่ิม
ทักษะในการพัฒนาตนตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาในศาสตร์ของการศึกษา การพัฒนาการเรียน
การสอนในระบบอีเลิร์นนิงซึ่งให้ทันต่อยุคสมัยในทศวรรษที่ 21 ตรงนี้ที่เป็นหัวใจหลักของความเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 กรกฎาคม 
2563) 

ต่อมาผู้วิจัยได้พูดถึงกระบวนการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนว่า ควรมีความพร้อมอะไรบ้าง หลังจากเตรียมความพร้อมของพวกเราเสร็จแล้ว 
พวกเราก็จะได้เอาความรู้ศักยภาพไปใช้ได้เลย การฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายนี้มีอะไรบ้าง 1) หลังจากที่
พวกเราร่วมเสวนากันในบ่ายวันนี้แล้วควรจะต้องสรุปสาระส าคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และน าแผนสู่การปฏิบัติได้ 2) สามารถสังเกตและบันทึกข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์
เพ่ือตีความและสรุปผลจากการสังเกตได้ และ 3) สามารถใช้เทคนิคการถอดบทเรียนเพ่ือสรุปผลการ
สังเกตได ้

ส าหรับเรื่อง “เทคนิคการวางแผนและการน าแผนลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล” 
ตามที่ผู้วิจัยได้แจกเอกสารให้แต่ละคนศึกษาเนื้อหาในเอกสารตามที่ก าหนด เพ่ือให้สรุปสาระส าคัญใน
ประเด็นต่อไปนี้คือ 1) การท าแผนปฏิบัติการมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างไร เพราะเหตุใด 2) 
สรุปให้ได้ว่าขั้นตอนการท าแผนปฏิบัติการ มีขั้นตอนที่ส าคัญอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนต้องด าเนินการ
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อย่างไร และเพ่ือให้ได้อะไร 3) การเสนอโครงการ กิจกรรม ที่เสนอในแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการ
อย่างไร  

ผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาเอกสารในเนื้อหาที่กระชับโดยอ่านแบบสรุปสาระส าคัญของตนเองให้ได้
ก่อน แล้วจะใช้เวลาในการอภิปรายกลุ่มเพื่อที่จะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก โดยรวมแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง 
และในขณะที่ผู้ร่วมวิจัยท าการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของแต่ละท่าน นับว่ามี
การตั้งใจมาในการกระตือรือร้นในการศึกษาเอกสาร ถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรก็มีการเรียกเพ่ือไถ่ถาม
ในการท าความเข้าในประเด็นต่าง ๆ โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังภาพที่ 4.4 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  แบ่งกลุ่มปรึกษากันเพื่อสรุปผลอภิปรายประเด็น 
 
 เมื่อได้เวลาที่ก าหนดแล้วผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดแต่ละกลุ่มอภิปรายแต่ละประเด็น เมื่อกลุ่มแรก
น าเสนอเสร็จ ก็ให้กลุ่มอ่ืน ๆ เสริมให้ความรู้ไปด้วย พร้อมทั้งตอบค าถามเนื้อหา ทั้งฝึกปฏิบัติ 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความรู้นับว่าหายากในบรรยากาศแบบนี้  โดยได้สรุปร่วมกันว่า
จุดเริ่มต้นของการจัดท าแผนที่ดีก็คือการตอบค าถามที่ส าคัญ 4 ข้อ ให้ได้ครบและสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ 1) 
ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน ซึ่งเครื่องมือที่น่าจะตอบค าถามนี้ได้ดีคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค หรือที่รู้จักกันว่า SWOT Analysis 2) เราต้องการไปสู่จุดไหน คือการก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 3) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร คือการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4) 
เราจะต้องท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น คือการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผล
จากการร่วมเสวนาศึกษาปฏิบัติในขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เกิดการ
เรียนรู้ว่าการวางแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน จากแผนที่น าไปปฏิบัติ เสร็จแล้วก็เอาผลจากการ
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สังเกตมาสะท้อนผลเป็นวงรอบไปเรื่อย ๆ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันสังเกต และร่วมกันสะท้อนผล เป็นกระบวนการที่ดีและเป็นข้อเด่นที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

“จากการสังเกตของผมในบ่ายนี้ ผมได้เห็นรูปแบบการท างานกันเป็นกลุ่ม ปรึกษากันแบบนี้ 
รูปแบบการน าเสนอนี้ ท าให้ผมเห็นรูปแบบความคิดแนวคิดร่วมกันที่ดี การถ่ายทอดที่ดีต่อกัน  นี่ถ้า
การประชุมแต่ละครั้งของเราเป็นแบบนี้ก็ดีนะพวกเรา เป็นกันเองและดูมีชีวิตชีวา การแบ่งเป็นกลุ่ม 
การให้ท ากิจกรรมร่วมกัน แล้วได้อภิปรายกลุ่ม แล้วได้ออกมาน าเสนอ คงเป็นการประชุมประจ าเดือน
ที่มีทิศทางการท างานที่ดี ไม่เครียดด้วยน่าจะดีกว่าเดิม ซึ่งก็ต้องถือเป็นแบบอย่างเทคนิคการวางแผน
ที่ดีมาก” (พระกิตติสารสุธี, 14 กรกฎาคม 2563) 

“ครับผมการที่เราท าวิจัยในลักษณะของการมีส่วนร่วมนี้ เราได้ร่วมกันจริง ๆ เรียนรู้ร่วมกัน
ว่าสถาบันเรามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร แต่ก่อนเรามองเป็นแบบของเรา เป็นแนวคิดที่ไปทางเดียว คิด
คนเดียว แต่ในวันนี้พวกเราร่วมกับคนอ่ืน ๆ ก็ได้คิดว่า มวก.เราอยู่ตรงจุดไหน และจะวางแผนต่อกัน
อย่างไร สิ่งเหล่านี้เราก็มาร่วมกันเสวนาแก้ไขร่วมกัน โดยหาแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง  ครับนี้คือ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ให้พวกเราครับผม” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 
14 กรกฎาคม 2563) 

“ต้องยกเครดิตให้กับท่านอาจารย์ไพจิตรนะ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับพวกเราทุกคน สิ่งแรก
ที่ได้รับเลยก็คือ การสังเกต การมีส่วนรวมของทุกคน ต่อไปนี้ในการท าอะไรก็แล้วแต่ การระดมสมอง
ร่วมกัน และมีการวางแผนร่วมกัน ลงพ้ืนที่ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือที่จะไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทีดี 
และเพ่ือจะพัฒนาให้วิทยาเขตของเราได้มาตฐานมากขึ้นกว่าเดิมอีก ส าหรับผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี
มากครับ” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, ดร. 14 กรกฎาคม 2563) 

“ครับผมอาจารย์ คงต้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครับผม ในรูปแบบนี้ ยังมีอีกหลายครั้ง
ครับผม ในการที่พวกเราจะได้ร่วมกันท างานในรูปแบบนี้ครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 
กรกฎาคม 2563) 

เวลา 13.40 น. เป็นช่วงที่สองของการเสวนาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ในช่วงนี้เป็น
การคุยกันในเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูลจากการสังเกต” ผู้วิจัยได้แจกแบบฟอร์ม
การสังเกตและการบันทึกรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เอารูปแบบในห้องประชุมเป็นการ
ทดลองจริง แล้วให้ทุกคนบันทึกผลการสังเกตห้องประชุมอย่างละเอียด เรียงตามล าดับ เมื่อทุกคน
บันทึกเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ให้แต่ละคนน าเสนอการที่ตัวเองได้จดบันทึกอ่านสิ่งที่ได้บันทึกไว้ แต่ละคน
จดรายละเอียดไม่ซ้ ากัน และผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องการบันทึกผลและการสังเกตไปพร้อม ๆ กันจน
ครบ ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการสังเกตมี 4 ปัจ จัยคือ 1) 
ประสบการณ์ มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการสังเกต ถ้ามีประสบการณ์มาก ก็มีทักษะในการ
สังเกตมาก และบันทึกข้อมูลได้มาก 2) วัตถุประสงค์ในการสังเกต เหตุการณ์เดียวกัน ปรากฏการณ์
เดียวกัน ภาพเดียวกัน ถ้าเรามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแตกต่างกันข้อมูลในการสังเกตย่อมแตกต่าง
กัน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ต้องทราบวัตถุประสงค์ในการสังเกตเพ่ือที่จะเลือกเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการบันทึกผลการสังเกต 4) การวางแผน ก่อนที่จะไปท าอะไรก็ตามจะต้องมีการ
เตรียมการ ต้องมีการวางแผนก่อนที่จะไปสังเกต  
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ต่อจากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันบันทึกความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความคิดใน
แบบฟอร์ม เดิมในช่อง “การตีความ/สรุปความ” อีกครั้งหนึ่ง แล้วผู้วิจัยร่วมกันอ่านให้แก่กันและกัน
ฟัง โดยผู้วิจัยได้อธิบายประกอบไปด้วย โดยกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตีความ/สรุปความที่ได้จาก
การสังเกตมี 3 ประการคือ 1) ประสบการณ์ 2) ต้องมีหลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี 3) การ
รวบรวมข้อมูลต้องครบถ้วนมากพอและเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต้องการจะศึกษา 

“รู้สึกว่าทั้งหมดที่เราฝึกทดลองกันท ากันนี่มองภาพออกนะ แต่ข้ันตอนมันเยอะขนาดนี้เลยรึ
มหา” (พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ, 14 กรกฎาคม 2563) 

“อย่าเพ่ิงตกใจครับมีของดี ๆ เยอะในที่เราสามารถพัฒนาได้ วันนี้พวกเรามาสอนสะท้อนให้
เราเห็นว่าถ้าเรามีการจัดกลุ่ม เรียนรู้ สะท้อนผล และกลับมาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน อย่าเพ่ิงไป
ประเมิน ให้ดูในความเป็นจริง ขณะที่เราสังเกตว่ามันคืออะไร เราก็มาท าข้อตกลงกันร่วมกัน แม้ว่า
เยอะแต่ก็ท าให้ดูมีมาตฐานการท างานขึ้นมากกว่าเดิมครับผม” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 
กรกฎาคม 2563) 

กิจกรรมในช่วงนี้สะท้อนให้เกิดการเรียนรู้สามารถใช้เป็นรูปแบบในการจัดการชั้นเรียนได้ 
กล่าวคือ ไม่ได้มีการบรรยายเนื้อหา แต่พากันร่วมท ากิจกรรมเสวนา แล้วกิจกรรมนั้นก็เป็นการเรียนรู้
จากการใช้ค าถามของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ให้เวลาแก่กันและกันในการตอบค าถาม ท าให้ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้รับการพัฒนา และถ้าหากอาจารย์ในวิทยาลัยได้น าเสนอการสอนแบบนี้นักศึกษาจะได้
พัฒนาและมีการวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนั้นยังได้ท างานเป็นกลุ่ม การท างานเป็นกลุ่มได้ฝึกการมีส่วน
ร่วม ความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การอภิปราย กิจกรรมในช่วงนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ความรู้
ที่หลากหลายมากมายในระยะเวลาอันสั้น 

ต่อมาเวลา 14.30 น. เสวนากันต่อในเรื่อง “เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน” 
ผู้วิจัยได้กล่าวน าเสนอว่า “การถอดบทเรียนคือ การที่พวกเราแต่ละคนไปท าอะไรมา ศึกษาเรื่องอะไร
มาบ้าง เป็นอย่างไร ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้เนื่องมาจากอะไรบ้าง ตามแนวคิดทฤษฎี
อะไรมาตีความกันในการเสวนาในที่นี้ อย่างเช่นสมมุติว่า เราจะให้นักศึกษาเกิดความรู้ในเรื่องของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเราพยายามใช้รูปแบบการเรียนรู้ของวิชาที่เราสอนกัน ก็จะท าให้นักศึกษา
วิเคราะห์ได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างจากที่ได้ลงมือท าแล้วค้นพบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่า Lesson 
Learned คือ บทเรียน หรือ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้”  

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไปนี้คือ การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เทคนิคการถอดบทเรียน 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการทบทวนระหว่างปฏิบัติ (After 
Action Review Technique: AAR) เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) 
เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการท างาน (Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping: OM) โดยทุกคนศึกษาด้วยตนเองก่อนให้เข้ากลุ่มอภิปรายกันเพ่ือที่จะ
ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการดูสื่อเทคโนโลยีในเรื่องที่ก าหนดไว้ แล้วให้แต่ละกลุ่มสรุปเสร็จ
เรียบร้อยให้น าเสนอทีละหัวข้อเรียงตามล าดับ เมื่อทุกคนท าความเข้าใจกระบวนการถอดบทเรียนแล้ว 
ล าดับต่อไปก็ให้แต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่สมาชิกในกลุ่มว่าใครมีหน้าที่อะไรสมมุติเอา ใครจะเป็น
ผู้น าอภิปราย และใครจะเป็นเลขานุการ ก าหนดวัตถุประสงค์ และให้ถอดบทเรียนจากการสังเกตและ
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สรุปออกมาให้ได้ตามประเด็นของแต่ละกลุ่ม ในบรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ ไม่มีการเครียดในการ
น าเสนองานร่วมกัน และในขณะนั้นได้มีอาจารย์พูดขึ้นในท่ามกลาง เพราะท่านอายุมากแล้วว่า  

“มันเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผมนะ ตัวผมเองไม่มีความถนัดในเรื่องนี้เลย แต่ก็เห็นภาพ
บรรยากาศในวันนี้แล้ว ผมนี้มีความสุขมากนะ ได้ยินได้ฟังทัศนะมุมมองใหม่ ๆ มากมายจากเพ่ือน
ร่วมงาน อาจจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เราจัดกัน เพราะเราไม่เคยจัดเสวนากันในรูปแบบนี้มาก่อน 
ก็ดีนะ” (อาจารย์อภิชัย พลายเนาว์, 14 กรกฎาคม 2563) 

“แน่นอนท่านอาจารย์ชีวิตการท างานมันต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาทุกวัน เราต้อง
เรียนรู้หมดอยู่ตลอดเวลา เราต้องตามให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ตามเทคโนโลยีเฉย ๆ 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ การท างานต้องตามให้ทัน และยิ่งพวกเราเจอเรื่องแบบนี้ในยุค
ของการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าแล้ว เราก็ยิ่งมี โอกาสที่พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีครับ ผมให้
ก าลังใจท่านอาจารย์อภิชัย พลายเนาว์นะครับสู้ ๆ นะอาจารย์เจริญพร” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม
, 14 กรกฎาคม 2563) 

หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้ง 3 กลุ่มน าเสนอเพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและให้จับ
ประเด็นให้ได้ว่าแต่ละหัวข้อเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงานอย่างไร จากผลการน าเสนอ
ของทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อฟังจบแล้วก็น าเสนอให้แต่ละกลุ่มสังเกตได้ แต่เนื้อหาที่น าเสนอไม่มีสาระส าคัญ
ของวัตถุประสงค์ที่แต่ละกลุ่มตั้งเอาไว้ จึงตกลงกันให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมง ในการปรับปรุงงานของแต่ละ
กลุ่มใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วสื่อสารโดยวาจาให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจว่าเหตุการณ์
เชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วนึกภาพเหตุการณ์ตามท่ีเราสังเกตว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร 
สรุปได้ว่าหัวใจของการถอดบทเรียนคือการสรุปผลจากการสังเกตในชั้นเรียนว่า เราควรจะบันทึกสิ่งที่
เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนโดยการเรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนอยางละเอียด อย่าพึงด่วนวิตก
วิจารณ์ อะไรที่เกิดขึ้นจดบันทึกและอัดเสียง หรือแม้แต่เป็นการถ่ายวิดีโอเอาไว้ก่อน เพ่ือเอามาใช้ใน
การวิเคราะห์ สรุปอะไรได้บ้างในประเด็นที่เราสนใจจะศึกษาและต้องการพัฒนา ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ
ประเด็นก็ตัดออก เหตุการณ์เรื่องราวเดียวกันแต่ศึกษาคนละประเด็นก็สรุปคนละประเด็น ให้เป็นไป
ตามมาตฐานของการจัดการความรู้ที่ได้มาในการถอดบทเรียนแต่ละครั้งในช่วงสุดท้ายได้มีทัศนะต่าง 
ๆ ของผู้ร่วมวิจัยหลังจากเสร็จกิจกรรมในช่วงนี้เช่น 

 “จากการที่พวกเราได้ท ากิจกรรมนี้ ท าให้พวกเราได้เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากเลยและสิ่ง
ที่ตั้งข้อสังเกตพบว่าพวกเราท ากันได้ดีมาก การที่จะจัดการเรียนรู้และการผนึกก าลังได้ดีมันต้องใช้
เวลา และความอดทนสูงของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากที่ฉันมีความรู้สึกนะ” (อาจารย์นฤมล ชุ่มเจริญ
สุข, 14 กรกฎาคม 2563) 

“ในช่วงแรกที่ให้จัดกลุ่มศึกษา อภิปราย และยังมีการสรุป การถอดบทเรียน ช่วงแรกหลง
ประเด็นหลงทางพอควร แต่ดีหน่อยที่มีผู้ร่วมวิจัยบางท่านมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นและชี้
ประเด็นให้ดูว่า ตรงไหนมันควรจะเป็น อย่างไร ก็สามารถท าให้มีความเข้าใจและปรับปรุงให้ดีได้ แล้ว
ยังรู้อีกว่า การถอดบทเรียน การเขียนรายงาน การเผยแพร่ ควรจะท ายังไง เหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้
อะไร และตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นการร่วมเสวนาที่มี
ประโยชน์มาก” (อาจารย์อาทิตย์ ชูชัย, 14 กรกฎาคม 2563) 
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 “จากที่เราไม่เคยท าแบบนี้มาก่อนในวิทยาเขตเรา ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอควร แต่เป็นเรื่อง
ดีมาก เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการถอดบทเรียน จะได้น าไปใช้ในการสอนของนักศึกษา ปรับวิธีการ
สอนของเราให้เข้ากับยุคของนักศึกษาที่มีการพัฒนาเร็วมากในเรื่องของเทคโนโลยี และก็ได้เห็นความ
ร่วมมือจากอาจารย์ด้วยกันที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่ต่างคนต่างได้
ประสบการณ์มา มันมีความรู้สึกว่าการศึกษาในหลาย ๆ ทัศนะท าให้เรามีมุมมองที่มากกว่าเดิม” (ผศ.
ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 14 กรกฎาคม 2563) 

 “วันนี้ทั้งวันการร่วมเสวนากันท ากิจกรรม ท าให้เราสามารถมองเห็นศักยภาพของตัวเราเอง
ว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างน้อยอย่างไร ยังต้องเติมเต็มอะไรบ้างในตัวเอง ฉะนั้นก็หวั งว่างานวิจัยนี้ที่
เราร่วมกันท าจะมีโอกาสให้เราได้พัฒนาตนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้ และเราจะน ามาใช้ในการพัฒนา
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ” (อาจารย์สนิท วงศ์ปล้อมหิรัญ, 14 กรกฎาคม 2563) 

3) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่
ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 3 เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเตรยีมการ 
(Preparation) 

(1) ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมต่อผูร้่วมวิจัยใหร้ับรู้และเข้าใจ  
(2) การเสริมพลังความรูเ้บื้องต้นส าหรับการวิจยั  
(3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในข้ันตอนการเตรยีมการ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย  
(2) การน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎแีก่ผู้ร่วมวิจยั (อาจจัดท ากิจกรรมอื่น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใหก้ับผู้ร่วมวิจยัใน
เรื่องที่จะพัฒนา เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหรือสาธติการปฏิบัติ การน าผูร้่วมวิจัยไป
ศึกษาสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นกรณตีัวอย่างที่ดี เป็นต้น)  
(3) การบรรจบกันของธารสองสาย  
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน 

กรกฎาคม 2563 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การจัดท าเครื่องมือ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินความส าเรจ็ในการวิจัย  
(2) การประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดก่อนน าแผนปฏิบตัิการสู่การปฏิบัติ  
(3) การปฏิบัติ  
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบตัิ 

กรกฎาคม-กันยายน 2563 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล  
(2) ผลการปฏิบตัิตามแผนในแตล่ะโครงการ 

กรกฎาคม-กันยายน 2563 

5. การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

(1) การปฏิบัติตามแผนท่ีบรรลผุลส าเรจ็ 
(2) การปฏิบัติตามแผนท่ีไม่บรรลผุลส าเร็จ 

กันยายน 2563 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 
6. การวางแผนใหม ่
(Re-Planning) 

(1) การทบทวนผลการพัฒนา 
(2) การจัดท าแผนปฏิบตัิการใหม่  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 

พฤศจิกายน 2563 

7. การปฏิบัติใหม ่
(Re-Acting) 

(1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม ่ 
(2) การน าแผนลงสู่การปฏิบตัิใหม ่
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบตัิใหม่ 

พฤศจิกายน 2563-
มกราคม 2564 

8. การสังเกตผลใหม ่
(Re-Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล)  
(2) ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 

พฤศจิกายน 2563-
มกราคม 2564 

9. การสะท้อนผลใหม ่ 
(Re-Reflecting) 

(1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง (Expected Change) การเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change)  
(2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับบุคคลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับกลุ่ม การเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นระดับหน่วยงาน 
(3)ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

กุมภาพันธ ์2564 

10. การสรุปผลการ
ด าเนินงานในวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2 

เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรยีนที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการ
สะท้อนผลในขั้นตอนท่ี 5 และขั้นตอนท่ี 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเปน็ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว ้

กุมภาพันธ ์2564 
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เวลา 15.30 น. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ร่วมกันท าการประเมินและสรุปผล ณ อาคาร 80 ปี 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 1 โดยยึด
จรรยาบรรณที่ว่า “มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายและข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย” 
โดยสรุปได้ 2 ประเด็นดังนี้คือ 

4.1) ผู้วิจัยได้ชี้แจงเรื่องแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ได้น าเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ การท าวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิงอย่างละเอียด ทุกคนต่างก็ยังยืนยันที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ
ทุกคน แต่มีบางท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประกอบด้วย 1) พระครูวิภัชธรรมวิจิตร 2) พระครูพิศิษฎ์ธรรม
นิเทศ 3) พระครูวินัยการโกวิท 4) พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล, ผศ. 5) พระมหากรธัช กมฺพุวณฺ
โณ 6) พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร 7) พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, ดร. 8) ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล 9) 
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข 10) นายสนิท วงปล้อมหิรัญ 11) นายชาญพัฒน์ ข าขัน 12) นายสุชาติ 
อ่อนสร้อย 13) นายมนตรี รอดแก้ว 14) นายอาทิตย์ ชูชัย 15) นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ 16) ผศ.ดร.พ
นัด ด้วงดิลี 17) นายอัศวิน คงช านาญ 18) นายอภิชัย พลายเนาว์ 19) ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์ 
20) นายไชยยา เรืองดี 21) นางณฐภัทร อยู่ประไพ ได้ผู้ร่วมวิจัยจ านวน 21 คน เป็นไปตามที่คาดหวัง
เพราะได้ผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าก าหนดไว้ ร่วมทั้งได้จัดกิจกรรมเสริมพลังความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่ อง 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและ
การบันทึกข้อมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ใน
การวิจัย ให้ผู้ร่วมวิจัยฟังแล้ว มีการรับรู้และเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัยร่วมกันการเสริมพลัง
ความรู้ให้กับผู้ร่วมวิจัย และการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาผลจากการ
สังเกต บันทึกการประชุม และเอกสารหลักฐาน 

4. ถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการ
ด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ มีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้  
  4.1 ผลการด าเนินงาน  

4.1.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า หลังจากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเค้าโครงการวิจัย
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีความเข้าใจและเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมวิจัยที่มีความสมัครใจ 21 รูป/ คน  
   4.1.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า การท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จของงานได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคย
เป็นมา ดังจะเห็นได้จากการสอบถาม การออกความเห็นต่าง ๆ ในแง่มุมที่หลากหลาย มองเห็น
ความส าคัญของการร่วมกันพัฒนางานโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยความรู้
และเข้าใจเทคนิคที่ส าคัญ การน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
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   4.1.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันศึกษาขั้นตอนการ
วิจัย10 ขั้นตอน และร่วมกันก าหนดวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา และผลที่คาดหวังส าหรับแต่ละ
ขั้นตอน แล้วท าการสรุป ปฏิทินการด าเนินการวิจัย โดยด าเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงรอบที่ 2 
ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
   4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานวิจัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 
1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 
  4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  

4.2.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ
น าเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการประกอบในงานวิจัยไม่ได้เต็มที่มากนัก เพราะองค์ความรู้ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรยังไม่มากพอในเรื่องเทคโนโลยี จึงมีการแบ่งกล่ีมคละกันไป เนื่องจากองค์ความรู้ที่
แตกต่างกันออกไปแต่ละสาขาวิชา 

4.2.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ร่วม
วิจัย ยังคงติดความเคยชินในการประชุมโดยนั่งฟัง ไม่แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วม รอเพียง
รับทราบมติหรือข้อตกลงเพ่ือน าไปปฏิบัติ และบรรยากาศในการสัมมนาช่วงแรกไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์มากนัก  

4.2.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้ร่วมวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการพัฒนางาน หรือวิธีการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ควรมีการ
ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย ก่อนให้ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยระดมสมองจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพราะจะท าให้ได้แผนด าเนินงานที่ดีและเร็วขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมได้ทัน  

4.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการถอด
บทเรียนในแต่ละประเด็น เพราะไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี 

4.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  
4.3.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ

ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการท าความเข้าใจ ได้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความ
ตั้งใจที่จะพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การน าเสนอเนื้อหาเชิง
วิชาการ จะต้องมีเอกสารประกอบและมีตัวอย่างประกอบเพ่ือความรวดเร็วและสร้างความเข้าใจ และ
การแบ่งกล่ีมนั้นต้องคละกันไปเนื่องจากองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละสาขาวิชา ดังจะเห็นได้
จากปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไป ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่ว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้มีอายุที่ห่างกันบ้างกลางคนบ้าง แต่การได้อ่านเอกสารก่อนก็ท าให้มีความเป็น
กันเอง ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาแต่ก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยท าให้มีพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับงานวิจัยได้พอสมควร 
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4.3.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นส าคัญ ผู้วิจัย
จึงได้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมวิจัย การนั่งคุยกันบอกเล่าประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่พบในงานต่าง ๆ จะ
ส่งผลการร่วมงานที่ดี  

4.3.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  ควรมีการทบทวนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ก่อนให้ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยระดมสมองจัดท าแผนการด าเนินงานเพราะจะท าให้ได้
แผนด าเนินงานที่ดีและเร็วขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมได้ทัน  

4.3.4 การถอดบทเรียน จากปัญหาที่ผู้ร่วมวิจัยยังไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่
ละประเด็น ผู้วิจัยจึงอธิบายโดยยกตัวอย่างการถอดบทเรียนสั้น ๆ ง่าย ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
พาผู้ร่วมวิจัยปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันทีละประเด็น 
  4.4  การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

4.4.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จาก
การด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินงาน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไป ส่งผลท าให้
เกิดความรู้ใหม่ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้มีอายุที่ห่างกันบ้างกลางคนบ้าง แต่การได้อ่านเอกสารก่อนก็ท า
ให้มีความเป็นกันเอง ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาแต่ก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยท าให้มี
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิจัยได้พอสมควร 

4.4.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ความสนใจและการพูดคุยกันปรึกษากันให้บ่อย
มากขึ้น บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและได้เป็นอย่างดี และในเวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวใน
การน าเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันทวงที ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่ว่าหากผู้วิจัยแสดงความเป็น
กันเองกับผู้ร่วมวิจัยมาก ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัยที่มีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
งานวิจัยก็จะท าให้มีหลากหลายแนวคิด  

4.4.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่
ละข้ันตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความ
เป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่การที่ผู้ร่วมวิจัยท าหลาย ๆ รอบ ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ว่า
การปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยคิดแผนกันเองก่อน จึงท าให้ต่างคนต่างคิดซึ่งแน่นอนท าให้ได้หลากหลาย
แนวคิด สุดท้ายมีอาจารย์ที่เคยจัดท าแผนมาบ้างแล้วเลยท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานได้ดี
พอควร 
   4.4.4 การถอดบทเรียน ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา 
สามารถปรับปรุงเสริมแต่งในสิ่งที่บกพร่องร่วมกัน ผู้ร่วมวิจัยสามารถเพ่ิมทักษะได้ดี ได้ความรู้และได้
ฝึกทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย ดังจะเห็นได้จากการคล่องตัวของการร่วมมือกันเป็นอย่าง
 ต่อมาเวลา 16.20 น. กิจกรรมการถอดบทเรียนเสร็จสิ้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  ได้ไหว้พระ
กลับที่ท างานของแต่ละคนเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 โดยการจัดสัมมนา มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
ในขั้นตอนการวางแผน มีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมองเพ่ือ

การดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วม
วิจัย 3) การบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 4) สรุปผลการสังเกตและการถอด
บทเรียนในขั้นตอนการวางแผน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 2 โดย
ทั้ง 4 กิจกรรม มีการด าเนินการ ในเดือน กรกฎาคม 2563 ปรากฏผลการด าเนินงานดังแสดงในตาราง
ที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2  แผนการด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน  
 
ล าดับ ช่ือระยะ กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 

1 ระยะที่ 1 การระดม
สมองเพื่ อการดึ ง
ศั ก ย ภ า พ จ า ก
ประสบการณ์ของผู้
ร่วมวิจัย 

ก า ร ร่ ว ม คิ ด
และวางแผน 

วิเคราะห์และ
ก าหนด ประเด็น
สภาพของงาน  
 

ผู้ร่วมวิจัยมขี้อมูล 
“สภาพที่เคย
เป็นมา” “สภาพ
ปัจจุบัน” “ สภาพ
ปัญหา” “สภาพที่
คาดหวังจากการ
แก้ปัญหา” 
“ทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อ
การแก้ปญัหา” 
และ “การเลือก
ทางเลือกเพื่อการ 
แก้ปัญหา”  
 

“ดึงศักยภาพจากภายใน
หรือให้มีการระเบิดจาก
ภ า ย ใ น  ( Inside- Out) 
ก่อน.. .” “ตระหนักใน
ศักยภาพความเช่ียวชาญ 
และการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน
เอง” และ “แนวคิดใหม่
ในการพัฒนานั้น เช่ือว่า
ในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่
ว่างเปล่าในนั้นบรรจุด้วย
พลังความสามารถ พลัง
ภู มิ ปั ญ ญ า  แ ล ะ พลั ง
สร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา 
ชุ ม ชน ” แ ล ะ  “. . . ใ ห้
โ อกาสแก่ ชุ ม ชนที่ จ ะ
เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง
อย่างเต็มที่ ...”  

2 ร ะ ย ะ ที่  2 ก า ร
น า เสนอแนวการ
พัฒนาเชิงทฤษฎีแก่
ผู้ร่วมวิจัย 

การถ่ายทอด 
แนวคิดในบทที่ 2 
ให้ผู้ร่วมวิจยั 
 

- เพื่อให้ผู้ร่วม
วิ จั ย ไ ด้  รั บ รู้
เข้า ใจเข้าถึ ง
แนวทางการ
แก้ปัญหาใน
เชิงทฤษฎีและ
ช่วยให้ผู้ ร่วม
วิจัยตัดสินใจ
และมองภาพ
ได้ชัดเจนข้ึน 

ผู้ร่วมวิจัยมีความ
เข้าใจแนวทางใน
การแก้ปญัหาและ
สามารถที่จะ
ตัดสินใจหาวิธกีาร
แก้ปัญหาโดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ได้  
 

ทฤษฎี “..ช่วยช้ีน าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องค์การได้ ชัด เจนขึ้ น 
ช่ ว ย ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
องค์การ ช่วยเป็นแหล่ง
ของความคิดใหม่ ช่วย
ก า ห น ด ก ร อ บ ข อ ง
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์ กัน ช่วย
จ า แ น ก แ ย ก แ ย ะ 
ปรากฏการณ์ช่วยสร้าง
สิ่ งใหม่  ๆ ช่วยท านาย 
ปรากฏการณ์” 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

3 ร ะ ย ะ ที่  3 ก า ร
บรรจบกันของธาร
สายประสบการณ์
และสายวิชาการ 

ก า ร จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ก า ร  ( action 
plan)  

การแบ่งกลุ่ม
ก า ร ท า ง า น
แ ล ะ จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ก า ร ที่ จ ะ ใ ช้
เป็นแนวทาง
ใน การพัฒนา
งาน 

มีการแบ่งกลุ่มการ
ท างาน พร้อมกับมี
แผนปฏิบัติการที่
ชัดเจน  
 

แนวคิดที่ว่า “...ให้โอกาส
แก่ชุมชนที่จะเสนอ แนว
ทางการแก้ปัญหานั้นด้วย
ต น เ อ ง อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่  
จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู่  
นอกเหนือประสบการณ์
ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่
ว ง ส น ท น า ด้ ว ย  ใ น
ระยะแรก ๆ ให้ เสนอ
แบบง่ าย  ๆ  แต่ จะ ไม่
สรุปว่า แบบนั้น แบบนี้
เท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหา
ให้ ชุมชน จะปล่อยให้
ชุมชนคิด เปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้ วย
ตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น 
ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่า
จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม 
ซึ่งนักพัฒนา จะต้องคอย
ให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ 
เมื่อเสนอ 

4 ระยะที่ 4 สรุปผลการ
สังเกตและการถอด

บทเรียนในขั้นตอนการ
วางแผน 

การสะท้อนผล
การด าเนิน 
กิจกรรม  

ถอดบทเรียนที่
ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน 

มีการร่วมกันท า
กิจกรรมถอด 
บทเรียนจากการ
ด าเนินงาน  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยภาพรวม และ
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียนรู้
และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ 

 
ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับเหตุการณ์และ
รายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ให้
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหา
ค าตอบว่า “จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย หากต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้อง
พัฒนาอะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?” เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็น
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สายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วที่ว่างเปล่า แต่มีศักยภาพ
มีภูมิความรู้ในตนเอง” โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

มีการจัดประชุมกันในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนแสดง
ทัศนะของตนเอง พร้อมทั้งเปิดใจในเรื่องที่ตนเองต้องการน าเสนออย่างเต็มที่ ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันระดม
สมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหาค าตอบว่า “หากต้องการ
พัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้องพัฒนาอะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?” เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา ไม่ได้
เป็นแก้วที่ว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง”  

ดังนั้นผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพงานของวิทยาเขต ที่
ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลงเพ่ือระบุ “สภาพที่เคยเป็นมา”“สภาพในปัจจุบัน” “สภาพ
ปัญหาที่ส าคัญ” “สภาพที่คาดหวังจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา” 
“การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการการแก้ปัญหา” ซึ่งกิจกรรมนี้ยึดแนวคิดและหลักการ 
““ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน ( Inside-Out) ก่อน...” “ตระหนักใน
ศักยภาพความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และ “แนวคิดใหม่ในการ
พัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่าในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิปัญญา 
และพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหา ชุมชน” และ “...ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ...” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยแสดงพลังความสามารถของตนที่มีอยู่แต่
เดิมและอยากพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป รับฟังข้อคิดเสนอแนะ และผู้ร่วมวิจัยได้เสนอ
แนวทางต่าง ๆ ของแต่ละคนเพ่ือเสริมและเสนอแนะในการร่วมพัฒนาตามแนวคิดของตน ดังภาพที่ 
4.5 

 
ภาพที่ 4.5  การประชุมการระดมสมองเพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 
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 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมปรึกษาหารือและได้แสดงความคิดเห็นทัศนะของแต่ละคน โดยแต่
ละคนก็พยายามที่จะพูดเอาสิ่งที่อยู่ในใจตนเองและสิ่งที่ตนมีออกมา ให้กันและกันฟังแต่ยังจับประเด็น
ไม่ได้ เพราะผู้ร่วมวิจัยเองก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จนผ่านไประยะหนึ่งมีผู้ร่วมวิจัยท่านหนึ่งได้ยืนขึ้น
แล้วกล่าวว่า 

“ก่อนจะมีการเสวนาคุยกันในเรื่องของการระดมสมองในวันนี้ของแต่ละคน ผู้วิจัยขอแจ้งให้
ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ทราบในกิจกรรมนี้ก่อนนะครับว่า เป็นการระดมสมอง และมี วัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้พูดคุยกันในความเป็นไปของสภาพปัญหาต่าง ๆ ในวิทยาเขตเรา และ
ศักยภาพของแต่ละคนในเรื่องที่ตนเองถนัดในแต่ละเรื่องที่ตนเองเคยท ามา เพ่ือร่วมกันในการพัฒนา
วิทยาเขต” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 16 กรกฎาคม 2563) 

“ผมคิดว่าการที่เราจะร่วมกันพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงของเราให้ได้ดีนั้น สิ่งแรกคือพวกเรา
ต้องมีทักษะก่อนครับ และเมื่อมีทักษะที่ว่าแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ง่าย โดยเฉพาะทักษะการ
ท างานในสื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอนนั้นส าคัญมาก ผมเสนอให้มีการอบรมเชิงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในทีมก่อนครับ เนื่องจากตัวผมเองมีทักษะพอสมควรแต่ยังไม่มากพอท่ีจะท าให้ดีพอได้ ตามที่
ท่านอาจารย์ไพจิตรได้ชี้แจงน าเสนอในคราวที่แล้ว ซึ่งผมดูแล้วคิดว่าตัวผมเองนี้มีจุดที่ต้องพัฒนา
พอสมควร และผมขอบอกในที่นี้ก่อนว่า ยังไม่มีความรู้แน่นพอแต่ก็พอไปได้ถ้ามีการอบรมพัฒนา
ครับ” (อาจารย์อาทิตย์ ชูชัย, 16 กรกฎาคม 2563) 

“ผมเองเห็นด้วยกับท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับ เรายังขาดตรงนี้อย่างเป็นระบบ บางที
งานวิจัยที่เราร่วมมือกันต้องอาศัยความถนัดด้วย ฉะนั้นตัวผมเองก็มีแนวคิดว่าเราควรท าการอบรม
เป็นช่วง ๆ ไป โดยผมเสนอให้อัศวินอบรมในส่วนที่เราขาดหายไปด้วยจะดีนะ ผมว่าเช่นการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น” (อาจารย์สนิท วงศ์ปล้อมหิรัญ, 16 
กรกฎาคม 2563) 

“ผมเองคิดว่าปัญหาของผมบอกตรง ๆ ยังใช้สื่อไม่ถนัดเลย และยังมีกรณีท่านอาจารย์
ปรัชญาทั้ง 2 ท่านคือ อาจารย์สุชาติ และอาจารย์อภิชัยเป็นต้น ซึ่งตัวท่านเองก็ยังไม่มีทักษะ
เทคโนโลยีมากนักเนื่องจากท่านอายุมากแล้ว เราจะต้องช่วยผลักดันทักษะของท่านด้วยนะครับ 
เพ่ือที่จะให้การขับเคลื่อนงานวิจัยส าเร็จไปด้วยกัน ฝากเป็นแง่คิดครับผม” (พระครูธรรมธร มะลิน 
กิตติปาโล,ผศ. 16 กรกฎาคม25631)  

“ท าไมเราไม่พัฒนา Application ที่เราก าลังสอนกันอยู่นี่ด้วยครับ เช่น Zoom และ Tems 
ที่เป็นนโยบายของเราด้วยครับ คิดว่าน่าจะเป็นการเสริมทักษะได้ดีอีกในระดับหนึ่งนะครับ ผมสอนที่
ปราจีนเป็นส่วนมากและคลุกคลีกับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการเยอะ อีกทั้งยังเห็นพระนักศึกษา
ภาคปกติที่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เยอะ เนื่องจากมีอายุมากพอควร เช่นในกรณีของนักศึกษาปรัชญาปี 
4 เป็นต้น ในเวลาผมสอนบางครั้งก็ท าใจล าบากในการสอนสื่อ เพราะนักศึกษามีการเข้าล าบาก 
แน่นอนครับในช่วงเปิดเทอมมานี้ผมก็ใช้สื่อ Zoom พอสมควรดังจะเห็นในภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6  การสอนทาง Zoom ของนักศึกษาปรัชญา ปี 4 
 พอไปได้ แต่เราต้องมาเสริมตรงนี่ให้แน่นขึ้นมาอีก และในตัวผมเองคิดว่า ถ้าจะพัฒนา
ออนไลน์ก็ควรท าตัวนี้เสริมด้วยน่าจะดีนะครับ โดยเรามีวิทยากรดี ๆ มาเพ่ิมศักยภาพในทีมก็ดีครับ 
เนื่องจากง่ายและใช้ได้ดีพอควร ผมคิดว่าผมน่าจะไปได้ดีในเรื่องนี้ ” (อาจารย์ชาญพัฒน์ ข าขัน, 16 
กรกฎาคม 2563) 
 “ผมขอเสนอในที่ประชุมก่อนนะว่า อันดับแรกพวกเราต้องบอกกันก่อนว่า ใครมีปัญหา
เรื่องอะไรบ้างในการเรียนการสอน เช่นการตอบรับของนักศึกษาในเวลาที่เราสอนทางออนไลน์เป็น
อย่างไร การเข้ามาเร็วไหม หรือช้าในเรื่องของเน็ตไม่เสถียรมีไหม บางทีเราก็ต้องค าถึ งประเด็นนี้ด้วย
นะ และที่ส าคัญนักศึกษาเรามีทักษะไม่หมดทุกคนนะ อย่างเช่นในภาคพิเศษนี้นะ บางทีมีแต่คนมีอายุ
นะ และบางคนก็ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราต้องมาเป็นข้อมูลด้วยนะท่าน ตัวผม
เองก็มีการสอนสลับกันไปกับการเข้าห้อง ก็พอมีความรู้พ้ืนฐานพอที่จะช่วยกันพัฒนาตรงนี้ไปได้ ผม
ลุยเต็มที่ครับ อายุมากแต่ผมก็จะร่วมทุกโครงการแน่นอน ทีนี้เรามาดูสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยา
เขตเราดูนะ ผมจะน าเสนอให้ดู เพราะผมสังเกตมานานแล้วว่าเราจะแก้ไขกันจุดไหนบ้าง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร, 16 กรกฎาคม 2563) 
 หลังจากนั้นท่านก็แจกเอกสารพร้อมบรรยายให้ผู้ร่วมวิจัยฟังด้วยกัน ว่าด้วยหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองดันดับแรก โดยเกริ่นว่าได้มีการส ารวจประเด็นความพึงพอใจ
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3  ความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 
การใช้บริการห้องสมุด 3.41 3.56 4.51 
ทรัพยากรสารสนเทศ 3.27 3.35 4.40 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.41 3.72 4.46 
สิ่งอ านวยความสะดวก 3.38 3.46 4.37 
สาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 3.53 3.61 4.21 
เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 3.40 3.54 4.41 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
 

จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ในองค์ประกอบที่ 6 ทางวิทยาเขตมีจุดแข็งคือมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน เช่น เครื่องขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์และมีจ านวนห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล มีการให้บริการการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีสถานพยาบาลมูลนิธิสิ
รินธรเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดห้องไว้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเป็นเอกเทศ โดยแยกเป็นอิสระจากห้องท างานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่
จะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น ซึ้งเป็น
เหตุท าให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
และนักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 

ตามมาด้วยหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ก็ได้มีการส ารวจประเด็นความ
พึงพอใจโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4  ความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 

บริการด้านบริการห้องสมุด 3.92 4.04 4.42 
บริการด้านกายภาพ / การเรียนการสอน 3.83 4.22 4.23 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
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จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาและจ านวนนักศึกษามีห้องเรียนที่เหมาะสม มีสิ่งสนับสนุนการสอนใน
ชั้นเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการทางภาษามีระบบ WIFI จุดเชื่อมต่อสัญญาณเพียงพอ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแหล่งสืบค้นในสาขาวิชาที่มีเพียงพอ มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก จุดที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้านการน าเสนอบทเรียน การสื่อสาร
เชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทางด้านปรัชญา การจัดท าเอกสารประกอบการสอนที่
เป็นเฉพาะในวิชาตรงกับรายวิชาบังคับในหลักสูตร การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การพัฒนาสื่อทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความ
เหมาะสม  

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ก็ได้มีการ
ส ารวจประเด็นความพึงพอใจบริการด้านบริการห้องสมุดและบริการด้านกายภาพ/การเรียนการสอนข
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการของหลักสูตรในรอบ 1 ปี ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5  ความพึงพอใจนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ปี 2561 
 S.D. แปลผล 

1.ห้องสมุดมีคุณภาพส าหรับการศึกษาค้นคว้า 4.56 0.73 มากที่สุด 

2. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา 4.33 0.87 มาก 

3.ช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการส านักหอสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

4.44 1.01 มาก 

4.ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและอปุกรณ์ภายในห้องเรียน 4.44 0.88 มาก 

5.มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 4.56 0.73 มากที่สุด 

6.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและเพยีงพอ 

4.44 0.53 มาก 

7.อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.00 0.71 มาก 

8.ทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/
หนังสือแหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ มีความเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 

4.11 0.93 มาก 

9.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมยั 4.22 0.97 มาก 

10.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศ
ถ่ายเท เป็นต้น 

4.67 0.50 มากที่สุด 

11.สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบ
ร่มร่ืน เป็นต้น) 

4.78 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.62 มาก 

 
หมายเหตุ : แบบประเมิน (QA.6.1) 
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 จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 จุดแข็ง มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียน มีห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่อง
ขยายเสียง โปรเจ็คเตอร์และมีจ านวนห้องเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล มีการ
ให้บริการการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรเพ่ือให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งจัดห้องไว้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาเป็นเอกเทศ โดยแยกเป็นอิสระจากห้องท างานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 

“จะเห็นได้ว่าเรามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาตรงไหนบ้าง แล้วท่านละคิดกันยังไงกับสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาเขตเรา ตัวผมเองพอมองเห็นในสิ่งที่เราต้องท าให้เป็นระบบ เรายังไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร ผมคิดว่าเราต้องเสริมในตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร, 
16 กรกฎาคม 2563) 

“ส่วนตัวผมเองก็มีแนวคิดเพ่ิมเติมและได้ท าอยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์มากนัก คิดว่าเราต้อง
ท าหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตเราให้มีบล็อคการเรียนการสอนออนไลน์ให้ได้ เราไม่เคยมี ฉะนั้นนี่ถือเป็น
โอกาสทองของเราที่จะให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้ อย่างที่ท่านอาจารย์ไพจิตรบอกครับว่า ท่านได้ไปศึกษาดู
งานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมา น่าคิดนะเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอย่างคุณอัศวิน แต่
เราท าไม่ได้ ปีนี้เรามาร่วมท าวิจัยเรื่องออนไลน์นี้ เราต้องมีนะเอาเป็นรายวิชาไป คณะละ 1 วิชาเพ่ือ
ทดสอบกับคณะตนเองก่อนก็ดีนะผมว่า ยังไงผมจะสนับสนุนและร่วมมือเต็มที่ ตัวผมเองมีทักษะและ
ดูแลศูนย์บริการวิชาการอยู่แล้ว น่าจะแสดงศักยภาพได้เต็มที่ในเรืองของเว็บไซต์และงานวิจัยที่พวก
เราท ากันให้เป็นระบบที่ชัดเจนมายยิ่งขึ้น เพราะเรามีอย่างอ่ืนแล้วแต่ในเรื่องการสอนโปรแกรมทาง
ออนไลน์ยังไม่มี ดังภาพที่ 4.7 ในหน้าเว็บไชต์เรา 
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ภาพที่ 4.7  เว็บไซต์วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในปัจจุบัน 
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 
 
ซึ่งถ้าเราดูแล้ว เราจะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์เรายังไมมี่การสอนออนไลน์ ถ้าทัศนะผม เราควรจะมีได้แล้ว 
โดยอย่างที่บอกทีแรก เรามีพ้ืนฐานการท าเว็บอยู่แล้ว เราก็เพ่ิมตัวนี้เข้ามาอีกจะเป็นการเสริมที่ดีมาก
และท าให้เรามีระบบท่ีชัดเจนขึ้นได้” (พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ, 16 กรกฎาคม 2563) 

 “ครับผมเองเห็นด้วยกับอาจารย์พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศครับ ในส่วนของผมคิดว่าสภาพที่
เราอยู่ปัจจุบัน เรามีความเป็นอยู่แบบง่ายเกินไปบางครั้ง คือผมหมายความว่า การสอนของเรายัง
เป็นไปในระบบเดิม ผมมีแนวคิดที่อยากให้มีระบบนี้มานานพอควร เพราะเรายังไม่ชัดเจนในการเรียน
การสอนในระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังเป็นนโยบายของผู้บริหารอีกด้วย ผมเห็นปัญหานี้ที่เป็นอยู่มา
นานถ้าเราแก้ตรงนี้ ได้ ก็จะเป็นการพัฒนาวิทยาเขตมาอีกขั้นหนึ่ง และการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เราเองก็ใช้ได้อย่างมาตฐาน แต่เราขาดการควบคุมให้เป็นไป
ตามระบบที่ดีขึ้น เรื่องนี้เราต้องลุยให้ชัดเจนในที่นี้ เพ่ือการพัฒนาที่ดีในระบบอีเลิร์นนิงของเราใน
วิทยาเขตเรา ในเรื่องการสอนระบบนี้ผมเองพอมีพ้ืนฐานบ้างแต่ก็ว่านั่นแหล่ะครับ ยังไม่ชินกับระบบนี้
มาก ถ้าจะมีการเพ่ิมทักษะกันไปเป็นสเต็บ ๆ เป็นช่วง ๆ กันไปก็ดีครบ เป็นการสะสมด้านการพัฒนา
ตนเองและอาจารย์ด้วยครับ” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 16 กรกฎาคม 2563) 

 “ผมเคยสอนออนไลน์มา แต่สอนไม่ได้เป็นไปตามมาตฐาน เช่นการสอนทาง Zoom เป็น
ต้น ผมว่าคงไม่ใช่วิธีที่มาตฐานคงต้องลองการใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ ด้วย เพราะผมว่าพวกท่านก็คิด
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เหมือนผม เราท าจริงสอนจริง แต่เวลามันน้อยเกินไป เราสอนทั้งหมด 3 ชั่วโมง เข้า ๆ ออก ๆ เป็น
ปัญหาพอควรในเรื่องนี้ เราคงไม่ท า Zoom หรอกนะ ผมว่าไม่ดีเท่าไหร่ ตามทัศนะผมโดยเฉพาะ
ความแรงความเสถียรของอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าเราท ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไปซื้อเป็นหลาย ๆ ชั่วโมงเลย 
แต่ก็ยากอีกในเรื่องของงบประมาณ ควรท าเป็นโมดูลตามที่ท่านมหาไพจิตรว่าจะดี เหมือนมหาลัยศรี
ปทุม ตัวผมไม่มีข้อมูลแต่ดูแล้ว และไปเปิดในเว็บไซต์มีการปรับให้ดีขึ้นแล้ว อย่างหน่อยเราก็มีการ
พัฒนาที่ดีร่วมกัน การพัฒนาคงต้องอาศัยเวลาพอสมควร” (พระครูวินัยการโกวิท, 16 กรกฎาคม 
2563) 

 “เอาเป็นว่างานนี้ผมเองก็พอมีพ้ืนฐานบ้าง แต่ก็อย่างที่หลาย ๆ คนบอกเรายังไม่มีการท า
ให้เป็นระบบที่ชัดเจน ก็ดีแล้วผมว่า ค่อย ๆ ท ากันไปน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของผมไปด้วย เนื่องจากผมก็มีหลายอย่างที่ยังไม่ถนัดมากเป็นพิเศษ แต่ก็พอไปวัดไปวา
ได้นะ แน่นอนคงต้องเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดไป” (พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ, 16 กรกฎาคม 
2563) 

 “ผมดีใจมาก ผมอายุเยอะมาก 81 แล้วแต่ตัวผมนี้สู้นะ ผมมีความรู้พอสมควรที่จะลุยได้  
อาศัยอาจารย์รอบข้างผม และแม้ว่าการใช้สื่อจะไม่เต็มที่ แต่ผมจะพยายามลุยเต็มที่เพ่ือพัฒนาตนเอง
ในยามแก่ และเป็นก าลังใจให้ทุกคนครับ” (ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์, 16 กรกฎาคม 2563) 

การน าเสนอทัศนะของแต่ละคนสิ้นสุดลง หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันคิดและ
พิจารณาร่วมกันในการก าหนดปัญหาที่ส าคัญ รวมทั้งทางเลือกที่หลากหลาย เพ่ือการแก้ปัญหา  โดย
ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ ตามความเป็นจริง ตามศักยภาพที่ตนเองมีออกมาก่อน และ
ช่วยกันก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามทุนความรู้เดิมและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
ในขณะก็มีการยกมือน าเสนอมุมมองอีกว่า 

“ผมขอเสนอว่าเราควรแบ่งกลุ่มกันออกเป็น 3 กลุ่มตามคณะ แล้วให้เขียนในกระดาษมา
เสนอในที่ประชุมอีกรอบดีไหมครับ ว่าแต่ละกลุ่มมีแนวคิดจะร่วมกันพัฒนาอะไร ตรงไหน จากที่เราฟัง
ปัญหาของกันและกันมามาแล้ว และให้แต่ละกลุ่มเขียนเสนอมาสรุปรวมกันอีก” (อาจารย์สนิท วงศ์ป
ล้อมหิรัญ, 16 กรกฎาคม 2563) 
“ผมเห็นด้วยครับ เราจะได้เลือกกันเยอะ ๆ หลาย ๆ ด้านของการพัฒนาทักษะเราด้วยในการเรียน
การสอน” (อาจารย์พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 16 กรกฎาคม 2563) 

“เห็นด้วยมันมีปัญหาหนักๆ ด้านการใช้โปรแกรมนี่แหละผมว่า หลายครั้งเราก็จัดฝึกอบรม
นะ แต่เรายังไม่เน้นเท่านั้น นี่ก็ดีจะได้รวมกันคิดหลาย ๆ ด้านดีครับ เห็นด้วยๆ” (ผศ.ดร.พนัด ด้วยดิลี
, 16 กรกฎาคม 2563)  

หลังจากการประชุมระดมสมองเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาเสร็จสิ้นลงพบว่าผลที่ได้จากการด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนคือได้
แผนผังมโนมติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติและได้ประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้ผู้ร่วมวิจัยมีความสนใจมองเห็นปัญหาของ
วิทยาเขตที่เกิดขึ้นสามารถก าหนดปัญหาท าเข้าใจความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาพร้อมอธิบายถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยว่าท าไมอาจารย์และนักศึกษาขาดความรู้
และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนการสอนและอาจารย์ต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น
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อย่างไรเพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับการที่จะต้องแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการสรุปแนวทางในการ
เลือกสื่อที่จะร่วมกันพัฒนานั้นได้บทสรุปปัญหาและประเด็นที่จะร่วมกันพัฒนาในระบบอีเลิร์นนิงให้มี
การพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นระบบที่ชัดเจน ดังภาพที่ 4.8 

 

 
 
ภาพที่ 4.8  ประเด็นที่จะร่วมกันพัฒนาในระบบอีเลิร์นนิง 
 

จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการตกลงกันแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ใครเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไหนก็เป็นกล่ีมเดียวกันระดมความคิด จนกระทั่วเวลาล่วงเลยจนถึงเวลา  11.00 น. ก็เรียบร้อย 
หลังจากนั้นเวลา ของการร่วมระดมสมองกันก็หมดลงในช่วงเช้าเพราะได้เวลาฉันภัตตาหารเพลพระ
พอดี ในที่ประชุมจึงได้ปิดการร่วมระดมสมองลง และได้รับประทานอาหารพร้อมเพรียงกัน ตามห้องที่
จัดส ารับเอาไว้ และเตรียมการประชุมกันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อต่อไป 

2) กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนา
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่
ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามในท านองเดียวกันว่า “ในทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า 
หากต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต้องพัฒนาอะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร? ” 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้วิจัยถือเป็นสายธารวิชาการ ที่มีความรู้และความไวเชิงทฤษฎีใน
เรื่องท่ีจะพัฒนา”  
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การด าเนินกิจกรรมที่ 2 นี้มีการจัดประชุมกันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 ณ 
ห้องประชุมอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สืบเนื่องมาจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ระดมสมองถกปัญหากัน บอกกล่าวถึงศักยภาพของตนเอง และวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของวิทยาเขต โดยการด าเนินกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยว่า 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความ
ตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัย ได้
เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย 
นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 ผู้วิจัยจึงปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยรวมกลุ่มตามเดิมอีกครั้ง บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ได้ปรึกษา
กัน จากนั้นก็น าเสนอกันในท่ีประชุมอีกรอบดังภาพที่ 4.9 

 

 
 
ภาพที่ 4.9  การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย 
 

 “ก่อนอ่ืนผมขอเกริ่นน ากับผู้ร่วมวิจัยก่อนว่า ในฐานะที่ผมเป็นผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้
เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เข้าใจร่วมกันว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้น
ขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้น
ลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการ
วิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้
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การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 
17 กรกฎาคม 2563) 

 “ดีครับผมเองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้ในการที่ร่วมกันแก้ปัญหา 
และพัฒนานั้นจะส าเร็จได้อย่างไร ยังงง ๆ อยู่ครับ” (นายมนตรี รอดแก้ว, 17 กรกฎาคม 2563) 

 “เหมือนกันครับ เราคุยกันมาเมื่อวานนั้น ก็เป็นแค่การที่เราเจอมาและประสบมาด้วย
ตนเอง ผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่า เราจะขับเคลื่อนงานนี้อย่างไร รอฟังครับผม” (นายอาทิตย์ ชู
ชัย, 17 กรกฎาคม 2563)  

 “ขออนุญาตเสริมครับในส่วนตัวผมได้รีวิวงานเอกสารจากหลาย ๆ ท่านที่ได้ พูดถึงระบบอี
เลิร์นนิงเอาไว้ 11 แหล่งด้วยกัน และยังมีมหาวิทยาลัยอีก 3 มหาวิทยาลัยเพ่ือจะเอามาเป็นข้อมูลใน
การร่วมมือกันในการประกอบงานวิจัยร่วมกันเพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการพัฒนาระบบอีเลิร์
นนิงครับผม”(พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 17 กรกฎาคม 2563) 

จากนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดในบทที่ 2 และยังได้แจกเอกสารประกอบในบทที่ 2 ให้ผู้
ร่วมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี 
และเพ่ือช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยตัดสินใจและมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักการ“...ให้โอกาสแก่ชุมชน
ที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่
อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าส่ีวงสนทนาด้วย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง...” ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและหลักการการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตามแนวคิดของนักวิชาการและ
นักการศึกษา สรุปได้ดังนี้  

 ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ (2558) ได้กล่าวถึงการเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่ง
การถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนบนเว็บ 
(Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 
หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น เขายังได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอีเลิร์นนิง  ที่ดีควร
ประกอบไปด้วยลักษณะส าคัญดังนี้คือ 1) Anywhere, Anytime (ทุกที่ทุกเวลา) 2) Multimedia 
(มัลติมีเดีย 3) Non-linear (การเชื่อมโยง 4) Interaction (การโต้ตอบ) 5) Immediate Response 
ควรมีการออกแบบให้มีการทดสอบ วัดผลและการประเมินผล และยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอี
เลิร์นนิงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 1) เนื้อหา (Content) 2) ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
(Learning Management System) 3) โหมดการติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication) 4) 
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบองค์ประกอบสุดท้ายของอีเลิร์นนิง ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ยังได้กล่าวอีกว่าระดับ
ของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง 1) ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (text online) 2) ระดับรายวิชาออนไลน์เชิง
โต้ตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course) 3) ระดับรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง 
(High Quality Online Course) และเขายังได้กล่าวถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในการเรียนการสอน 



201 

สามารถท า ได้  3  ระดับ  ดั งนี้  1 )  ใช้ เป็ นสื่ อ เสริ ม  ( Supplementary) 2 )  ใช้ เป็ นสื่ อ เติ ม 
(Complementary) 3) ใช้เป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement  

 อิศเรษฐ์ เจริญคง (2557) ได้กล่าวถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหา
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหา
สารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมาพอสมควร กล่าวคือ 1) ระดับเน้นข้อความ
ออนไลน์ (Text Online) 2) ระดับ Low Cost Interactive Online Course 3) ระดับ High Quality 
Online Course และได้กล่าวถึงระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถ
ท าได้ 3 ระดับ ดังนี้  1) สื่อเสริม (Supplementary) 2) สื่อเติม (Complementary) 3) สื่อหลัก 
(Comprehensive Replacement) พร้อมยังได้กล่าวอีกว่าอีเลิร์นนิงมีลักษณะเด่นและมีความส าคัญ 
6 ประการ คือ 1) สื่อประสม (Multimedia) 2) ระบบเปิด (Open System) 3) รองรับและเอ้ือต่อ
ปฏิ สั ม พั นธ์  ( Interaction) 4)  รอง รั บก า รสื่ อ ส า รทั้ ง แบบประสาน เ ว ล า  ( Synchronous 
Communication) 5) รองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบอาจารย์เป็นผู้น าการสอน (Human 
Driven) 6) เก็บเหตุการณ์การเรียนการสอน (Keep Log) เขายังได้กล่างถึงข้อด้อย/จ ากัดของอีเลิร์
นนิงมีลักษณะเด่นและส าคัญ แต่ก็มีข้อจ ากัดหรือข้อด้อย ดังนี้ 1) ด้านบุคคลและเครื่องมือ (Human 
& Machine) 2) ด้านระบบ (System ) 3) ผู้เรียนและผู้สอน (Teacher & Learner)  

 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2560) ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
รวมถึงวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อที่นิยมกันมากที่สุดคือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทุกประเภท มีความส าคัญ
คือ 1) Anywhere, Anytime 2) Multimedia 3) Non-Linear 4) Interaction มีองค์ประกอบคือ1) 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2) เป็นระบบบริหารจัดการความรู้ 3) การติดต่อสื่อสาร 4)  การประเมินผล
การเรียน พร้อมทั้งได้กล่างถึงรูปแบบของการเรียนว่า 1) การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาด้วยตนเอง 
(Standalone Courses) 2) การเรียนรู้จากการใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง (Learning Games 
and Simulations) 3) การเรียนรู้จากสื่อทางไกล (Mobile Learning) 4) การเรียนรู้จากสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Learning) 5) การเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือน (Virtual-classroom Courses) 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและทฤษฎี พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาที่ได้รีวิว
เอาไว้ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงมีดังนี้ 1)  Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน และยังได้กล่าวถึงข้ันตอนการ
วิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2) Design ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนนี้
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์โดยออกมาในลักษณะของแบบร่างการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) 3) Development ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขั้นตอนของการผลิตตาม
เอกสารการออกแบบเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง โดยเริ่มจากเขียน Storyboard 
ตามเอกสารการออกแบบที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้องแล้ว การเขียน Storyboard เป็นการ
อธิบายหน้าจอของการเรียนการสอนในแต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะเห็น ได้ยินหรือว่ามีปฎิสัมพันธ์อะไรกับ
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บทเรียนออนไลน์ Online e-Learning 4) Implementation ขั้นตอนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอน 5) 
Evaluation ในขั้นนี้จะเป็นการประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ในขั้นนี้
อาจจะมีการตั้งคณะกรรมที่น าหน้าที่ในการประเมินผล การวัดผลอาจจะใช้แบบสอบถามถามถึงความ
พึงพอใจของผู้เรียน รวมทั้งการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เนื้อหาที่เรียน  

กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการพัฒนาของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิงที่กล่าวถึงข้างต้น  หมายถึง 
ขั้นตอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงที่เป็นผลจากการศึกษา
แนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  และการ
ประเมินความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  

เนื่องจากในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงนั้นค าถามส าคัญ คือ จะ
พัฒนาอะไร (What) และพัฒนาอย่างไร (How) ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นภาพแสดงกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีใน 3 ประเด็นดังนี้ คือ 1) ระบบของอีเลิร์นนิง 2) ลักษณะของสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง 3) 
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อส าหรับอีเลิร์นนิง เพ่ือใช้ประกอบกับรายละเอียดของทัศนะต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นทั้ง 11 แหล่ง ในการร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผนนี้ เพ่ือให้น าเอาแนวคิดเชิง
ทฤษฎีไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ตระหนักว่า 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติ
หากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ รวมทั้ง
เพ่ือสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังภาพที ่4.10 
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ภาพที่ 4.10  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ ลักษณะ และขั้นตอนการพัฒนาสื่อส าหรับอีเลิร์
นนิง 
  

“โล่งอกไปอีกช่วงนะ เริ่มสว่าง ๆ แล้ว ทีแรกยังนึกว่าจะมีวีธีการอย่างไร ผมว่าการวิจัยของ
อาจารย์นี้ไม่เหมือนของงานผมเลยนะ คล้าย ๆ เข้าใจง่าย แต่ก็ดูเหมือนท ายากพอควร งานของผมนี่
เป็นการสัมภาษณ์อย่างเดียวเลย ก็ดีอย่างแต่ก็เสียอย่าง มันไม่ก่อเกิดการท างานร่วมมือกันในองค์กร 
อย่างนี้ดีครับได้ประสบการณ์ใหม่ดี” (นายมนตรี รอดแก้ว, 17 กรกฎาคม 2563) 

“งานผมเหมือนกัน สมัยผมเรียน ผมท าวิจัยแบบเอกสารล้วน ๆ ของผมเป็นแบบ Indicator 
Development ก็ไม่ยากครับผม แต่ไม่มีเวลามากพอ ของอาจารย์ขับเคลื่อนไปทั้งองค์กรเลย ผมว่า
เป็นงานวิจัยที่ดีพอควร”(ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 17 กรกฎาคม 2563) 
 

หลังจากน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทราบแล้ว ผู้วิจัยได้ปล่อยให้ผู้ร่วม
วิจัย ได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อมูลจากที่เคยท าไว้ โดยผู้ร่วมวิจัยทุก
คนสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ในทุกด้านทุกประเด็น ซึ่งท าให้ได้แนวความคิดที่หลากหลายมากขึ้น และ
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ร่วมกันคิดวิเคราะห์ด้วยว่าสามารถท าได้โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยหรือไม่ และมีประเด็นใดที่สามารถ
บูรณาการท าร่วมกันได้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร่วมกันประชุม
ระดมสมองแล้วได้ข้อสรุปว่า ความจ าเป็นเร่งด่วนและส าคัญอันดับแรกคือต้องการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนและผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ร่วมกันก าหนด เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละด้าน
ว่าจะใช้ทางเลือกใดในการแก้ปัญหา และผลที่ได้จากการด าเนินการในกิจกรรมนี้คือ เกิดแผนผังมโน
มติสรุปสภาพและปัญหาการด าเนินงานทุกมิติ และประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6  สรุปสภาพปัญหาที่ส าคัญและทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา 

 
 และเวลาล่วงเลยมาถึงเวลา 11.00 น. การประชุมในช่วงเช้าได้เสร็จลง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้รับประทานอาหารร่วมกันในห้องกิจกรรมร่วม  อย่างมีความเป็น
เอง 

ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 
ระบบการพัฒนาอีเลิร์
น นิ ง ใ น ก า ร ท า สื่ อ
ออนไลน์ไม่เป็นระบบ
ที่ชัดเจน 

- อาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ชัดเจน 
- การผลิตสื่อของอาจารย์ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
- ไม่มีการเผยแพร่สื่อในเว็บไชต์ที่เป็นรูปธรรม 
- มีการส่งเสริมการสร้างทักษะการอบรมเกี่ยวกับสื่อ
เทคโนโลยีน้อยมาก 
- อาจารย์ขาดทักษะในการใช้โปรแกรมในการบูรณาการ
เข้ากับรายวิชา 
- อาจารย์ขาดทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ใช้งานออนไลน์ 
- อาจารย์ขาดทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี 
 

-จัดอบรมด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้น 
- จัดกิจกรรม 5 สเต็บช่วยเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์
ในองค์กรทุกสัปดาห์ตามสเต็บการท างาน  
- น าสื่อที่จัดท าขึ้นหน้าเว็บไชต์ของวิทยาเขตในรายวิชาที่จัดสอน 
- กิจกรรม 5 สเต็บในการพัฒนาการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์
นนิงให้กับอาจารย์ 
- กิจกรรม 9 สเต็บในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
การปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงให้กับอาจารย์ 
- กิจกรรมการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาตามคณะที่
เลือกในระบบอีเลิร์นนิง 
- กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  

-5 สเต็บในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
- 9 สเต็บในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
การปฏิบัตกิรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
- 5 สเต็บในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
ตามคณะที่เลือกในระบบอีเลิร์นนิง 
- จัดกิจกรรม 7 สเต็บช่วยเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ในองค์กรทุกสัปดาห์ตามสเต็บการท างาน 
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3) กิจกรรมที่ 3 การบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติ
และภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนาที่ผู้ร่วม
วิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยน าเสนอจากแนวคิด
เชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 ตามหลักการที่ว่า “การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตา
บอด ไปไหนได้ไม่ไกล จะวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ …” แล้วก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ที่มีองค์ประกอบตามผลการด าเนินงานล าดับ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือร่วมกันปรึกษาประเมินประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาโดยมติการสรุปตามรายละเอียดใน
องค์ประกอบดังนี้ 

3.1) สภาพที่เคยเป็นมาของเรื่องที่จะพัฒนา  
จากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 ในแต่ละสาขา 3 คณะด้วยกัน มีหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 6 ทาง
วิทยาเขตมีจุดแข็งคือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน และปรับปรุงจุดที่ควร
พัฒนา คือควรที่จะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้
มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พบว่าในองค์ประกอบที่ 6  มีจุดแข็งคือจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา มีจุดที่ควรพัฒนา  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้าน การ
น าเสนอบทเรียน การสื่อสารเชื่อมโยงเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง ๆ การจัดท าโปรแกรมเสริม
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา แนวทางเสริมจุดแข็ง
และปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) เช่นเดียวกันกับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พบว่ามีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น  แนวทางเสริมจุด
แข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาเป็นฐานในกิจกรรมการเรียน โดยมุ่งเน้นน าระบบอีเลิร์นนิงมาใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติ จึงต้องมีการพัฒนาให้ยิ่งขึ้น ให้
ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ได้ตามความสนใจการ
จัดการเรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่นให้มากขึ้น การน าอีเลิร์นนิงมาพัฒนาใช้ในการเรียนรู้ต้องมี
หลากหลายรูปแบบ ทั้ ง ในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted 
Instruction) การเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning) สิ่งที่วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
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วิทยาลัยอยากเห็นคือ การใช้อีเลิร์นนิงเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีการ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการ
สอน” ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังในสถาบัน  

3.2) สภาพปัจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันมี

ผู้บริหารคณาจารย์ และอัตราจ้าง ประกอบไปด้วยผู้บริหารคณาจารย์ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
การบริหาร รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน โดยมี 1) พระกิตติสารสุธี รอง
อธิการบดี 2) พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 3) พระครูพิศิษฎ์ธรรมนิเทศ 
รักษาการผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 4) พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต 5) ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล ผู้ช่วยอธิการบดี 
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ตารางที่ 4.7  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ล าดับที่ สาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร ระดับการศึกษา รายชื่อหลักสูตร 
1 สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตร 2559 ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต 
2 สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตร 2559 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 
3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2559 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

รวม สาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาวิชา จ านวน 3 หลักสูตร 
 

ตารางที่ 4.8  จ านวนนักศึกษา 
 

ล าดับที่ คณะ/สาขา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต คฤหัสถ์ 

คณะศาสนาและปรัชญา        
1 สาขาวิชาปรัชญา 8 - - - - - 8 

คณะสังคมศาสตร์        
2 สาขาวิชาการปกครอง 44 167 - - - - 211 

คณะศึกษาศาสตร์        
3 สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 
 6 3 - - - - 9 

รวม 58 170 - - - - 228 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ที ่ คณะ/สาขา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ รศ ศ. อ ผศ รศ ศ. อ ผศ รศ ศ. 
1 สาขาวิชาปรัชญา - - - - 5 1 - - - - - - 5 1 - - 
2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง - - - - 6 - - - 1 1 - - 7 1 - - 
3 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - - - - 3 - - - 1 2 - - 4 2 - - 

รวม - - - - 14 1 - - 2 3   16 4 - - 
รวมทั้งหมด  15 5 20 
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3.3) สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่คัดสรรเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพที่
คาดหวัง  
ตารางที่ 4.10  สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่
      คาดหวัง 
 

สภาพปัญหา ปัญหา สภาพที่
คาดหวัง 

แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแก้ปัญหา 

ระบบการพัฒนาอีเลิร์นนิง
ในการท าสื่อออนไลน์ไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน 

-ขอาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดท าสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ชัดเจน 
- ไม่มีการเผยแพร่สื่อในเว็บไชต์ที่
เป็นรูปธรรม 
 

  -จัดอบรมด้านการจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ระบบมากขึ้น 
- น าสื่อที่จัดท าขึ้นหนา้เว็บไชต์ของวิทยาเขตในรายวิชา
ที่จัดสอน 
- กิจกรรม 5 สเต็บในการพัฒนาการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้กับอาจารย์ 
- กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 
21  
 

-5 สเต็บในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
 

ทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ใน
องค์กรทุกสัปดาห์ตามส
เต็บการท างาน 

-การผลิตสื่อของอาจารย์ไม่เป็น
ระบบที่ชัดเจน 
- มีการส่งเสริมการสร้างทักษะการ
อบรมเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีน้อย
มาก 
-อาจารยข์าดทักษะในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี 
- อาจารย์ขาดทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้งาน
ออนไลน์ 

  -จัดกิจกรรม 5 สเต็บช่วยเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ในองค์กรทุกสัปดาห์ตามสเต็บ
การท างาน  
  

-5 สเต็บช่วยเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ใน
องค์กรทุกสัปดาห์ตามสเต็บการท างาน 
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จากตารางที่ 4.10 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทางเลือกที่คัดสรร เพ่ือน าสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  

ซึ่งผู้วิจัยน าผลการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสารประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือน าเสนอในการประชุมเพ่ือพิจารณาวิธีการพัฒนา
ในกิจกรรมต่อไป 

3.4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนา  จากนั้นที่ประชุมก็ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 
3 กิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันก าหนดขึ้น คือการท างานตามสเต็บแต่ละขั้นตอน การก าหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติ
กิจกรรมของแต่ละสเต็บ ผลที่ได้จากการด าเนินการในกิจกรรมนี้คือ ได้รับทราบปัญหาที่ต้องกา ร
พัฒนาคือต้องการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ส าหรับอาจารย์ ในด้านการใช้โปรแกรม และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานและองค์
ความรู้เกิด ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา พร้อมอภิปราย
เสวนาหาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดมาสนับสนุน เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการ
แก้ไขได้รับการพัฒนา พัฒนา ผู้วิจัยได้น าผลการระดมสมอง เพ่ือการบรรจบกันของธารสาย
ประสบการณ์และธารสายวิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือน าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนา เป็น 9 แนวคิด 3 กลยุทธ์ และ 3 โมเดลปฏิบัติการ ดังนี้ 

3.4.1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เ พ่ือเป็นทิศ
ทางการด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายใน 5) มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 9) มุ่งการ
พัฒนาต่อเนือ่งที่ยั่งยืน 

3.4.2) กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบ
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 2) กระตุ้นให้ เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 3) สร้างพลังอ านาจทีมงานให้
ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
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3.4.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
การปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  
 
กิจกรรมที่ 1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 

      โมเดล 5 ระดับในกระบวนการพัฒนา E-leaning (5 Steps for Creating Successful E-
learning Solutions) ดังนี้ 

ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตร e-Learning สามารถ

วางแผนโครงการ e-Learning พร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร  วิธีด าเนินการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตจัดท ารายละเอียดส าคัญของโครงการ e-Learning 
 ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา e-Learning ได้เป็นอย่างดี รวบรวมและ
จัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี วิธีด าเนินการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต  

ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถสร้างหลักสูตร

ต้นแบบ พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต หลักสูตรต้นแบบ เป็นเพียงตัวอย่างสั้น 
ๆ  

ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตทบทวนหลักสูตร สรุป

การพัฒนาหลักสูตร e-Learning ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QA) โดยละเอียดของหลักสูตร
ทั้งหมด การตรวจสอบ QA ได้เป็นอย่างดี วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยา
เขต   

ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตร e-Learning 

ส าหรับผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็น
อย่างดี วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต 

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน เพ่ิม
ความรู้สู่การปฏิบัติจริงเกิดทักษะการเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้อาจารย์เห็นคุณค่าของงาน
การเรียนการสอนทางออนไลน์ในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 
คณะในวิทยาเขตและนักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถท างานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ น าความรู้ที่
อบรมมาประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนได้ มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน และวิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพ 
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“ดี” หรือ 3.50 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้ มีแนวการด าเนินงาน 5 
ระดับ (Steps) ดังนี้  
ระดับ 1 - วางแผนโครงการ 
ระดับ 2 - ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
ระดับ 3 – พัฒนาหลักสูตร 
ระดับ 4 – ทบทวนหลักสูตร  
ระดับ 5 – ส่งมอบหลักสูตร 
ดูภาพประกอบ 
 

 
ภาพที่ 4.11  โมเดล 5 ระดับสู่กระบวนการพัฒนา E-leaning (5 Steps for Creating Successful 
E-learning Solutions) แหล่งที่มาของภาพที่ใช้ประกอบ
https://www.elucidat.com/blog/elearning-content-development-process/ 

 กิจกรรมนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ืออบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงานใน 5 ระดับ 
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องประชุมรวม 
อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเป็นค่า
วิทยากรจ านวน 2,000 บาท ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ พระครูพิศิษฎ์ธรรมนิเทศ หัวหน้าทีม พระครูวินัยการ
โกวิท รองหัวหน้าทีม และทีมงาน ประกอบด้วย พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล 
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข นายสนิท วงศ์ปล้อมหิรัญ ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์ พระมหาสายัณห์ 
เปมสีโล, ดร.  
 
กิจกรรมที่ 2 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบ อีเลิร์นนิง  
 โมเดล 9 ระดับในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้  (9 Steps to Create an E-learning 
Course) ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
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 สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กร ตรวจสอบความ
เหมาะสมของสื่อ e-Learning เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินว่า ช่องว่างสามารถ
เชื่อมโยงผ่าน e-Learning วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายละเอียดส าคัญของ
รายวิชาที่จะลงโปรแกรม  

ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง หลักสูตร e-Learning จะไม่หยุดชะงักและอยู่ในการติดตาม อาจารย์มี
การวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบ
เนื้อหาและตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชา
จัดท าเนื้อหา  
 ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าวิชารก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างานและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสม วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 ระดับที่ 4 ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ 
 สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชา เกี่ยวกับวิธีการ
น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน 
 ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง 
 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับการพัฒนา
รายวิชา เค้าโครงร่างจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึงโมดูลบทเรียนทั้งหมด  

วิธีด าเนินการ อาจารย์สร้างเค้าโครงร่างให้สมบูรณ์ สร้างโมดูลบทเรียน 

 ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด 
 สภาพที่คาดหวัง เตรียมเค้าโครงร่างโดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์เนื้อหา 
และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนอภาพนิ่ง วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดเนื้อหา การ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมในการเรียนการสอน 
 ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 
 สภาพที่คาดหวัง สร้างกระดานเรื่องราว สตอรี่บอร์ด ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ที่สคริปต์
ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power 
Point วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาจัดหาอุปกรณ์สื่อให้ครบตามวัตถุประสงค์ 
 ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว 
 สภาพที่คาดหวัง หลังจากสตอรี่บอร์ดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือเขียนอย่างรวดเร็ว การเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา, 
ข้อก าหนด e-Learning, ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือมากกว่าเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาตามความต้องการ วิธีด าเนินการ จัดหาอุปกรณ์ให้ครบตามหลักสูตร 
 ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 
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 สภาพที่คาดหวัง หลักสูตรได้รับการพัฒนา แล้วอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้  
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาร่วมพัฒนาระดับการท างานให้เป็นไปตามหลักสูตร  
 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการสอนโดยปฏิบัติงานจริงในรายวิชาที่สอน 2) เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตและนักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถท างานได้จริง 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ น าความรู้ที่อบรมมาประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนได้ มีความสามัคคีใน
การปฏิบัติงาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.50 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้ร่วม
วิจัยได้ก าหนดไว้ มีแนวการด าเนินงาน 9 ระดับ (Steps) ดังนี้  
ระดับ 1 - การวิเคราะห์ความต้องการ 
ระดับ 2 -เข้าใจเนื้อหา 
ระดับ3 - วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ระดับ 4 – เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ 
ระดับ 5 – สร้างเค้าโครงร่าง 
ระดับ 6 – เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด 
ระดับ 7 – สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 
ระดับ 8 – พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว 
ระดับ 9 – อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 
 ดูภาพประกอบ 
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ภาพที่ 4.12  โมเดล 9 ระดับในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ (9 Steps to Create an E-learning 
Course) แหล่งที่มาของภาพที่ใช้ประกอบ
https://www.123rf.com/photo_47839957_infographic-pie-chart-template-from-
colorful-circle-with-text-areas-on-9-positions.html 

กิจกรรมนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพื่ออบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงานใน 9 ระดับ ตั้งแต่
เดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องประชุมรวม อาคาร 
80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเป็นค่าวิทยากร
จ านวน 2,000 บาท ผู้รับผิดชอบ 1) พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ. หัวหน้าทีม และทีมงาน 
ประกอบด้วย พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ นายอภิชัย พลายเนาว์ นายสุชาติ อ่อนสร้อย และนาย
ชาญพัฒน์ ข าขัน   
 
กิจกรรมที่ 3 การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
            โมเดล 5 ระดับในการพัฒนาทักษะของครู (A 5-Step Model to develop Teachers' 
Skills) ดังนี้ 
 ระดับขั้นตอนที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  

 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่าง
เต็มที่ในรายวิชาที่สอน วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะเข้าร่วมการอบรมพร้อม
เพรียงกัน  
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 ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน
เรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรง
บันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบพัฒนาเนื้อหา และก าหนดข้อความรายวิชาที่สอน 

ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดของเนื้อหาน าเสนอ 
Power Point ใช้รูปแบบการออกแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทาง
ออนไลน์ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบรายวิชาที่สอน 
 ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
 สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์พัฒนาเนื้อหา e-Learning ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 
รวบรวมความคิดเห็นและการปรับปรุงเนื้อหา e-Learning ให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอน
ตามท่ีคาดไว้ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันในการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา 
 ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
 สภาพที่คาดหวัง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของการ
ออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออก
ความคิดในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้และทักษะในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิง 2) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 3) เพ่ือให้อาจารย์สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) เพ่ือให้อาจารย์ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทุกเวลา โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตและนักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถท างานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ น าความรู้ที่อบรมมาประยุกต์ใช้ในงานการเรียนการสอนได้ มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีระดับคุณภาพ “ดี” หรือ 3.50 คะแนนขึ้นไป จากระดับคะแนนที่คณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้ 
มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ (Step) ดังนี้  
ระดับท่ี 1 - ตั้งเป้าหมาย  
ระดับ 2 - พัฒนาการออกแบบ  
ระดับ 3 - สร้างเนื้อหา  
ระดับ 4 – วิเคราะห์  
ระดับ 5 – เพ่ิมประสิทธิภาพ  
ดูภาพประกอบ 
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ภาพที่ 4.13  โมเดล 5 ระดับเพ่ือพัฒนาทักษะของครู (A 5-Step Model to develop Teachers' 
Skills) แหล่งที่มาของภาพที่ใช้ประกอบ https://www.preventionworks.info/en/support-
tools/5-step-process 

กิจกรรมนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพื่ออบรมให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงานใน 5 ระดับ ตั้งแต่
เดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องประชุมรวม อาคาร 
80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เป็นค่าวิทยากร
จ านวน 2,000 บาท ผู้รับผิดชอบ มี 1) ผศ.ดร. พนัด ด้วงติลี หัวหน้าทีม และทีมงาน ประกอบด้วย 
นายมนตรี รอดแก้ว นายอาทิตย์ ชูชัย นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ นางณฐภัทร อยู่ประไพ และนายไชยยา 
เรืองดี  

จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดทุกระดับโมเดลเพ่ือการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และ
แนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 
ด้าน ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์
ให้กับอาจารย์ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาที่ได้จากการรวมเอาประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และแนวคิดเชิง
ทฤษฎี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตามที่ได้น าเสนอ และทุก
คนมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ภาพรวมของการขับเคลื่อนแนวคิด กล
ยุทธ์ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สามารถแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ ได้
ดังในภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14  ก าหนดทุกระดับโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    พลังขับท่ีน ามาใช้                   สภาพที่คาดหวัง 

 

                  

9 แนวคิดที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

มุ่งการพัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและการปฏิบัต ิ

มุ่งแรงบันดาลใจจากภายใน 

มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 

มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์

มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 

มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

3 กลยุทธ์ที่น ามาใช้เป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

 

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิและ
ทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน ์

เสริมพลังอ านาจทีมงานให้ท างานได้
อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

สร้างความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง
ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 

 

มุ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คาดหวังให้มีระบบอีเลิรน 
นิงในวิทยาเขต และมีการ
ใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติ
กรรมฐาน 

มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 

โมเดลปฏิบัติการเพื่อใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง   

 

โมเดลปฏิบัติการเพื่อใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา 

โมเดลปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย ์

3 สเต็บโมเดลที่น ามาใช้เพื่อการปฏิบัติที่บรรลุผล 

คาดหวังให้คณะอาจารย์ใน
วิทยาเขตมีทักษะการจัดท า
สื่อออนไลน ์

คาดหวังให้นักศึกษาใน
รายวิชาปฏิบัติกรรมฐาน
เกิดการเรียนรู้และทักษะที่
พึงประสงค ์
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4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ต่อจากช่วงเช้า ณ ห้อง
ประชุมรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นขั้นตอนการประเมินและสรุปผลการด าเนินการ
ในขั้นตอนการวางแผนทั้งหมด กล่าวโดยสรุปในขั้นตอนการวางแผน มีจุดหมายในการด าเนินการ 
เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันด าเนินการศึกษา เสวนา ร่วมกันคิด และวิเคราะห์ สภาพที่เคย
เป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาอุปสรรค สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
ในการพัฒนาของวิทยาเขตที่ผ่านมา ตลอดทั้งการประเมินเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้อง การ
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา และการจัดท าแผนปฏิบัติเพ่ือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย 

4. การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดปรากฎ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการด าเนินงาน  
4.1.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ผลการ

ด าเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดมสมองหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากพ้ืนฐานประสบการณ์ของตนเองในประเด็นต่าง ๆ และได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็นด้วยกัน  

4.1.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี เกิดความเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ และ
เสนอแนวคิดการพัฒนาร่วมกันอีกในด้านต่าง ๆ  

4.1.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความเข้าใจการพัฒนาตามรูปแบบที่ได้
ร่วมกันระดมความคิดและประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี  

4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การวางแผน เรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 
1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
4.2.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย พบว่า ผู้ร่วม

วิจัยยังขาดการพิจารณาจุดแข็งและโอกาส หรือจุดอ่อนและอุปสรรค การที่แต่ละคนมองปัญหาที่
เกิดขึ้นหากมองเพียงคนเดียวก็จะท าให้มองเห็นเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน แต่หากต่างคนต่าง
ช่วยกันมองและน าเสนอจะท าให้มองเห็นรอบด้านและกว้างมากยิ่งขึ้น ผลที่ตามมาจะท าให้งาน
ออกมาได้สมบูรณ์ดี 
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4.2.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย พบว่าการน าเสนอแนวคิดเชิง
ทฤษฎีเรื่องอีเลิร์นนิงนี้เป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับผู้ร่วมวิจัยในการเรียนรู้ ท าให้มีความสับสนพอสมควรใน
การน าเสนอ กอร์ปกับมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบาทท่านยังไม่ช านาญในเครื่องมือเทคโนโลยี  
   4.2.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังขาดการปฏิสัมพันธ์กัน การร่วมมือในการเสนอแนวคิดและ
วิธีการน าแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ผนวกกับสายธารประสบการณ์นั้นมีน้อยเกินไป และยังไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น 
   4.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่ละประเด็น
ยังไม่แจ่มชัด 
  4.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  
   4.3.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่ วมวิจัย มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ คือ ผู้ร่วมวิจัยมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีน้อยเกินไป ควรเพ่ิมข้อมูลการพัฒนา
ทักษะให้กับผู้ร่วมวิจัยให้มากกว่านี้ 
   4.3.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 
การน าเสนอแนวคิดจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากและมีการวิเคราะห์วางแผนและคิด
อย่างรอบคอบด้วยเหตุและผลเพ่ือให้มีแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหานั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุด เพราะ
ต้องผ่านการกรองงานให้มากที่สุด สรุปเป็นข้อความที่กระชับ เพ่ือไม่เกิดความสับสนในการตีความ 
และง่ายต่อการวิเคราะห์ 
   4.3.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ การท างานกับคนจ านวนมากจะต้องยอมรับฟังเหตุผลและ
แนวคิดของคนอื่นใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ต่างคนต่างมีทัศนะที่มีองค์ความรู้ของตนอยู่แล้ว 
ควรให้การกรั่นกรองจากหลาย ๆ คนเป็นบรรทัดฐานแก่กันและกัน วิธีการน าแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้
ผนวกกับสายธารประสบการณ์ โดยพิจารณาแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทีละประเด็นจึงจะก่อเกิดการ
ท างานที่ดีได ้
   4.3.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจในการถอดบทเรียนยังไม่ดีพอ ผู้วิจัย
ได้น าพาผู้ร่วมวิจัย ศึกษาพิจารณาประเด็นที่ต้องการถอดบทเรียน ทีละประเด็นตามล าดับของ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน 
  4.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
   4.4.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้
และความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ คือ การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูก
หรือผิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิด เพราะจะท าให้เกิดองค์
ความรู้มากมายแก่ผู้ร่วมงาน และมีการฝึกทักษะการระดมสมองตระหนักถึงศักยภาพจาก
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยเอง  
   4.4.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มีการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถท างานร่วมกันได้ ผู้วิจัย
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สรุปแนวคิดที่ดได้รีวิวมาให้ตรงประเด็นและท าความเข้าใจร่วมกัน โดยวิเคราะห์ร่วมกันตามแนวคิด
ต่าง ๆ  
   4.4.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมท างานในการแก้ไขปัญหา และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าในการท าวิจัยร่วมกันในด้าน
การท างานและคิดวิเคราะห์ สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดี 
   4.4.4 การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติ เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยและระหว่างผู้ร่วมวิจัย
ด้วยกันเอง 

ต่อมาเวลา 15.30 น. กิจกรรมการถอดบทเรียนเสร็จสิ้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  ได้ไหว้พระ
กลับที่ท างานของแต่ละคนเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  โดยมุ่งให้
บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิด
การกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การ
แบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 
กิจกรรม คือ  

1. การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้อาจ
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ์ (Interview) หรือแบบสังเกต
พฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หรือแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เป็นความคาดหวังใน
เชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting) ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งการประเมินผล
ก่อนการปฏิบัติ  (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current 
Condition) ของประเด็นที่เป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั้งสองระยะมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง (Degree of 
Change)  

ในการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนานี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
ได้ศึกษาสภาพที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยพิจารณา
จากการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริม
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ทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ และแนวการสร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจัยอีเลิร์นนิง
จากทัศนะของ Royals and Vivian (n.d.), Pappas (2018), Muhammad Zaheer (2014), Royals 
and Vivian (n.d.), และPano Savvidis (2020) และแนวการสร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจัยของ 
Clayton (n.d.), Surveyshare (n.d.), และ Legault (2010), ที่รีวิวไว้ในบทที่ 2 แล้วน าผลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับความคาดหวังที่เป็นเจตารมย์ร่วมกันของ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
 การประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เพ่ือร่วมพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินและวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน โดยผู้วิจัยได้น าแนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ มาให้ผู้ร่วม
วิจัยพิจารณาสภาพที่คาดหวัง และร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ต้องท าการวัดประเมินผลให้สอดคล้องและ
ตอบโจทย์สภาพที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ ท าการประชุมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 90.00 – 11.00 น. โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม และ
ตัวอย่างบทสนทนาการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องวัดผลประเมินผลดังนี้  

“วันนี้พวกเรามาร่วมกันปรึกษา วิเคราะห์ วางแผนต่อจนกว่าการท างานของการพัฒนาอี
เลิร์นนิงจะส าเร็จ ตามที่ได้ร่วมกันวางแผนและจัดท ามาเรื่อย ๆ ” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 20 
กรกฎาคม 2563)  

“วันนี้พวกเรายกประเด็นการพัฒนาด้านระบบอีเลิร์นนิงมาคุยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือ และวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ผมขอเสนอว่า ควรสร้างแบบประเมินความ
พร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ” (พระมหาสายัณห์ เปม
สีโล,ดร. 20 กรกฎาคม 2563)  

“ผมได้รีวิวงานตัวอย่างแบบประเมินมาได้ 8 แหล่งที่มา เพ่ือให้ทุกพวกเราได้พิจารณา
วิเคราะห์ร่วมกัน ในทุกด้านของการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตร อาจารย์ประจ า
วิชา และตัวนักศึกษาครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 20 กรกฎาคม 2563)  

“เราก าหนดประเด็นจากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาอีเลิร์
นนิง เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการที่เราก าหนดไว้ ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์เสริมทักษะ
ก็ดีนะครับ”(อาจารย์ไชยยา เรืองดี, 20 กรกฎาคม 2563) 

“เครื่องมือในการประเมินนั้น เราจะใช้อย่างไร หรือเครื่องมืออะไร เราก็มาช่วยกันครับ” 
(อาจารย์อาทิตย์ ชูชัย, 20 กรกฎาคม 2563) 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวัง และสิ่งที่ต้องท าการวัดผลประเมินผล
ทีละข้อ จนครบถ้วน และได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการการสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลจาก
การวิจัยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ใน บทที่ 2 และได้น าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัยในการประชุมวันนี้ ผลการ
ประชุมสามารถสรุปผล ได้ดังนี้  
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ตารางที่ 4.11  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โมเดลปฏิบตัิการ 5 ระดับการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 

ระดับที ่1 วางแผน
โครงการ 

อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตร e-Learning สามารถวางแผน
โครงการ e-Learning พร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

การประเมินระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตและทักษะการใช้งานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

ระดับที ่2 รา่งข้อความ
กระดานเรื่องราว 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถรา่งข้อความกระดาน
เร่ืองราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา e-Learning ได้เป็นอย่างดี 
รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นสตอรีบอร์ดได้เป็นอย่างดี 

การประเมินระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตและทักษะการใช้งานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

ระดับที ่3 พัฒนา
หลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถสร้างต้นแบบของหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 
 

การประเมินระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตและทักษะการใช้งานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

ระดับที ่4 ทบทวน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตทบทวนหลักสูตร สรุปการพัฒนา
หลักสูตร e-Learning ตรวจสอบการประกันคุณภาพ (QA) โดยละเอียดของ
หลักสูตรทั้งหมด การตรวจสอบ QA ได้เป็นอย่างดี 
 

การประเมินระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตและทักษะการใช้งานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

ระดับที ่5 สง่มอบ
หลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตร e-Learning ส าหรับ
ผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

การประเมินระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตและทักษะการใช้งานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบประเมิน 

โมเดลปฏิบตัิการ 9 ระดับการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบตัิกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ระดับที ่1 การวิเคราะห์
ความต้องการ 

สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กร ตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ 
e-Learning เพื่อส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินว่าช่องว่างสามารถ
เช่ือมโยงผ่าน e-Learning 
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่2 เข้าใจเนื้อหา โปรแกรม e-Learning จะไม่หยุดชะงักและอยู่ในการติดตาม อาจารย์มีการวิเคราะห์
ที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา 
ตรวจสอบเนื้อหาและตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่3 วตัถุประสงค์
การเรียนรู ้

อาจารย์ประจ าวิชารก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ เหมาะสม  หรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างานและการ
สื่อสารวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสม 
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์
การเรียนรู้ 
 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชา เกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ
รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่5 สรา้งเค้าโครง
ร่าง 

อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับการพัฒนารายวิชา เค้า
โครงร่างจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึงโมดูลบทเรียนหรือบท
ทั้งหมดหัวข้อ 
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่6 เตรียมเค้าโครง
ร่างเน้ือหาโดยละเอียด 

หลังจากร่างจะสรุปเราเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่เราอย่างละเอียดวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่ง  
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ระดับที ่7 สร้างกระดาน
เรื่องราวการสอน 

สร้างกระดานเรื่องราว สตอรี่บอร์ด ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ที่สคริปต์ออกแบบการ
เรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดานเร่ืองราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power 
Point 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่8 พัฒนา
หลักสูตรโดยใช้เครื่องมือ
ออกแบบอย่างรวดเร็ว 

หลังจากสตอรี่บอร์ดขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือเขียนอย่าง
รวดเร็ว การเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา, 
ข้อก าหนด e-Learning, ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือ
มากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามความต้องการ 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

ระดับที ่9 อัปโหลด
หลักสูตรบนเครื่อง
เทคโนโลยี 

หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม SCROM แล้วอัปโหลดในระบบการ
จัดการการเรียนรู้  
 
 

อาจารย์และนกันักศึกษา ประเมินเกีย่วกับความสอดคล้อง และ
ครบถ้วนตามรายวิชาตามหลักสูตร 

แบบประเมิน 

โมเดลปฏิบตัิการ 5 ระดับ
การเสริมทักษะการจดัท า
สื่อออนไลน์ให้กับอาจารย ์
ระดับที ่1 ตั้งเป้าหมาย 
 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทกัษะ ทั้งในการเรียนการสอนทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ใน
รายวิชาที่สอน 
 

ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดท าสื่อออนไลน์ แบบประเมิน 

ระดับที ่2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 

อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนด
ล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้น, ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา  สร้าง
แรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ 

ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดท าสื่อออนไลน ์ แบบประเมิน 

ระดับที ่3 สรา้งเน้ือหา อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point ใช้รูปแบบ
การออกแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ 

ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดท าสื่อออนไลน์ แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ระดับที ่4 วเิคราะห ์ สามารถพัฒนาเนื้อหา e-Learning ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความ
คิดเห็นและการปรับปรุง เนื้อหา e-Learning ให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการ
สอนตามที่คาดไว้  

ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดท าสื่อออนไลน์ แบบประเมิน 

ระดับที ่5 เพิม่
ประสิทธภิาพ 

สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของการออกแบบ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดท าสื่อออนไลน์ แบบประเมิน 
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 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์การวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวัง สรุปได้ว่า 
เครื่องมือส าหรับวัดและประเมินผล ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วยแบบ
ประเมิน 3 ฉบับ ดังนี้  

1. แบบประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 

2. แบบประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 

3. แบบประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการ
จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
 โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เครื่องมือมีลักษณะ ดังนี้ 
 

แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 

 
ค าชี้แจง  

1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 
 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
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  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1.ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 

1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
1.2 ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย      
1.3 ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา      
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา      
1.5 ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน      
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อนเรียน-หลังเรียน      

2.ด้านภาพและการใช้ภาษา 
2.1 ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้      
2.2 ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ      
2.3 ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา      

3.ด้านตัวอักษรและสี 
3.1 ความสอดคล้องของขนาดตัวอักษรกับเนื้อหา      
3.2 ความสอดคล้องของสีกราฟิกตัวอักษรกับเนื้อหา      

4.ด้านแบบทดสอบ 

4.1 ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์      
4.2 ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา      
4.3 ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านบทเรียน  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1.ด้านบทเรียนน่าสนใจ 

1.1 วิธีการน าเสนอ      
1.2 เนื้อหาบทเรียน      
1.3 การจัดเรียงล าดับขั้นตอน      
1.4 รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม      

2.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
2.1 การเข้าสู่ระบบบทเรียน      
2.2 การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน      
2.3 การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน      
2.4 วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน      

3.ด้านการน าเสนอเนื้อหา 
3.1 การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้าเมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้

เห็นความสัมพันธ์ของล าดับการเรียนแต่ละหัวข้อ 
     

3.2 ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมีความเหมาะสม      
3.3 วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย      

4.ด้านข้อความขนาดตัวอักษรและสี 

4.1 เข้าใจง่าย      
4.2 ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน      
4.3 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      
4.4 สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม      
4.5 สีกราฟิกโดยภาพรวม      

5.ด้านภาพประกอบ 

5.1 ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา      
5.2 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของภาพแต่ละหน้า มีความเหมาะสม      
5.3 ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม      
5.4 ภาพประกอบมีความน่าสนใจ      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา

ลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
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ค าชี้แจง  
1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของ

ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ 
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1.1 การแก้ไขขอ้มูลการวิชา      
1.2 การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา      
1.3 การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา      
1.4 การสร้างเนื้อหาแบบ Page      
1.5 การแทรก Video จาก YouTube      
1.6 การสร้างการมอบหมายการบา้น      
1.7 การสร้างแบบทดสอบ แบบ ปรนัย      
1.8 การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่      
1.9 การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book      
1.10 การเพิ่มอาจารย์ที่สอนรว่มกันให้สามารถแก้ไขบทเรียนได้      
1.11 การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ      
1.12 การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียน

เร่ืองต่อไปนี้ได้ 
     

1.13 การตรวจสอบคะแนน เมื่อนกัเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบา้น      
1.14 การโอนขอ้สอบจากไฟล์ Text File เข้า Moodle      
1.15 การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export คะแนน      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
ภาพที่ 4.15  ภาพบรรยากาศการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 
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2. การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ โดยใช้แบบ
ประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นใน
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) หลังการ
พัฒนา ไม่ก าหนดเกณฑ์เพดานความส าเร็จ ตามแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ต้อง
ท าต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คิดว่าส าเร็จแล้วสิ้นสุด ตาม
ค ากล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาก็จะมีระดับการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการพัฒนาก็ยิ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ตามค ากล่าวของ Winston Churchill ที่ว่า “To Improve is to Change, to be 
Perfect is to Change Often” 

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบัน 
ก่อนการพัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะผู้ร่วมวิจัย จ านวน 21 
รูป/คน ท าการประเมินวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
   2.1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักศึกษา จ านวน 40 รูป/คน ท าการประเมินวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
   2.1.3 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจ ารวม จ านวน 21 รูป/คน ท าการประเมินวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ทั้ง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 ดังแสดง
ข้อมูลในตารางที่ 4.12 

 
ตารางที่ 4.12  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการออกแบบสื่อเรื่อง การพัฒนา
      ระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
      วิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวงจรที่ 1 
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ข้อ รายการ  S.D. 
1.ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.80 0.64 
2. ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย 2.20 0.53 
3. ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา 2.00 0.58 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 2.20 0.64 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 1.60 0.50 
6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อนเรียน-หลังเรียน 1.80 0.53 

2.ด้านภาพและการใช้ภาษา 
7.  ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้ 1.80 0.53 
8. ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ 2.00 0.58 
9. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 1.80 0.53 

3.ด้านตัวอักษรและส ี

10.  ความสอดคล้องของขนาดตัวอกัษรกับเนื้อหา 1.60 0.50 
11. ความสอดคล้องของสีกราฟิกตวัอกัษรกบัเนื้อหา 2.00 0.58 
4.ด้านแบบทดสอบ 
12. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 1.60 0.50 
13. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 2.20 0.53 
14. ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.60 0.50 

โดยรวม 1.94 0.15 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน รวม 
21  

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ทั้ง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติตาม
วงรอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่  4.13  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงใน
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการ
        ใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์ น
        นิง ก่อนวงจรที่ 1 
  

ข้อ รายการ X  S.D. 
บทเรียนน่าสนใจ 

1. วิธีการน าเสนอ 2.00 1.23 
2. เนื้อหาบทเรียน 1.83 1.02 
3. การจัดเรียงล าดับขั้นตอน 2.03 1.27 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 
 
4. รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 1.93 1.11 

ความง่ายต่อการใช้งาน 
5. การเข้าสู่ระบบบทเรียน 1.97 1.22 
6. การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 1.87 1.07 
7. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1.97 1.07 
8. วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน 1.93 1.08 

การน าเสนอเนื้อหา 

9. การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้าเมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของล าดับ
การเรียนแต่ละหัวข้อ 1.83 1.02 

10. ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมีความเหมาะสม 1.87 1.11 
11. วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 1.93 1.05 

ข้อความขนาดตัวอักษรและส ี

12. เข้าใจง่าย 1.83 0.99 
13. ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 1.90 1.06 
14. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 1.93 1.08 
15. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม 1.87 1.07 
16. สีกราฟิกโดยภาพรวม 1.80 0.89 

ภาพประกอบ 

17. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 1.83 0.91 
18. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของภาพแต่ละหน้า มีความเหมาะสม 1.87 1.07 
19. ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม 1.90 1.16 
20. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1.87 1.07 

 โดยรวม 1.90 1.01 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ 40 รูป/คน รวม 40 รูป/คน 
 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ทั้ง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มี 
มีค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติตามวงรอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ดัง
แสดงข้อมูลในตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรื่องการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย
      มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะ
      การจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนวงจรที่ 1  
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ข้อ รายการ X  S.D. 
1. การแก้ไขข้อมูลการวิชา 2.00 1.31 
2. การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 2.13 1.13 
3. การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา 2.33 1.18 
4. การสร้างเนื้อหาแบบ Page 2.27 1.28 
5. การแทรก Video จาก YouTube 2.27 1.28 
6. การสร้างการมอบหมายการบา้น 2.53 1.30 
7. การสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัย 2.27 1.49 
8. การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่ 2.33 1.23 
9. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 2.27 1.10 
10. การเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันให้สามารถแก้ไขบทเรียนได้ 2.33 1.23 
11. การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ 2.33 1.23 
12. การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียนเร่ืองต่อไปนี้ได้ 2.40 1.12 
13. การตรวจสอบคะแนน เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบ้าน 2.53 1.13 
14. การโอนข้อสอบจากไฟล์ Text File เข้า Moodle 2.13 1.25 
15. การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export คะแนน 2.07 1.10 

โดยรวม 2.28 1.04 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน รวม 
21  
 

3. การน าแนวทางก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 
  3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้นัดประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานส าหรับแต่ละโมเดล และก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามระยะเวลา
การปฏิบัติของวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันแบบ
ไม่เป็นทางการ เพ่ือพิจารณาระยะเวลา กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ และเรียงล าดับกิจกรรม จากการ
ประชุมสรุปได้ว่า การด าเนินในการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
อีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยแต่ละโมเดล 
สามารถเรียงล าดับการปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 1) โมเดลด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
2) ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และ 
3) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละโมเดล ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.15  รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
      มหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยแต่ละโมเดล วงจรที่ 1 
 

โมเดล 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  
  ระดับท่ี 1 วางแผนโครงการ     
  ระดับท่ี 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว     
  ระดับท่ี 3 พัฒนาหลักสูตร     
  ระดับท่ี 4 ทบทวนหลักสูตร     
  ระดับท่ี 5 ส่งมอบหลักสูตร     
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย ์

 

 ระดับท่ี 1 ตั้งเป้าหมาย     
 ระดับท่ี 2 พัฒนาการออกแบบ     
 ระดับท่ี 3 สร้างเนื้อหา     
 ระดับท่ี 4 วิเคราะห์     
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 
 

 ระดับท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ     
ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 

 

  ระดับท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการ     
  ระดับท่ี 2 เข้าใจเนื้อหา     
  ระดับท่ี 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้     
  ระดับท่ี 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้     
  ระดับท่ี 5 สร้างเค้าโครงร่าง     
  ระดับท่ี 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด     
  ระดับท่ี 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน     
  ระดับท่ี 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว     
  ระดับท่ี 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี     
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3.2 ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยวงจรที่ 1 

3.2.1 ปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  

ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง สามารถ

สร้างเนื้อหาพร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์  วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตจัดท ารายละเอียดส าคัญของเนื้อหาในหลักสูตรของตนเอง
ผู้รับผิดชอบ 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกต
การปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัยในการจัดท า  

การปฏิบัติ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมกันวางแผนจัดท า
เนื้อหา พร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจน การล าดับ
เนื้อหาในแต่ละหน่วยที่อาจารย์ได้สอน มีการออกแบบท าแบบฝึกหัดก่อน และหลังให้มีความกระชับ
มากขึ้น 

“ผมขอแทรกนิดหน่อยนะครับ ผมได้ไปรีวิวงานอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมา 
โดยเขาได้ให้ข้อมูลดีมาก เราควรเอามาปรับให้เข้ากับบริบทของเราได้นะ ผมคิดว่า อย่างเช่นตรง
เนื้อหานี้ที่เขียนเอาไว้ว่า ในระบบนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะจัดการกับโครงสร้างหลักสูตรได้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งอาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน การเขียนโครงสร้างของหลักสูตรสามารถ
ก าหนดให้เรียนเป็นรูปแบบรายสัปดาห์หรือเป็นแบบไม่ก าหนดผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง การจัดการใน
เนื้อหารายวิชามีความยืดหยุ่นสูง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มีกิจกรรม ในแต่ละสัปดาห์ของหลักสูตร
เช่น การสอบ (Quizzes) กระทู้ในเนื้อหาประจ าสัปดาห์ (Forums) การบ้าน (Assignments) 
Glossaries, Resources, Choices, Surveys, Chats, Workshops การใช้งานใน พ้ืนที่ของการเขียน
เนื้อหาการโพสต์ข้อความใน Forums เครื่องมือจะมีรูปแบบจะเป็น WYSIWYG HTML Moodle เป็น 
Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ Download ได้
ฟรีจาก http://moodle.org ผู้พัฒนาโปรแกรมคือ Martin Dougiamas ซึ่งมีฟังก์ชันการท างาน
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน นับว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับเราก็เอามาปรับให้เข้ากับของเราได้” (พระมหา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

“เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ให้ข้อมูลมา คิดว่าน่าจะเพ่ิมช่องทางการเสริม
ทักษะอีกในการอบรมพิเศษ เมื่อมีเวลา” (อาจารย์อาทิตย์ ชูชัย, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์
นนิง และการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
ในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี หลังจากนั้นในเวลา 13.30 อาจารย์ประจ าหลักสูตรก็ร่วมกันท างานใน
ขั้นตอนที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถร่างข้อความ

กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ รวบรวมและจัดระเบียบ
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เนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดานเรื่องราวเป็นอย่างดี วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบกระดานเรื่องราว ในหลักสูตรตนเอง ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะ 

การปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร่วมกันร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหา
การเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดานเรื่องราวร่วมกัน จนเกิดผลร่วมกัน โดยมีการ
ด าเนินการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ได้ร่วมกันดูความพร้อม และความ
ต้องการในการสอนว่าอาจารย์ต้องการจะเน้นในเรื่องใดในการสอน ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันคิดในการร่างข้อความ การออกแบบภาพในข้อความ
ประกอบไปด้วยเพื่อความสวยงาม 

“การร่างข้อความที่ผมได้ไปศึกษาดูมา มีการวาดรูปประกอบด้วยนะ พอดีผมขอเสนอ
รูปแบบที่ง่าย ๆ คือใช้วิธีการก้อปรูปต่าง ๆ มาวางและเราก็ใส่ข้อความการเรียนการสอนลงไปได้ เช่น
การสร้างภาพให้เห็นล าดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
รายละเอียดที่ควรมีใน Storyboard ได้แก ่ค าอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง วีดิโอ)” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

“ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์เสริมทักษะเพ่ิมอีกนะครับ ตัวอย่างเช่นในหัวข้อ 
Presentations จากโฟลว์ชาร์ตก็เป็นการแจงแจงรายละเอียดลงไปว่าในส่วนนี้ประกอบด้วยภาพ 
ข้อความ ภาพเครื่องไหว มีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไม่ และมีการเรียงล าดับการท างานอย่างไร มี
การวางหน้าจออย่างไรรวมทั้งการก าหนดแหล่งของข้อมูล เช่น ภาพและเสียงว่าได้มาอย่างไรจาก
แหล่งไหน เราควรเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกจากท่านอัศวินนะ ท่านเก่งคอมพิวเตอร์ด้วย ” (อาจารย์มนตรี 
รอดแก้ว, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

“ผมได้ศึกษาการเตรียมข้อมูลส าหรับ Storyboard ส าหรับข้อมูล Storyboard อาจมี
ทั้งภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) หรืออ่ืน ๆ ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียม
ขึ้นมาก่อนที่จะน าไปใส่โปรแกรม มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องดังนี้ 1) การจัดเตรียมภาพส าหรับโปรแกรม 
2) การจัดเตรียมเสียง 3) สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File) 4) ตัวอย่าง Storyboard ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านหลักสูตร อาจารย์ประจ าวิชา และตัวนักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกทักษะร่วมกันครับ” (พระมหา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)  
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ภาพที่ 4.16  ตัวอย่างการร่างข้อความกระดานเรื่องราว รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน 

ผลการปฏิบัติ ผลการส ารวจความพร้อม และความต้องการด้านการจัดท าข้อความ
เรื่องราวในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถถอดออกเป็นเรื่องราวย่อ ๆ 
ในการสอนนักศึกษาได้เป็นอย่างดีในขั้นตอนนี้ อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือก็มีบ้าง จน
เสร็จในขั้นตอนนี้ในเวลา 14.50 น. หลังจากนั้นก็เลิกกิจกรรม 

ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถสร้าง

ต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา  พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกัน 
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต ร่วมกันออกแบบหลักสูตร ต้นแบบเป็น
เพียงตัวอย่างสั้น ๆ ของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต 

การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงโดยพร้อมเพรียงกัน  

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของ
ตนเองในรายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่างหลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือใช้ในการ
ทดสอบการพัฒนาร่วมกัน 

ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ ง  3 คณะในวิทยาเขตทบทวน

หลักสูตร สรุปการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง  ตรวจสอบโดยละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร่วมกันด าเนินการในการทบทวน
เนื้อหาให้ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร่วมกัน 
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การปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันท าการจัดกลุ่ม และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน เพ่ือให้สะดวกใน
แต่ละขั้นตอนการท างานโดยมีประเด็นที่เราต้องท าให้มีคุณภาพคือ 1) ในเรื่องการตั้งค าถามและการ
ในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจน 2) จ านวนข้อสอบและเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิงให้มีความ
กระชับและเข้าใจง่าย    

“เสียดายที่เราท าแบบเร็วเกินไป เนื่องจากข้อมูลที่เราได้น้อยเกินไป ต้องอาศัยอัศวิน 
คงช านาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมอีกแรงในเวลาจ าเป็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ใน
ระบบอีเลิร์นนิง” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

“เราจะมีการตรวจสอบอีกรอบไหมครับ เพราะดูจากเนื้อหาบางส่วน อย่างที่เราคุยกัน
ยังไม่ลงตัวหลายจุด” (อาจารย์สนิท วงศ์ปล้อมหิรัญ, 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

“เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ทั้งสองท่านที่กล่าวมา คิดว่าน่าจะเพ่ิมช่อง
ทางการเสริมทักษะอีกในการอบรมพิเศษ เมื่อมีเวลา” (อาจารย์นฤมล ชุ่มเจริญสุข, 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ ได้มีการทบทวนเนื้อหาหลายจุดเพ่ือให้ตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์
นนิง ซึ่งจะต้องใช้ในระบบอีเลิร์นนิง ผลการด าเนินการทบทวนร่วมกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่าง
เรียบร้อย และร่วมกันด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 ต่อไปเพื่อความ  

ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตรอีเลิร์

นนิง ส าหรับผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้เป็นอย่างด ีวิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต  

การปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.10 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามา
เป็นขั้นตอนของงานเอกสาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ และเตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิง
ในวิทยาเขตต่อไป 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่
ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยดี และ
เผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขต  

3.2.2 ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 

ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการสอนทางออนไลน์

ได้อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมเข้าปรึกษา
วางเป้าหมายพร้อมเพรียงกันในห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติ
ของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  
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การปฏิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พร้อมเพรียงกันในห้องประชุมรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีการร่วมกันปรึกษาหารือ
ในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกทักษะสื่อ ในการก าหนดขอบข่ายการสร้างเนื้อหาวิชา การมีข้อมูล
รายวิชาที่มีเป้าหมายชัดเจนในการฝึก  

“แน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายให้คณาจารย์ทุกท่านนั้นส าคัญนะครับ การเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ ๆ มีความจ าเป็นมากส าหรับพวกเราที่เป็นอาจารย์สอน ผมคิดว่างานนี้เราต้องวางแผนกันดี ๆ 
พอสมควรนะครับ เพ่ือที่จะให้คณาจารย์ได้รับประโยชน์จริง ๆ จากการเรียนรู้การท างานร่วมกันครับ” 
(ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“การฝึกทักษะทางออนไลน์นี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าใดนัก คงต้องมาก าชับตัวเองให้
เรียนรู้ให้มากในงานนี้ ดีครับผมเห็นด้วยกับการฝึกทักษะทุกอย่างที่เราท าร่วมกัน อย่างน้อยก็ท าให้ผม
มีเป้าหมายในการเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนครับ” (อาจารย์วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการที่
จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับ
ตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การวางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมี
เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการมีข้อมูลที่ชัดเจน และเนื้อหารายวิชาที่สอน ได้ทบทวนการประมวลใน
รายวิชาของตนเองให้เกิดความชัดเจน ดังภาพที่ 4.17  
 

             
 
ภาพที่ 4.17  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมกันวางแผนตั้งเป้าหมาย ด้านการเสริมทักษะการ
จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ตาม 5 ระดับ 
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ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน

เรื่องราว ก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา  สร้างแรงบันดาลใจ
ในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันในห้องเรียน 203 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้
ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราว และมีการก าหนดล าดับของ
หน้าหรือวิดีโอ การแทรงวีดิโอในการสอน การสร้างรูปแบบการบ้านที่ทันสมัย ร่วมกันตรวจสอบ
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมลงมือในการปฏิบัติใน
คอมพิวเตอร์ 

“อัศวินมาดูตรงที่ร่างข้อความให้เราหน่อย รู้สึกว่าเรามีปัญหาการเข้าคอมนะ” (พระ
มหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ผมขอเสนอข้อคิดในการออกแบบอีกสักนิดนะครับ การออกแบบอีเลิร์นนิง ที่ไม่
เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในบ้านเราซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น อีเลิร์
นนิงจะต้องได้รับการออกแบบตามหลักจิตวิทยาการศึกษา กล่าวคือจะต้องเน้นให้มีการออกแบบให้มี
กิจกรรมโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกับเนื้อหาเองกับผู้เรียนอ่ืน ๆ หรือกับผู้สอนก็ตาม 
นอกจากนั้นแล้วการออกแบบการน าเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ นอกจากจะต้องเน้นให้เนื้อหามี
ความถูกต้องชัดเจน ยังคงจะต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
ตัวอย่างเช่น การออกแบบน าเสนอโดยใช้มัลติมีเดียรวมทั้งการน าเสนอในลักษณะ Non-Linear ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาก่อนหลังได้ตามความต้องการ ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลกับพวก
เราได้พอควรนะครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“เรื่องวีดิโอท ายาวเท่าไหร่นะถึง 5 นาทีไหมอัศวิน และเราสามารถลงได้กีนาที จึงจะ
สามารถอัปโหลดลงได้” (อาจารย์มนตรี รอดแก้ว, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ไม่จ ากัดนะครับ เราสามารถลงได้เยอะพอควร และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ เราก็ลงได้
เต็มที่ รูปภาพด้วย” (นายอัศวิน คงช านาญ, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ เวลา 11.00 น.ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาจารย์สามารถท าแผนการ
สอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือ
ปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ด้วยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้คอยก าชับตลอดในการอบรม จึงท าให้เกิดทักษะที่ดีแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถ
ก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอลงในเครื่องได้บ้างและไม่ได้บ้าง แต่ก็สู้ทุกคน และสามารถตรวจสอบ
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมพอสมควร ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาล
ใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดี 
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ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power 

Point ใช้รูปแบบการออกแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ 
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันในห้องเรียน 203 คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการ
ปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แบ่งกลุ่มท างานในการสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point โดยแบ่งตามคณะสาขา
ของหลักสูตรและทุกคนได้น าองค์ความรู้ที่ตนมีออกมาใช้ ในขั้นตอนแรกยังมีการใช้เทคโนโลยีไม่ถนัด 
เนื่องจากบางคนบางท่านยังไม่ถนัดในการสร้างรูปแบบใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ช่วยกันดูจนเกิดการ
ลงตัวในการปฎิบัติการทดสอบตามรายวิชาของตนเอง  และได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ บางท่านก็ใส่รูปภาพที่เข้ากับยุคสมัยใน
ปัจจุบันเช่น รูปดารานักร้อง วีดิโอการแสดงต่าง ๆ ที่เข้ากับบริบทการเรียนการสอน 

“นี่คือประเด็นละ โทษฐานที่เราไม่ค่อยได้สอนทางออนไลน์ ดีนะที่มีโรคโควิด 19 มา
พอดีและมีงานดี ๆ เช่นงานวิจัยนี้เลยท าให้พวกเราได้ฝึกกันบ้าง ไม่มากแต่ก็ได้เพ่ิมทักษะ ท่านอัศวิน
มาดูของผมหน่อย ลงวีดิโอการสอนไม่ได้สงสัยโหลดเยอะไปแน่นอน” (ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี, 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“สรุปเราต้องท าทุกรายวิชาโดยท าวิชาที่เราถนัดก่อน อาจารย์ไพจิตรคิดว่าให้เราท า
อย่างไรในวิชาอ่ืน ๆ ด้วยและต้องใช้เวลาเพ่ือต้องเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ” (พระครูวินัยการโกวิท, 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ในความคิดผมเอาแค่รู้ทักษะก็พอครับ อย่าเอามากเลยครับ แค่นี้ก็หมึนหัวนิด ๆ แต่
ก็ดีครับเป็นการอบรมเพ่ิมทักษะที่ดีมาก พระอาจารย์ท าให้ผมเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ ดีครับ 
ผมสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ครับได้ความรู้ดีพอสมควร จากท่ีเราก็สอนไปเรื่อย แต่รูปแบบเราไม่ค่อย
ได้ฝึกแบบมาตฐานเท่าไหร่ ก็โอเคครับพระอาจารย์ดีครับ” (อาจารย์ไชยา เรืองดี, 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point ได้พอประมาณไม่ถึงขนาดว่าดีนัก แต่
ทุกคนก็ได้ใช้ทักษะตนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากอาจารย์บางท่านอายุมากเลยท าให้เกิดปัญหา
ตามมา และเครื่องมือเทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ อีกทั้งอินเตอร์เน็ตในวิทยา
เขตช้ากว่าปกติ เนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารย์พร้อมกันเลยท าให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ใช้ทักษะสุดความสามารถจนท าให้การอบรมเสร็จไปอย่างดี ส่วนในการ
ใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์นั้น อาจารย์หลายท่านยังขาด
ประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้ จึงท าให้การอบรมทักษะการออกแบบล่าช้าและคงต้องเสริมทักษะตัว
นี้ต่อไป ดังภาพที่ 4.18 
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ภาพที่ 4.18  อาจารย์ประจ าหลักสูตรแบ่งกลุ่มร่วมกันพัฒนาการออกแบบและสร้างเนื้อหาด้านการ
เสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ตาม 5 ระดับ 

ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์พัฒนาเนื้อหา ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 

รวบรวมความคิดเห็นและการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันในห้องเรียน 205 คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต 
ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการ
ปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แบ่งกลุ่มท างานในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิค
ด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก และร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์
ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาหรือไม่  

หลังจากนั้นร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มีประสิทธิภาพโดยแต่ละ
ท่านก็ดูในรายวิชาตัวเองที่ฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มตามคณะสาขาของหลักสูตรรวบรวมความคิดเห็น
ของแต่ละอาจารย์มาผสมผสานกันให้ลงตัวในรายวิชาที่สอน และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์
ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ 

“นับเป็นการอบรมที่ดีมาก ด้วยว่าตัวผมเองอายุมากแล้วแต่ก็มีความพยายามที่จะ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ในการช่วยงานมหาลัย ในการสอนแบบออนไลน์นี้ อายุผมมากแต่เทคนิคในการ
พัฒนาทักษะนี้ผมยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นัก ก็ต้องรบกวนทีมงานทุกท่านในการช่วยผมนะครับ เรามาฝึก
ทักษะไปด้วยกัน คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้เราก็ได้ฝึกอีกขั้นตอนหนึ่ง นับว่ามีการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
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บางวันผมไม่ได้เข้าด้วยมีติดธุระ แต่พยายามมาร่วมครับผม” (ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์, 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“อาจารย์ปู่มา ๆ ผมจะดูให้ว่าอันไหนมา ๆ อาจารย์ปู่ก็เลือกท่ี ๆ ตัวเองถนัดท าก็แล้ว
กันนะผมว่า ดูแล้วถ้าท าตามทุกขั้นตอนคงมีปัญหาแน่ เพราะว่าอาจารย์ปู่อายุมากแล้วก็เอาเท่าที่ได้
เนาะ” (อาจารย์สนิท วงปล้อมหิรัญ, 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ผมขอเสริมในเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาอีกนิดเพ่ือเป็นมุมมอง ผมได้ศึกษางานของ
ศตวรรษ สิทธิฤทธิ์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นนิงว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ใน 4 นี้มี
เรื่องของ เนื้อหา (Content) เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดส าหรับอีเลิร์นนิงคุณภาพของการเรียนการ
สอนของอีเลิร์นนิง และการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไร สิ่ง
ส าคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วน
ใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง เพ่ือท าการปรับเปลี่ยน (Convert) เนื้อหาสารสนเทศที่ผู้สอนเตรียมไว้
ให้เกิดเป็นความรู้ โดยผ่านการคิดค้น วิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวของผู้เรียน ดังนั้น
เนื้อหาของการเรียนแบบนี้ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีอยู่น้อยมากท าให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพทั้งของบุคคลโดยส่วนตัวและของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ้งผมคิดว่าคงมีประโยชน์ในการช่วยพวกเราในการจัดท าเนื้อหาที่ดีได้ ” (อาจารย์พระมหา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้ วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาจารย์ และสามารถร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์
ได้พอสมควรเท่าที่แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ ร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มี
ประสิทธิภาพรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละอาจารย์มาผสมผสานกันให้ลงตัว และการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมกันวางแผนวิเคราะห์ ด้านการเสริมทักษะการ
จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ตาม 5 ระดับ 

“ผมต้องขออนุญาตผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนนะครับ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ต่าง ๆ ในวันนี้เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้แน่นขึ้น ในการเข้าโปรแกรมแรกของเราในวันนี้ ก่อน
อ่ืนผมขอให้อาจารย์เข้า Wifi ตามนี้ก่อนนะครับ” (นายอัศวิน คงช านาญ, 5 สิงหาคม 2563) 

“นี่อัศวินท าไมเราเข้าไปแล้วกับสมัครไม่ได้ละ มา ๆ ดูให้หน่อย” (อาจารย์นฤมล ชุ่ม
เจริญสุข, 5 สิงหาคม 2563) 

“อัศวินเราไม่มีโน๊ตบุ้ค จะท าให้โทรศัพท์ได้ไหม ท ายังไงบ้างมาๆ นั่งรอนานแล้วนะ 
เรายิ่งอายุมากอยู่ ตามไม่ทันเพ่ือน ๆ ไหวไหมน้อเรา ช่วยคนแก่หน่อยมา” (อาจารย์สุชาติ อ่อนสร้อย, 
5 สิงหาคม 2563) 

“ของผมด้วยอัศวิน ยังเข้าไม่ได้ เข้าไปก็มันให้กรอกอีเมล์ด้วยนะ ใช่ไหม มา ๆ ทางนี้
ด้วย” (นายไชยยา เรืองดี, 5 สิงหาคม 2563) 

“ของเราก็ด้วยอัศวิน ดูท่าเครื่องมันเก่าจริง ๆ เกือบ 10 กว่าปีแล้วเครื่องนี้ คงเป็น
ปัญหาน่าดูกับยุคนี้ เพราะช้ามาก ขนาดเข้า Wi-Fi ตามอัศวินแล้วนะ ยังช้าอีก อืม ชักไม่ได้ใจแล้ว
ตอนนี้ สงสัยต้องถอยใหม่แล้วเพ่ืองานนี้เรา” (พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ. 5 สิงหาคม 
2563) 

“โอเคครับผม เอายังงี้นะครับผม ลองเข้าตาม Wi-Fi ใหม่นี้นะครับเผื่อเร็วขึ้น และ
เนื่องด้วยอาจารย์ยังไม่ถนัดมากนัก ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวก็ชินกับการเข้าออกโปรแกรม ท าตามที่ผม
บอกและเข้าใช้บ่อย ๆ ครับเพ่ือแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี คือการเข้าฝึกใช้บ่อย ๆ ครับผม” (นายอัศวิน 
คงช านาญ, 5 สิงหาคม 2563) 
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ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
สภาพที่คาดหวัง สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งาน

ของการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 
คณะร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันในห้องคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต 
ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการ
ปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตน ในการ
เรียนการสอน สามารถการวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตน รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้ 
โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเทคนิคต่าง ๆ โดยให้อาจารย์แต่ละครใช้
ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนเพ่ือเอามาทดสอบฝึกกันในห้องคอมพิวเตอร์ ท าให้
บรรยากาศดูดีขึ้นมีทั้งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ถือเป็นการฝึกทักษะ มีอาจารย์บางท่านก็ยังไม่เข้าใจการใช้
สื่อต่าง ๆ ท าให้เกิดความวุ่นวายสักพักใหญ่ จากนั้นนายอัศวิน คงช านาญก็ให้ค าชี้แนะตามข้อสงสัย 

“ดีนะที่เรามีผู้รอบรู้อยู่ใกล้มิฉะนั้นยังคงงงต่อไปละ เอาเป็นว่าเราก็ต้องลุยละครับ
ชั่วโมงนี้ ผมมีข้อเสนอว่า อบรมพอประมาณนะครับเดี๋ยวเอามาก ๆ จะงง ๆ ครับ” (อาจารย์อาทิตย์ ชู
ชัย, 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“เอาแบบนี้ผมขอน าเสนอทฤษฎีที่ผมได้รีวิวมาอีกสักนิดเพ่ือความเข้าใจในประเด็นการ
ท าสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อิศเรษฐ์ เจริญคง ได้กล่าวถึงระดับการน าอีเลิร์นนิงไปใช้
ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถท าได้ 3 ระดับ ดังนี้ 1) สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึง
การน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะอีเลิร์นนิงแล้ว 
ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น จากเอกสาร (ชี้ท) ประกอบการสอน 
จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้อีเลิร์นนิงในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการจัดหา
ทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งส าหรับผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหาเพ่ือให้ประสบการณ์พิเศษเพ่ิมเติมแก่
ผู้เรียนเท่านั้น 2) สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะเพ่ิมเติมจาก
วิธีการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากอีเลิร์นนิง ในความคิดของผู้เขียนแล้ว ในประเทศไทยหาก
สถาบันใดต้องการที่จะลงทุนในการน าอีเลิร์นนิงไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ (ที่ไม่ใช่
ทางไกล) แล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่
เป็นสื่อเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาจากอีเลิร์นนิง  เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยัง
ต้องการค าแนะน าจากครู ผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดย
ธรรมชาติ 3) สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการน าอีเลิร์นนิงไปใช้ในลักษณะ
แทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ ในปัจจุบันอีเลิร์นนิงส่วน
ใหญ่ในต่างประเทศ จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักส าหรับแทนครู ใน
การสอนทางไกล ด้วยแนวคิดที่ว่า มัลติมีเดียที่น าเสนอทางอีเลิร์นนิง  สามารถช่วยในการถ่ายทอด
เนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้ ครับทั้งหมดคือข้อมูลการท าสื่อให้มี
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ประสิทธิภาพให้เรามุ่งไปที่เราจะมาท าสื่อแบบไหนได้บ้าง เพ่ือปูแนวทางการท าสื่อแบบง่าย ๆ ครับ 
ขอฝากไว้ครับผมเพ่ือการฝึกอบรมทักษะที่ดีต่อไป” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

“ก็เป็นข้อมูลที่ดีในการเสริมความรู้ในทางปฏิบัติอีกทางของพวกเรา ผมเองก็เป็น
ก าลังใจให้ทุกคนนะ สู้ต่อไปเพ่ือการพัฒนางานสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน องค์กรเราก็จะได้พัฒนา
ในเรื่องนี้ให้เป็นความเคยชินในการจัดท าสื่อการสอนต่อไป ยิ่งปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นยุคโควิด 
19 ระบาดอย่างแรงคิดว่าเราคงใช้สื่อในการสอนทางไกลอีกนานนะ ดีไม่ดีอาจถึงปี 64 นะผมว่า เอา
ละมาเริ่มท ากันเลยว่าเราจะฝึกร่วมกันอย่างไร ตัวผมเองก็เอาด้วยนะ” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร, 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ทั้งสองท่านที่กล่าวมาครับ เราต้องท าอย่าง
จริงจังครับ พอดีผมเองก็อ่อนในด้านนี้เหมือนกัน คิดว่าการเสริมทักษะอีกในการอบรมพิเศษบ่อย ๆ 
น่าจะดีมากครับผม” (อาจารย์ชาญพัฒน์ ข าขัน, 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
กว่าเดิม และจัดเสริมเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองพอสมควร สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาของตนเพ่ือลงในสื่อการสอนได้พอสมควร รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเอง
ได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการฝึกทักษะมีชีวิตชีวาขึ้น ดูดีขึ้น อาจารย์บางท่านมีทั้งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็
ถือเป็นการฝึกทักษะ ท าให้เกิดความวุ่นวายสักพักใหญ่ แต่ก็สามารถฝึกกันจนเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
ดังภาพที่ 4.20 
 

       
 

ภาพที่ 4.20  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเสริมทักษะการ
    จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ตาม 5 ระดับ 



252 

3.2.3 ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 

ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบความ

เหมาะสมของสื่อ เ พ่ือส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินความต้องการนักศึกษา 
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญาจัดท ารายละเอียดส าคัญของรายวิชาที่
จะลงโปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิง ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะ
ศาสนาและปรัชญ 

การปฏิบัติ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนัด
ประชุมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองที่สอน และเนื้อหา
ในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งท าการทดสอบกับกลุ่มนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่อาจารย์พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมสอน เพ่ือใช้เป็นการทดลองการเรียน
การสอน และได้ช่วยกันออกข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาได้ทดสอบไปด้วย 

“และในกรณีของ Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Courseware) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนการสอน ( Instructional Design) โดยขั้น
ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการเรียนการสอน และยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิ เค ราะห์บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกได้ดังนี้ 1.1) การวิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้าง
บทเรียน ทั้งนี้บางวิชาจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้า
ไปอยู่ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้ 1.2) การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตรและไม่นากจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้อง
เป็นการใช้ความสามารถของสื่อการสอนได้อย่างคุ้มค่า 1.3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือใช้ก าหนด
เป้าหมายของสื่อการสอน,ช่วยให้สามารถออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสม เช่น ช่วงอายุผู้เรียน 
ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับการศึกษา เป็นต้น เหล่านี้ทั้งหมดเป็นแนวทางทฤษฎีที่ผมได้รีวิวมา 
เพ่ือให้ครูอาจารย์ได้ฝึกกันอย่างไม่ผิดทางครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

“เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ไพจิตรในเรื่องกรณีตัวอย่างเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน คิดว่าความรู้เรื่องทฤษฎีเราเองพอรู้กัน สุดท้ายต้องน ามาปฏิบัติกันให้ลงลึกลงไปในรายวิชาของ
เราที่สอน” (พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ในหน้าเว็บวิทยาเขตเราได้ลงโปรแกรมอีเลิร์นิงเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอา
รายวิชาการปฏิบัติกรรรมฐานลงฝึกกับนักศึกษาไปด้วย และเรียนรู้พร้อมกันไปด้วยในการลงเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ ของอาจารย์ทีหลัง” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ดังภาพที่ 
4.21 
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ภาพที่ 4.21  โปรแกรมอีเลิร์นนิง ในเว็บไชต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
     ลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 
 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความเข้าใจเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมได้
พอสมควร โดยใช้รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นวิชาทดสอบการสอนนักศึกษา ในขั้นตอนนี้เป็นการ
เรียนรู้วีการเอาเนื้อหาลงและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและใช้งานได้ 
แต่สุดท้ายในเรื่องส าคัญคืออินเตอร์เน็ต ยังเป็นปัญหาในเรื่องความแรง เพราะมีการใช้งานมากในขณะ
ทดสอบการฝึก ถือว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมากนัก  

ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่หยุดชะงักและขาดการติดตามในการ

ใช้งานโปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มีการวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพทุกคน
รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหาและตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนักศึกษา วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานจัดท า
เนื้อหาให้ครบตามก าหนด ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การปฏิบัติ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ลงมือปฏิบัติการจัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมกันปรึกษากันในเรื่องการเสริม
เติมแต่งเนื้อหาให้มีการขับเคลื่อนตลอด และติดตามการใช้งานโปรแกรมอีเลิร์นนิงของนักศึกษาพร้อม
อาจารย์ที่ท าการสอนไปด้วย ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ แก้ไข
การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ โดยให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการลงใน
รายสัปดาห์ต่อไป และง่ายต่อการน าเสนอในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิง  
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“ครับขออนุญาตนะครับพอดีผมได้รีวิวงานของมหาลัยศรีปทุมมาเป็นตัวอย่างใน
เรื่องของการจัดเนื้อหาให้ได้ ดังเช่นตัวอย่างไฟล์ เนื้อหา Resource ต่าง ๆ กรณีสัปดาห์ที่ 8 พอเป็น
ตัวอย่าง โดยมีคู่มือขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วก็จะเห็นรูปภาพต่าง ๆ ที่แนะน า
การใช้งาน ดังนี้คือ 1) ในการตั้งชื่อไฟล์ของเอกสารประกอบการสรุป ทุกชนิดไฟล์ก าหนดให้ตั้งเป็น ปี
การศึกษา-รหัสวิชา-ชื่ออาจารย์ผู้สอน-สัปดาห์ 2) การเข้ารายวิชาที่ต้องการในระบบอีเลิร์นนิง 2 คลิก 
Turn Edit On เพ่ือท าการแก้ไขในส่วนของการ Edit นั้นสามารถแก้ไขได้ทุก Browser แต่แนะน าให้
ใช้งาน Internet Explorer และ Firefox เพ่ือความเสถียรในการใช้งาน 3) เลือกที่สัปดาห์ที่ 8 เลือก 
Edit Summary ที่รูปดินสอ 4) พิมพ์หัวข้อลงไป เช่น Summary of Week 8 เป็นต้น จากนั้นเลือก 
Save Changes 5) ในส่วนของ Add a Resource ให้เลือกในส่วนของ Link to a File or Web Site 
6) ใส่รายละเอียด และเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด 7) หลังจากท่ีเลือก Up Load a File จะมีหน้าต่างใหม่
ขึ้นมา ให้เลือกท่ี Browse 8) เลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิก Open 9) จะมีชื่อไฟล์ที่เราเลือกขึ้นมา จากนั้น
คลิก Upload This File 10) จากนั้นไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปจะปรากฏขึ้นมาอยู่บนระบบเลือกไฟล์ที่จะ
น าไปใช้โดยคลิก Choose 11) จะมีชื่อไฟล์ขึ้นมาในช่อง Location จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง แล้ว
คลิก Save and Return to Course 12) ได้หัวข้อเนื้อหาตามที่ได้ท าไว้ น่าจะมีประโยชน์ต่อการใช้
โปรแกรมพอเป็นกรณีตัวอย่างครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ไพจิตรในเรื่องกรณีตัวอย่างเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน คิดว่าน่าจะมีการอบรมพิเศษเพ่ิมอีกนะ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้งานต่อไป เมื่อมีเวลา
นะ” (พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ. 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563)  

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์พอประมาณ และได้ตรวจสอบจุดบกพร่องบางจุดร่วมกัน อาจารย์มีความ
เข้าใจในการน าเสนอในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจใน
เนื้อหาที่จะน าเสนอต่อนักศึกษาแบบออนไลน์ และได้ร่วมกันท างานในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 4.22  
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ภาพที่ 4.22  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการ
    ปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ในเรื่องการเข้าใจเนื้อหา 

ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่

เหมาะสม หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างาน และการ
สื่อสารวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนนักศึกษา วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าวิชาได้
ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมร่วมกัน โดยได้หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท า
หลาย ๆ ที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในสัปดาห์ได้ให้นักศึกษาได้ฝึกเข้าเรียนรู้ในระบบอี
เลิร์นนิงด้วย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงไปด้วย นักศึกษาหลายคนยังไม่ถนัดการเรียนแบบบนี้ 
เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มีระบบนี้เข้ามาอย่างจริงจัง จึงท าให้การฝึกมีปัญหาตามมา เช่น ความเร็ว
อินเตอร์เน็ต การเข้าระบบ เป็นต้น  

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดี มีรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นักศึกษาที่ฝึกเข้าเรียนรู้ในระบบอีเลิร์
นนิงเกิดความเข้าใจในระบบมากกว่าเดิม จากที่ไม่เคยเข้าเลย ท าให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการใช้
เครื่องมือไปด้วย นักศึกษาหลายคนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มีระบบนี้เข้ามาอย่างจริงจังพ่ึงได้ฝึกท ากันในเทอมนี้ ดังภาพที่ 4.23 
 



256 

  
 
ภาพที่ 4.23  นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานใน
     ระบบอีเลิร์นนิง 
 

ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ 
สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชา เกี่ยวกับ

วิธีการน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสม วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมในการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และได้น าวิธีการจัดระบบการจัดท ารายวิชาในแหล่งอ่ืนประกอบไปด้วยเพ่ือให้เกิดการ
เปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความชัดเจนในการท างาน ร่วมกันออกแบบน าเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และร่วมกันตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม   

“ผมขอน าเสนองานที่ผมได้ไปรีวิวมาที่สถาบันศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ได้ออกแบบข้อมูลรายวิชาในระบบของศูนย์บริการการศึกษาที่ต้องการให้น าเข้าข้อมูล
นักศึกษา ในเรื่องของการเตรียมรายวิชาส าหรับระบบอีเลิร์นนิงในภาคการศึกษาใหม่การจัดการ
รายวิชาในระบบ WU E-Learning ดังนี้คือ 1) รายวิชาจะถูกสร้างโดยผู้สอนเท่านั้น โดยที่ระบบจะไม่
สร้างรายวิชาเตรียมไว้ให้โดยอัตโนมัติ 2) ผู้สอนสามารถลบรายวิชาเดิมที่สร้างในระบบได้ 3) หาก
ผู้สอนต้องการเพ่ิมนักศึกษาในรายวิชา ให้แจ้งความจ านงให้น าเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาใน
ระบบ WU E-Learning 4) ผู้สอนสามารถเลือกที่จะปิดรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาได้ ผมคิดว่า
เราสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างรายวิชาที่เราสอนได้นะครับ เพ่ือความเหมาะสมในบริบท
ของเราได้” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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“ปัญหาของเราคือ เราไม่มีความรู้พ้ืนฐานของการใช้ระบบอีเลิร์นนิงที่ชัดเจน และก็
เราพ่ึงท ากันปีแรก จึงมีปัญหามากมาย และประเด็นหลักคือเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละเป็นปัญหาให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายท่านพอควร ผมคิดว่าบางท่านไม่โอเค แต่ก็อนุโลมให้ท่านไปก็แล้วกัน” 
(พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“รูปแบบกุลยุทธ์มันเยอะ แต่เราก็หยิบเอาที่ส าคัญมาใช้ก็แล้วกันนะ คิดว่าคงไม่
เหลือวิสัยของพวกเราแน่นอน และยังมีหลายประเด็นนะ ที่เราคุยกันยังไม่ลงตัวหลายจุด คงต้องคอย
ปรับปรุงต่อไป” (พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“ผมฝากทัศนะเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงของ Daphne Kolle ให้
เป็นแนวคิดหน่อยนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอ่ืน แต่ให้พวกเรามีก าลังใจครับ Online 
Education, Then, Can Serve Two Goals. For Students Lucky Enough to Have Access to 
Great Teachers, Blended Learning can Mean Even Better Outcomes at the Same or 
Lower Cost. And for the Millions Here and Abroad Who Lack Access to Good, In-Person 
Education, Online Learning Can Open Doors That Would Otherwise Remain Closed. 
ค ำแปล - การศึกษาแบบ Online ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการ ส าหรับนักเรียนเป็นผู้
ที่โชคดีพอที่ได้มีโอกาสเข้าถึงครูผู้ยิ่งใหญ่ การเรียนรู้แบบผสมผสานจะส่งผลที่ดีกว่า นอกจากนั้นยัง
เสียค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งผู้คนเป็นล้าน ๆ จะได้เข้าถึงการเรียนรู้โดยตนเอง การเรียนรู้แบบ Online 
สามารถเข้าสู่ความรู้ได้ทุกคน คิดว่าทัศนะนี้จะมีประโยชน์แก่อาจารย์ทุกท่านนะครับ ” (พระมหา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการปฏิบัติกรรมฐานให้
ครบตามก าหนดการสอน และให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอต่อนักศึกษาตามแผนการสอน มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนกับนักศึกษา มีการพัฒนาวิธีการจัดระบบการจัดท ารายวิชาในแหล่งอื่น
ประกอบไปด้วยท าให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความชัดเจนในการท างาน และ
ร่วมกันตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมในเวลาที่ก าหนดในระบบอีเลิร์นนิง   
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ภาพที่ 4.24  การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู ่
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 
 

ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับการ

พัฒนารายวิชา เค้าโครงร่างจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึงโมดูลบทเรียนหรือบท
ทั้งหมดหัวข้อ วิธีด าเนินการ อาจารย์สร้างเค้าโครงร่างให้สมบูรณ์ สร้างโมดูลบทเรียน ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา 

การปฏิบัติ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ฝึกทักษะการสร้างเค้าโครงร่าง
ให้กับผู้เรียนร่วมกันที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด และได้มีการร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียน ให้กับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความช านาญ 

ผลการปฏิบัติ อาจารย์สามารถฝึกทักษะการสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนได้
พอประมาณ เนื่องจากการเข้าออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยัง
ไม่ช านาญมากนัก แต่ดีที่มีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดอยู่
ตลอดเวลาเลยท าให้การลงมือปฏิบัติเริ่มลงตัว การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถท าพอ
ได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีความก้าวหน้า
พอสมควร 
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ภาพที่ 4.25  ใส่รายละเอียดตามที่ต้องการ 
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 

 
ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียด

ที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งได้ วิธีด าเนินการ อาจารย์
เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด และลงในโปรแกรมระบบอีเลิร์นนิงได้  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ และเตรียมเค้าร่างเนื้อหา
รายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาไว้เพ่ือที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิง และได้ให้นักศึกษาเข้าทดสอบ
การใช้การเรียนในระบบ และจัดรูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งพร้อมทั้งใส่วีดิโอประกอบการสอนได้เป็น
อย่างดี 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ มีบางท่านไม่มีความเข้าใจใน
รูปแบบการลงโปรแกรมและการน าเสนอ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย ก็ได้ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน อาจารย์สามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดได้เป็นอย่างดี การ
วิเคราะห์เนื้อหาที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงก็สามารถท าได้เป็นอย่างดี  การเข้าใช้ของนักศึกษาที่เข้า
ทดสอบการใช้การเรียนในระบบก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ดังภาพที่ 4.26 
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ภาพที่ 4.26  ใส่เนื้อหาโดยละเอียดพร้อมข้อสอบก่อนหลังในระบบการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชา
การปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 
 

ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการ

เขียนสคริปต์ และออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงาน
น าเสนอ Power Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาจัดหาอุปกรณ์สื่อ
ให้ครบตามวัตถุประสงค ์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การปฏิบัติ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชา มีบางสัปดาห์ก็ไม่ได้จัดท า 
เพราะต้องการให้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และได้ร่วมกันเขียนสคริปต์ 
ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกรณีตัวอย่างในการลงโปรแกรม สร้าง
รูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่หลากหลายร่วมกัน 

“เราต้องใช้อะไรเขียนนี่อัศวิน เนื่องจากเรามีความรู้น้อยเกินไป มา ๆ แนะน าหน่อย
อัศวิน ” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 18 กันยายน พ.ศ. 2563) 

“แสดงว่าการเข้าในรายวิชาที่สอนด้วยกันก็ต้องใส่เบอร์ด้วยไหมในกรณีนี้ เพราะ
รายวิชานี้สอน 2 รูปก็ต้องใส่ชื่อทั้งสองใช้ไหม” (พระครูวินัยการโกวิท, 18 กันยายน พ.ศ. 2563) 

“ครับใส่ทั้งหมดครับตามชื่อเลยครับผม” (นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย, 18 
กันยายน พ.ศ. 2563) 
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“Development ขั้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขั้นตอนของการผลิต
ตามเอกสารการออกแบบเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง โดยเริ่มจากเขียน 
Storyboard ตามเอกสารการออกแบบที่ได้รับการตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกต้องแล้ว การเขียน 
Storyboard เป็นการอธิบายหน้าจอของการเรียนการสอนในแต่ละหน้าว่าผู้เรียนจะเห็น ได้ยินหรือว่า
มีปฎิสัมพันธ์อะไรกับบทเรียนออนไลน์ Online e-Learning บ้าง Storyboard จะเป็นเครื่องมือใน
การท างานของกราฟิก ทีมตัดต่อเสียง/ภาพ และโปรแกรมเมอร์ในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
และบทเรียนอีเลิร์นนิงที่เสร็จสมบูรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและรูปแบบที่ต้องการสื่อ
ความหมายจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาก่อนน าไปใช้” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 18 
กันยายน พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท าให้อาจารย์มีทักษะการ
ออกแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์ การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐาน การลงโปรแกรมรายวิชาที่สอน สร้างรูปแบบการน าเสนอ Power Point ได้ดีขึ้น
กว่าเดิม 

 
 

ภาพที่ 4.27  การสร้างเนื้อหาแบบ Page ให้กดปุ่มเพ่ิมกิจกรรมถึงแหล่งข้อมูล  
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 

 
ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถมีการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือเขียนอย่าง

รวดเร็วได้ สามารถเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา ข้อก าหนด e-
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Learning, ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ตามความต้องการของตนได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน  วิธีด าเนินการ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือให้ครบตามหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์เรียนรู้วิธีการ
พัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง โดยนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย ได้ใช้เครื่องมือ
เทคนิคในการช่วยให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกับอาจารย์ที่ทดลองใช้ และให้อาจารย์เลือกเครื่องมือที่
สามารถท าได้เองเลยโดยก าหนดลักษณะของเนื้อหา e-Learning ให้มีความกระทัดรัดไม่ยาวเกินไป 
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

“ผมขอฝากการใช้ Implementation ขั้นตอนการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ 
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการน าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยน าบทเรียนอี
เลิร์นนิง ลงระบบ ท าการตรวจสอบการใช้งานของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบ พร้อมกับมีฝ่าย
เทคนิคให้การช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมหรือว่า
เครื่องมือการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิง ซึ้งผมได้รีวิวมาให้เป็นความรู้ในการปฏิบัติครับ” (พระมหา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 25 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์สามารถเรียนรู้
วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยมีนายอัศวิน คง
ช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ ใช้เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์ยังสามารถเลือก
เครื่องมือที่สามารถท าได้เองเลย แต่เกิดการติดขัดหลายประเด็นเช่นความเร็วของเน็ต ไม่มีความเร็ว
พอ  

 

 
 

ภาพที่ 4.28  การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 
ที่มา จาก mrc.mbu.ac.th, โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 
สืบค้นจาก https://mrc.mbu.ac.th/ 
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ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างหลักสูตรได้ และสามารถอัปโหลดในระบบ

การจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี เพ่ือประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษา  วิธีด าเนินการ 
อาจารย์ประจ าวิชาร่วมพัฒนาขั้นตอนการท างานให้เป็นไปตามหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ฝึกทักษะการสร้าง
หลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี และฝึกการอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้
อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีมีแต่การอัปโหลดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป จนเป็นเหตุให้ล้าช้าไป เนื่องจากความเร็ว
ของเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติในอาทิตย์นี้ 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. อาจารย์สามารถลง
รายละเอียดของการสร้างหลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดีมากในอาทิตย์นี้ เนื่องจาก
การได้ฝึกท าและน าไปใช้บ่อย ๆ ก็เลยเกิดความช านาญในการใช้เป็นอย่างดี และสามารถอัปโหลดใน
ระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี 

4. การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  
ในขั้นตอนนี้ มีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้  

4.1 ผลการด าเนินงาน  
4.1.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้

ร่วมวิจัย ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินโดยประชุมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
และผลจากการประชุมท าให้ได้ข้อสรุปสิ่งที่ต้องประเมินโดยวิเคราะห์จากสภาพที่คาดหวัง และลงมติ
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลได้ตรงตามท่ีต้องการ คือ กลุ่มผู้วิจัย
เลือกใช้แบบประเมินส าหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 โมเดล 

4.1.2 การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินสภาพ
ปัจจุบันก่อนการด าเนินการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีการ
ประเมินดังนี้ 1) ท าการประเมินสภาพปัจจุบันของ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ใน
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะผู้วิจัย รวม 21 คน ผลการประเมินโดยภาพรวม 
พบว่า สภาพปัจจุบันของ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง โดยรวมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1.94 2) 
ท าการประเมินสภาพปัจจุบันของ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักศึกษา รวม 40 
คน ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบันการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง โดยรวมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1.90 3) ท าการประเมินสภาพ
ปัจจุบันของ ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร รวม 21 คน ผลการประเมิน โดยภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบันของ ด้านการเสริม
ทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยรวมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 2.28 

4.1.3 การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
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4.1.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 คณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการปฏิบัติในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้วางแผนการปฏิบัติ และน าเสนอแผนการปฏิบัติ
ดังในตารางที่ 4.13 โดยเรียงล าดับการปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ได้ดังนี้ 1) ด้าน
การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ด าเนินการในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 2) ด้านการ
ใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ด าเนินการใน
เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 และ 3) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

4.1.3.2 ปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงจรที่   

1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มีผลการด าเนินการ
ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ด าเนินการวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากการด าเนินการ
อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และการวางแผน  ก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี 
1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ด าเนินการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 1) ผลการ
ส ารวจความพร้อม และความต้องการด้านการจัดท าข้อความเรื่องราวในการจัดการเรียนการสอน โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถถอดออกเป็นเรื่องราวย่อ ๆ ในการสอนนักศึกษาได้เป็นอย่างดีใน
ขั้นตอนนี้ อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือก็มีบ้าง 1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร 
ด าเนินการวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติพบว่า อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของตนเองในรายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่าง
หลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือใช้ในการทดสอบการพัฒนาร่วมกัน  1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร 
ด าเนินการวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติ พบว่า ได้มีการทบทวนเนื้อหาหลายจุด
เพ่ือให้ตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ซึ่งจะต้องใช้ในระบบอีเลิร์นนิง ผลการด าเนินการทบทวน
ร่วมกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่างเรียบร้อย 1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ด าเนินการประชุมใน
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลการปฏิบัติวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่
สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยดี 
และเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขต  

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 2.1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้
วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การวางเป้าหมายในการท า
กิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมีเป้าหมาย 2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการ
ทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ด้วยมีนายอัศวิน 
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คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้คอยก าชับตลอดในการอบรม จึงท าให้เกิดทักษะที่ดีแก่อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร สามารถก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอลงในเครื่องได้บ้างและไม่ได้บ้าง แต่ก็สู้ทุกคน และ
สามารถตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมพอสมควร  ร่วมทั้งเกิด
การสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามท่ีตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดี 2.3) ระดับที ่3 สร้าง
เนื้อหา วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถสร้างเอกสาร
และรายละเอียดน าเสนอ Power Point ได้พอประมาณไม่ถึงขนาดว่าดีนัก แต่ทุกคนก็ได้ใช้ทักษะตน
ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากอาจารย์บางท่านอายุมากเลยท าให้ เกิดปัญหาตามมา และเครื่องมือ
เทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ อีกทั้งอินเตอร์เน็ตในวิทยาเขตช้ากว่าปกติ 
เนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารย์พร้อมกันเลยท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยก็ใช้ทักษะสุดความสามารถจนท าให้การอบรมเสร็จไปอย่างดี ส่วนในการใช้รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์นั้น อาจารย์หลายท่านยังขาดประสบการณ์
โดยตรงในเรื่องนี้ จึงท าให้การอบรมทักษะการออกแบบล่าช้าและคงต้องเสริมทักษะตัวนี้ต่อไป  2.4) 
ระดับที่ 4 วิเคราะห์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
อาจารย์ และสามารถร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ได้พอสมควร
เท่าที่แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ ร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มีประสิทธิภาพรวบรวม
ความคิดเห็นของแต่ละอาจารย์มาผสมผสานกันให้ลงตัว และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์
ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้เป็นอย่างดี  2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ วันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม และจัดเสริมเรื่องการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองพอสมควร สามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาของตนเพ่ือลงในสื่อการ
สอนได้พอสมควร รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการฝึกทักษะมีชีวิตชีวา
ขึ้น ดูดีขึ้น อาจารย์บางท่านมีทั้งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ถือเป็นการฝึกทักษะ ท าให้เกิดความวุ่นวายสัก
พักใหญ่ แต่ก็สามารถฝึกกันจนเสร็จตามวัตถุประสงค์ 

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง มีรายละเอียดดังนี้ 3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความ
ต้องการ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจเรื่องการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมได้พอสมควร โดยใช้รายวิชา
การปฏิบัติกรรมฐานเป็นวิชาทดสอบการสอนนักศึกษา ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้วีการเอาเนื้อหาลง
และตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและใช้งานได้ แต่สุดท้ายในเรื่องส าคัญ
คืออินเตอร์เน็ต ยังเป็นปัญหาในเรื่องความแรง เพราะมีการใช้งานมากในขณะทดสอบการฝึก ถือว่ายัง
ไม่มีความพร้อมในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมากนัก 3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์พอประมาณ 
และได้ตรวจสอบจุดบกพร่องบางจุดร่วมกัน อาจารย์มีความเข้าใจในการน าเสนอในรูปแบบการเรียน
การสอนในระบบอีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อนักศึกษาแบบ
ออนไลน์ และได้ร่วมกันท างานในขั้นตอนต่อไ 3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ อาจารย์ประจ า
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วิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม นักศึกษาที่ฝึกเข้าเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิงเกิดความเข้าใจในระบบมากกว่าเดิม จากที่ไม่
เคยเข้าเลย ท าให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการใช้เครื่องมือไปด้วย นักศึกษาหลายคนได้ตระหนักถึง
การใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มีระบบนี้เข้ามาอย่างจริงจังพ่ึงได้
ฝึกท ากันในเทอมนี้ 3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 
น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน และให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอต่อนักศึกษาตาม
แผนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกับนักศึกษา มีการพัฒนาวิธีการจัดระบบการ
จัดท ารายวิชาในแหล่งอ่ืนประกอบไปด้วยท าให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความ
ชัดเจนในการท างาน และร่วมกันตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมในเวลาที่ก าหนดใน
ระบบอีเลิร์นนิง 3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง อาจารย์สามารถฝึกทักษะการสร้างเค้าโครงร่าง
ให้กับผู้เรียนได้พอประมาณ เนื่องจากการเข้าออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับ
คณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมากนัก แต่ดีที่มีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยท าให้การลงมือปฏิบัติเริ่มลงตัว การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน
ก็สามารถท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มี
ความก้าวหน้าพอสมควร 3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด วันที่ 11 กันยายน 
พ.ศ. 2563 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
ให้มีความกระชับ มีบางท่านไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการลงโปรแกรมและการน าเสนอ นายอัศวิน 
คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย ก็ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน อาจารย์สามารถ เตรียม
เค้าร่างเนื้อหารายละเอียดได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงก็สามารถท าได้
เป็นอย่างดี การเข้าใช้ของนักศึกษาที่เข้าทดสอบการใช้การเรียนในระบบก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของ
รายวิชาที่สอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
ท าให้อาจารย์มีทักษะการออกแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์ การออกแบบการเรียน
การสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน การลงโปรแกรมรายวิชาที่สอน สร้างรูปแบบการน าเสนอ 
Power Point ได้ดีขึ้นกว่าเดิม 3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว 
ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบใน
โปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วย
เสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้เทคนิคในการช่วย
การพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์ยังสามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถท าได้เองเลย แต่
เกิดการติดขัดหลายประเด็นเช่นความเร็วของเน็ต ไม่มีความเร็วพอ 3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลหลักสูตร
บนเครื่องเทคโนโลยีวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. อาจารย์สามารถลงรายละเอียดของ
การสร้างหลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดีมากในอาทิตย์นี้ เนื่องจากการได้ฝึกท าและ
น าไปใช้บ่อย ๆ ก็เลยเกิดความช านาญในการใช้เป็นอย่างดี และสามารถอัปโหลดในระบบการจัดการ
การเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี 
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4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 

4.2.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมิน จากการจัดกิจกรรมนี้ไม่พบข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ สามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในข้ันตอนนี้  

4.2.3 การน าแนวทางท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
4.2.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 พบปัญหาในการปฏิบัติเล็กน้อย คือ การ

จัดล าดับของขั้นตอนการปฏิบัติ ในแต่ละปฏิบัติการนั้น เดิมได้จัดล าดับ ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
ในระบบอีเลิร์นนิง 3) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  แต่เมื่อพิจารณา
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติได้ พบว่า ได้ท าการปฏิบัติใหม่เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างใช้เวลาสั้น 
และได้โอกาสท าก่อนได้จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ทันต่อภาคการศึกษา เป็น 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  และ 3) การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง  คณะผู้วิจัยจึงได้
ท าการแก้ไขโดยจัดเรียงล าดับปฏิบัติการให้เหมาะสม ดังได้น าเสนอในตารางที่ 4.13 

4.2.3.2 ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงจรที่  1 
 1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 1 
วางแผนโครงการ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คืออาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้าง
หลักสูตรอีเลิร์นนิงยังไม่ช านาญ เพราะด้วยเหตุผลของวัยของอาจารย์บางท่านที่ห่างเหินเรื่อง
เทคโนโลยี และการสร้างเนื้อหายังงง ๆ กันอยู่ในเรื่องการท าเนื้อหา พร้อมการก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้พอประมาณ นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แปลกใหม่ส าหรับอาจารย์พอควร 1.2) 
ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่างข้อความกระดานเรื่องราวได้พอควร แต่เนื่องจากเป็นแนวทาง
ใหม่จึงท าให้การฝึกและทดลองใช้ยังไม่คล่องนัก และด้วยประสบการณ์ด้านนี้มีน้อยจึงท าให้เกิดการล้า
ช้าต่อการฝึกหัดท าบ้างในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ได้ร่วมกันดูความพร้อมใหม่ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์มากนัก และความต้องการ
ในการสอนของอาจารย์ยังติดรูปแบบเดิมอยู่พอควร ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.3) ระดับ
ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะใน
วิทยาเขตบางท่านไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดธุระจ าเป็นจึงเป็นเหตุให้การปรึกษาหารือร่วมกันไม่
สมบูรณ์นัก การสร้างต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา  ในการพัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการทบทวนร่วมกันจ าเป็นอย่างมากในการร่วมกันคิด แต่เนื่องจากว่าการจัดท าหลักสูตรนั้น
จ าเป็นต้องมีเวลามากพอควร เพราะบางท่านไม่มีความรู้ด้านนี้พอควร แต่ก็สามารถจัดการให้ลงตัวได้
ในระดับหนึ่ง 1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่ม และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน 
ในแต่ละขั้นตอนการท างาน แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ท าเร็วเกินไป เนื่องจากข้อมูลที่เราได้น้อยเกินไป 
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ในเวลาจ าเป็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ในระบบอีเลิ ร์นนิงก็มีการหยุดชะงักนิดหนึ่ง เนื่องจาก
บางครั้งผู้ช่วยผู้วิจัยก็ติดภารกิจ จึงมีการตรวจสอบอีกรอบ เพราะดูจากเนื้อหาบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ 
1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ วันที่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่
ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ ประเด็นคือเหมือนเดิม
อาจารย์เข้ามาไม่ครบยังมีการติดงานสอนอยู่เรื่อย เลยท าให้การฝึกปฎิบัติเกิดแนวทางที่ไม่ชัดเจนนัก 
และได้เตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตเพ่ือได้ฝึกทดลองใช้งาน 

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้  

2.1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพร้อมเพรียงกันในห้องประชุมรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีการร่วมกัน
ปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร แน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายให้คณาจารย์ทุกท่านนั้นส าคัญแต่เนื่องด้วยความพร้อมในการเข้า
ร่วมของอาจารย์นั้นมีความล้าช้า และบางทีติดงานสอนบ้างเป็นต้น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ บางท่าน
ถึงกับต้องบอกว่า “การฝึกทักษะทางออนไลน์นี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าใดนัก คงต้องมาก าชับตัวเองให้
เรียนรู้ให้มากในงานนี้ อย่างน้อยก็ท าให้ผมมีเป้าหมายในการเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน”  

2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราว และมีการ
ก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอด้วยแต่เจอปัญหาพอควรเช่น  

“อัศวินมาดูตรงที่ร่างข้อความให้เราหน่อย รู้สึกว่าเรามีปัญหาการเข้าคอมนะ” (พระมหา
สายัณห์ เปมสีโล, ดร. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563)  

การร่วมกันตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
นี้นก็ยังไม่ลงตัวนัก และเรื่องวีดิโอด้วยเช่น 

“เรื่องวีดิโอท ายาวเท่าไหร่นะถึง 5 นาทีไหมอัศวิน และเราสามารถลงได้กีนาที จึงจะ
สามารถอัปโหลดลงได้” (อาจารย์มนตรี รอดแก้ว, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“แต่ก็แก้ปัญหาได้บ้างโดยผู้ช่วยผู้วิจัย “ไม่จ ากัดนะครับ เราสามารถลงได้เยอะพอควร และ
รูปแบบเอกสารต่าง ๆ เราก็ลงได้เต็มที่ รูปภาพด้วย” (นายอัศวิน คงช านาญ, 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแบ่งกลุ่มท างานในการสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point โดยแบ่งตาม
คณะสาขาของหลักสูตรและทุกคนได้น าองค์ความรู้ที่ตนมีออกมาใช้ ในขั้นตอนแรกยังมีการใช้
เทคโนโลยีไม่ถนัด เนื่องจากบางคนบางท่านยังไม่ถนัดในการสร้างรูปแบบใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็
ช่วยกันดูจนเกิดการลงตัวในการปฎิบัติการทดสอบตามรายวิชาของตนเอง และได้เสริมทักษะในการ
ใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ บางท่านก็เจอปัญหาเช่น 

“นี่คือประเด็นละ โทษฐานที่เราไม่ค่อยได้สอนทางออนไลน์ ดีนะที่มีโรคโควิด 19 มาพอดี
และมีงานดี ๆ เช่นงานวิจัยนี้เลยท าให้พวกเราได้ฝึกกันบ้าง ไม่มากแต่ก็ได้เพ่ิมทักษะ ท่านอัศวินมาดู
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ของผมหน่อย ลงวีดิโอการสอนไม่ได้สงสัยโหลดเยอะไปแน่นอน” (ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี, 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563) 

“สรุปเราต้องท าทุกรายวิชาโดยท าวิชาที่เราถนัดก่อนอาจารย์ไพจิตรคิดว่าให้เราท าอย่างไร
ในวิชาอ่ืน ๆ ด้วยและต้องใช้เวลาเพ่ือต้องเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ” (พระครูวินัยการโกวิท, 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

“ในความคิดผมเอาแค่รู้ทักษะก็พอครับ อย่าเอามากเลยครับ แค่นี้ก็หมึนหัวนิด ๆ แต่ก็ดี
ครับเป็นการอบรมเพ่ิมทักษะที่ดีมาก พระอาจารย์ท าให้ผมเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ ดีครับ ผม
สนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ครับได้ความรู้ดีพอสมควร จากที่เราก็สอนไปเรื่อย แต่รูปแบบเราไม่ค่อยได้
ฝึกแบบมาตฐานเท่าไหร่ ก็โอเคครับพระอาจารย์ดีครับ” (อาจารย์ไชยา เรืองดี, 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แบ่งกลุ่มท างานในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิค
ด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก และร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์
ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาหรือไม แต่ก็เกิดประเด็นส าหรับอาจารย์
บางท่านเนื่องจากอายุมากเกินเช่นกรณีนี้ 

“นับเป็นการอบรมที่ดีมาก ด้วยว่าตัวผมเองอายุมากแล้วแต่ก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้
อย่างเต็มที่ในการช่วยงานมหาลัย ในการสอนแบบออนไลน์นี้ อายุผมมากแต่เทคนิคในการพัฒนา
ทักษะนี้ผมยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นัก ก็ต้องรบกวนทีมงานทุกท่านในการช่วยผมนะครับ เรามาฝึกทักษะ
ไปด้วยกัน คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้เราก็ได้ฝึกอีกข้ันตอนหนึ่ง นับว่ามีการฝึกอย่างต่อเนื่อง บางวัน
ผมไม่ได้เข้าด้วยมีติดธุระ แต่พยายามมาร่วมครับผม” (ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์, 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2563) 

2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ
ตน ในการเรียนการสอน สามารถการวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตน รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของ
ตนเองได้ แต่ก็มีอาจารย์บางท่านก็ยังไม่เข้าใจการใช้สื่อต่าง ๆ ท าให้เกิดความวุ่นวายสักพักใหญ่ 
จากนั้นนายอัศวิน คงช านาญก็ให้ค าชี้แนะตามข้อสงสัยได้พอควร 

3) ผลการด าเนินงาน ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรนัดประชุมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง
ที่สอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งท าการทดสอบกับกลุ่มนักศึกษา
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่อาจารย์พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมสอน เพ่ือใช้เป็น
การทดลองการเรียนการสอน และได้ช่วยกันออกข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักศึกษาได้
ทดสอบไปด้วย เนื่องจากว่าการเข้าทดสอบของนักศึกษาหลายคนมีปัญหาในเรื่องเน็ตพอควร และการ
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ต้องการของนักศึกษาในช่วงนี้มีไม่มากนักเพราะเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตในของแต่ละคนมีปัญหามาก
พอควร 

3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ไม่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค เนื่องจากว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพได้พอควร แก้ไขการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ โดยให้เข้ากับยุค
สมัยปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน  

3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ วันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าวิชาได้ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมร่วมกัน โดยได้หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท าหลาย ๆ ที่   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
กว่าเดิม ในสัปดาห์ได้ให้นักศึกษาได้ฝึกเข้าเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิงด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง
ไปด้วย นักศึกษาหลายคนยังไม่ถนัดการเรียนแบบบนี้ เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มีระบบนี้เข้ามาอย่าง
จริงจัง จึงท าให้การฝึกมีปัญหาตามมา เช่น ความเร็วอินเตอร์เน็ต การเข้าระบบ เป็นต้น  

3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ วันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และได้น าวิธีการจัดระบบการ
จัดท ารายวิชาในแหล่งอ่ืนประกอบไปด้วยเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความ
ชัดเจนในการท างาน ร่วมกันออกแบบน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม และร่วมกันตัดสินใจใช้
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม แต่ก็เจอปัญหาประเด็นเช่น           

“ปัญหาของเราคือ เราไม่มีความรู้พ้ืนฐานของการใช้ระบบอีเลิร์นนิงที่ชัดเจน และก็เราพ่ึง
ท ากันปีแรก จึงมีปัญหามากมาย และประเด็นหลักคือเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละเป็นปัญหาให้กับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลายท่านพอควร ผมคิดว่าบางท่านไม่โอเค แต่ก็อนุโลมให้ท่านไปก็แล้วกัน” (พระ
มหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

“รูปแบบกุลยุทธ์มันเยอะ แต่เราก็หยิบเอาที่ส าคัญมาใช้ก็แล้วกันนะ คิดว่าคงไม่เหลือวิสัย
ของพวกเราแน่นอน และยังมีหลายประเด็นนะ ที่เราคุยกันยังไม่ลงตัวหลายจุด คงต้องคอยปรับปรุง
ต่อไป” (พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล,ผศ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือการเข้าออกใน
เรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมากนัก แต่ดีที่มีนายอัศวิน 
คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่าง และได้มีการร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน รวมถึง
การฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความช านาญ 

3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ 
แต่บางท่านไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดภาระสอน และเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่านการ
วิเคราะห์เนื้อหาไว้เพ่ือที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงยังไม่พอส าหรับลงในระบบ มีบางท่านไม่มีความเข้าใจ
ในรูปแบบการลงโปรแกรมและการน าเสนอ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย ก็ได้ให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติ 
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3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชา มี
บางสัปดาห์ก็ไม่ได้จัดท า เพราะต้องการให้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และได้
ร่วมกันเขียนสคริปต์ ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกรณีตัวอย่างในการ
ลงโปรแกรม สร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่
หลากหลายร่วมกัน แต่ก็เกิดประเด็นปัญหาเช่น 

“เราต้องใช้อะไรเขียนนี่อัศวิน เนื่องจากเรามีความรู้น้อยเกินไป มา ๆ แนะน าหน่อยอัศวิน” 
(พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 18 กันยายน พ.ศ. 2563) 

“แสดงว่าการเข้าในรายวิชาที่สอนด้วยกันก็ต้องใส่เบอร์ด้วยไหมในกรณีนี้ เพราะรายวิชานี้
สอน 2 รูปก็ต้องใส่ชื่อทั้งสองใช้ไหม” (พระครูวินัยการโกวิท, 18 กันยายน พ.ศ. 2563) 

3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ไม่พบข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค เนื่องจากอาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วย
เสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้เทคนิคในการช่วย
การพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์ยังสามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถท าได้เองเลย  

3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
คือ การอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้ไม่ค่อยดี และการออกแบบ บางครั้งไฟล์ที่
ใหญ่เกินไปท าให้การใช้เน็ตที่ช้าอยู่แล้วก็เกิดปัญหา เนื่องจากความเร็วของเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตช้า
กว่าปกติในอาทิตย์นี้ 

4.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

4.3.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา พบข้อสังเกต
จากการปฏิบัติ คือ ในการประชุมเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินส าหรับประเด็นของการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนในระบบอีเลิร์นนิง ผู้ร่วมวิจัยได้เสนอแนะให้มีการมีการพัฒนาครอบคลุมทุก
ด้านของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านระบบอีเลิร์นนิง ด้านทักษะอาจารย์ผู้สอน และด้านการ
ใช้โปรแกรมระบบอีเลิร์นนิง ประเด็นและวิธีการพัฒนาจากการร่วมกันระดมสมองพิจารณาปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงท าให้วิทยาเขตต้องรีบพัฒนา คือ การขาคความรู้
และประสบการณ์ในการใช้สื่อ และระบบอีเลิร์นนิง ผู้วิจัยจึงได้แจ้งผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เข้าใจตรงกันว่า 
ควรมีการพัฒนาและประเมินผลให้ตรงประเด็นที่ได้ท าการศึกษาและก าหนดไว้ ซึ่งผู้ร่วมวิจัยทุกคน
เข้าใจและเห็นด้วยกับผู้วิจัย ให้มุ่งไปเฉพาะการพัฒนาในด้านของการเสริมทักษะการเรียนการสอนใน
ระบบอีเลิร์นนิงให้กับอาจารย์ผู้สอน 

4.3.2 การประเมินเพ่ือให้สภาพปัจจุบัน จากการวางแผนการประเมินสภาพปัจจุบัน
ของคณะผู้วิจัย สามารถให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ได้ว่า ควรมีการวางแผนส าหรับการ
ประเมินก่อนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาร่วมกับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการอ่ืน ๆ ประกอบ
ไปด้วย เพราะในวิทยาเขตมีการอบรมด้านทักษะเทคโนโลยีอยู่บ่อยพอประมาณ  

4.3.3 การน าแนวทางท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
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4.3.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
ในการวางแผนการปฏิบัติ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในบางกิจกรรม ในเรื่องการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนนั้นมีข้อสังเกตในเรื่องของทักษะของอาจารย์มีน้อยมาก จนท าให้การฝึกปฏิบัติเป็นประเด็นอยู่
เรื่อย ๆ แม้แต่การฝึกทักษะการพัฒนาสื่อออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการวางแผนการปฏิบัติ ใน
การเตรียมการให้พร้อม ส าหรับการปฏิบัตินั้นจึงมีความส าคัญต่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3.3.2 ปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง  ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย วงจรที่ 1 

1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ มีผลการด าเนินการ
ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์มีการฝึก
ทักษะในการสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิงให้เกิดความช านาญนั้นยากพอควร เพราะด้วยเหตุผลของวัยของ
อาจารย์บางท่านที่ห่างเหินเรื่องเทคโนโลยีนี่เองจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ล้าช้ากว่าปกติ  การก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้บางอาจารย์ท าได้ยังไม่ดีพอเนื่องจากมันเป็นระบบอีเลิร์นนิงที่ใหม่ส าหรับ
อาจารย์ 1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะยังไม่มีความพร้อมในการร่างข้อความกระดานเรื่องราวเท่าไหร่นัก 
เนื่องจากเป็นแนวทางใหม่จึงท าให้การฝึกและทดลองใช้ยังไม่คล่องนัก และด้วยประสบการณ์ด้านนี้มี
น้อยจึงท าให้เกิดการล้าช้าต่อการฝึกหัดท าบ้างในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง 
และความต้องการในการสอนของอาจารย์ยังติดรูปแบบเดิมอยู่พอควร 1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร 
มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตที่เข้าร่วม
นั้น บางท่านยังขาดการสร้างต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตร 
เพราะบางท่านไม่มีความรู้ด้านนี้พอควร แต่ก็สามารถจัดการให้ลงตัวได้ในระดับหนึ่ง 1.4) ระดับ4 
ทบทวนหลักสูตร มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการ
จัดกลุ่ม และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน ในแต่ละขั้นตอนการท างาน 
เวลามีไม่มากพอที่จะท าให้การทบทวนหลักสูตรแน่นได้ แต่พอให้ใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลที่เราได้น้อย
เกินไป 1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ วันที่ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตควรมีการรวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงให้เร็ว
กว่านี้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ เพ่ือเตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตเพ่ือได้ฝึก
ทดลองใช้งานต่อไป 

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1) 
ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่อง
การวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิดความล้า
ช้า เนื่องจากอาจารย์บาทท่านติดงานสอนด้วย และเข้าร่วมช้ากว่าปกติ แน่นอนว่าการตั้งเป้าหมายให้
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คณาจารย์ทุกท่านนั้นส าคัญมากต่อการเรียนการสอนจึงต้องมีความพร้อมเรื่องความสามัคคีเป็น
ประเด็น 2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราว แต่เนื่องจาก
ผู้ช่วยผู้วิจัยมีคนเดียว บางทีพอเกิดประเด็นปัญหาท าให้การแก้ไขล่าช้าไปนิด 2.3) ระดับที่ 3 สร้าง
เนื้อหา มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การแบ่งกลุ่มท างานในการสร้างเอกสารและ
รายละเอียดน าเสนอ Power Point ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะได้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ส าหรับ
อาจารย์ที่สอน แต่เนื่องจากบางคนบางท่านยังไม่ถนัดในการสร้างรูปแบบใหม่ ควรจัดให้มีการเสริม
ทักษะการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ 2.4) ระดับที่ 4 
วิเคราะห์ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ในเวลาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรแบ่งกลุ่ม
ท างานในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความร่วมมือของอาจารย์มีความ
กระตือรือร้นมากในการวิเคราะห์ร่วมกัน และในกรณีมีการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน า
ลงในสื่อออนไลน์ ให้เกิดความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษานั้นก็รู้สึกดีกว่าปกติ  
2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพนั้น มีข้อสังเกตเห็นอาจารย์แต่ละท่าน
นั้นมีความช านาญขึ้นกว่าปกติ สามารถการวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตน รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อ
ของตนเองได้ แต่ก็มีอาจารย์บางท่านก็ยังไม่เข้าใจการใช้สื่อต่าง ๆ  

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้ 3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
คือ การประชุมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงใน
โปรแกรมอีเลิร์นนิงนั้นมีเวลาจ ากัด การลงรายละเอียดค่อนข้างน้อยจึงควรปรับเรื่องเวลา สังเกตใน
เวลาทดลองการเรียนการสอนกับนักศึกษานั้นจะเจอปัญหาคือความทันสมัยไม่ท าให้นักศึกษาสนใจ
เท่าไหร่ และการต้องการของนักศึกษาในช่วงนี้มีไม่มากนักเพราะเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตในของแต่ละ
คนมีปัญหามากพอควร 3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ 
เนื่องจากว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่องเลยท าให้บาททีงานไม่ตรงที่ตั้ง
ไว้จนต้องมาแก้กันในเวลาประชุม ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่เหล่านี้อาจารย์ยังต้องเพ่ิมทักษะ
ต่อไป 3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การ
ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมร่วมกันนั้นบางทีก็มีแง่คิดหลายประเด็นแต่ละคน ควร
หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท าหลาย ๆ ที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่แท้จริงไปด้วย 3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ คือ การร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนนั้น มีประเด็นที่บางทีอาจารย์ไม่สะดวกน าไปใช้กับนักศึกษา และการ
ตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมนั้นยังไม่มีข้อชัดเจนเพียงแต่ได้ใช้ในการทดสอบ
เท่านั้น 3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การเข้าออกใน
เรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมากนัก แต่ดีที่มีนายอัศวิน 
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คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่าง และได้มีการร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน รวมถึง
การฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความช านาญ 3.6) ระดับที่ 6 
เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ แต่บางท่านไม่ได้เข้า
ร่วม เนื่องจากติดภาระสอน และเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาไว้
เพ่ือที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงยังไม่พอส าหรับลงในระบบ มีบางท่านไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการลง
โปรแกรมและการน าเสนอ 3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์
ทั้งหมดของรายวิชา มีบางสัปดาห์ก็ไม่ได้จัดท า เพราะต้องการให้มีความหลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point 
ยังเป็นปัญหาส าหรับอาจารย์ที่มีอายุมาก 3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบ
อย่างรวดเร็ว มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ สังเกตว่าอาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการ
พัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ การ
พัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้น การใช้เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพพอสมควร และ
อาจารย์ยังสามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถท าได้เองเลย 3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่อง
เทคโนโลยี มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อี
เลิร์นนิงได้ไม่ค่อยดี และการออกแบบ บางครั้งไฟล์ที่ใหญ่เกินไปท าให้การใช้เน็ตที่ช้าอยู่แล้วก็เกิด
ปัญหา เนื่องจากความเร็วของเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติในอาทิตย์นี้  
 4.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

  4.4.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า ปัญหาของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
อีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือเป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้มีความชัดเจน และจัดท าแผนส าหรับการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทุกขั้นตอนการ
ท างาน พิจารณาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่คาดหวังของการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยพิจารณาตามประเด็นการวิจัยที่ได้ก าหนดปัญหาเอาไว้ และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาร่วมกันไว้ 
เพ่ือป้องกันการไม่ออกนอกประเด็นในการท างาน  
  4.4.2 การประเมินเพ่ือให้สภาพปัจจุบัน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
จากการปฏิบัติ คือ การวางแผนส าหรับการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบ
ประเมิน และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยในการปฏิบัติคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพิจารณาช่วงเวลา 
และวิธีการที่เหมาะสมในการท าการประเมินทั้ง 3 ด้าน และได้มอบหมายให้มีการแบ่งหน้าที่กัน เพ่ือ
ท าการเก็บข้อมูลจากการประเมิน และได้รับข้อมูลกับมาครบถ้วน  
  4.4.3 การน าแนวทางท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

4.4.3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจร 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ร่วมกันโดย
การศึกษาแผนการด าเนินการวิจัยโดยภาพรวม ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้นัดประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอน
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การปฏิบัติงานส าหรับแต่ละโมเดล และก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามระยะเวลา
การปฏิบัติของวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือ
พิจารณาระยะเวลา กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ และเรียงล าดับกิจกรรม จากการประชุมสรุปได้ว่า การ
ด าเนินในการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง  ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยแต่ละโมเดล สามารถ
เรียงล าดับการปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 1) โมเดลด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) ด้าน
การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และ 3) 
ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ซึ่งทุกกิจกรรมมีการด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 

4.4.3.2 ปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยระบบอีเลิร์นนิง  ใน
มหาวิทยาลั ยมหามกุฏราชวิทยาลั ย  วิทยา เขตมหาวชิ ราลงกรราชวิทยาลั ย  วงจรที่  1 
 1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 
กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 
ระดับ ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คือ อาจารย์เกิดมีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิงได้พอสมควร และเกิดทักษะ
การสร้างเนื้อหาในแนวใหม่ในเรื่องการท าเนื้อหา พร้อมการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้
พอประมาณ 1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมกันร่างข้อความกระดานเรื่องราวได้
พอควร ด้วยประสบการณ์ด้านนี้มีน้อยจึงท าให้เกิดการล้าช้าต่อการฝึกหัดท าบ้างในระหว่างขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง แต่ได้เกิดการซักซ้อมเรื่อย ๆ จนสามารถท าได้ดี  1.3) ระดับที่ 3 
พัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 3 คณะ ร่วมกันสร้างต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา ในการพัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการทบทวนร่วมกันจ าเป็นอย่างมากในการร่วมกันคิด บางอย่างอาจารย์ท่านใดไม่เคยท า ก็ต้อง
ฝึกท าและสามารถจัดการให้ลงตัวได้ในระดับหนึ่ง 1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่ม และ
มอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน ในแต่ละขั้นตอนการท างาน เวลาเกิดข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการใช้ในระบบอีเลิร์นนิงก็มีการทบทวนให้กันและกันดู เพ่ือให้เนื้อหาสมบูรณ์ 1.5) 
ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่
สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ เตรียมเผยแพร่ใน
ระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตเพ่ือได้ฝึกทดลองใช้งานในขั้นตอนนี้นับว่าอาจารย์ได้ความรู้ที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกันเป็นอย่างดี 

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้
2.1) ระดบทับ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรม



276 

เสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป้าหมายคณาจารย์ทุกท่านนั้นมีความส าคัญ จึง
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อาจารย์บาทท่านไม่เคยก็ต้องเคย อย่างน้อยมีเป้าหมายในการ
เสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน 2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มี
การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตาม
แนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราว และมีการก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอด้วย มีการช่วยเหลือ
กันและกันในยามเกิดปัญหา ท าให้บรรยากาศการฝึกทดสอบเป็นไปด้วยดี 2.3) ระดับที ่3 สร้างเนื้อหา 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรดได้แบ่งกลุ่ม
ท างานในการสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point โดยแบ่งตามคณะสาขาของ
หลักสูตรและทุกคนได้น าองค์ความรู้ที่ตนมีออกมาใช้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ช่วยกันดูจนเกิดการลงตัว
ในการปฎิบัติการทดสอบตามรายวิชาของตนเอง และได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ 2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้แบ่งกลุ่มท างานในการวิเคราะห์เนื้อหา
ร่วมกัน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก  ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความ
ต้องการของนักศึกษา 2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อในการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตน ในการเรียนการสอน สามารถการวิเคราะห์ในเนื้อหา
รายวิชาของตน รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้  

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้ 3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาของตนเองที่สอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งท า
การทดสอบกับกลุ่มนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้งาน3.2) ระดับที่ 2 
เข้าใจเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกันจัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ เนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพ ร่วมกันแก้ไขการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ โดยให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน 3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม โดยได้หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท าหลาย ๆ ที่  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
แก้ไขปัญหาที่ความเร็วอินเตอร์เน็ต การเข้าระบบ ร่วมกัน 3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวางแผน
หรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และได้น า
วิธีการจัดระบบการจัดท ารายวิชาในแหล่งอ่ืนประกอบไปด้วยเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่
ตนเองสอน มีความชัดเจนในการท างาน ร่วมกันออกแบบน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 3.5) 
ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือร่วมกันแก
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ไขปัญหาการเข้าออกในเรื่องของระบบส าหรับคณาจารย์ เพราะบางท่านยังไม่มีความช านาญมากนัก 
แต่ดีที่มีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่าง และได้มีการร่างเค้าโครงเกี่ยวกับ
รายวิชาที่สอน รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.6) ระดับที่ 6 
เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ 
จัดเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาไว้เพ่ือที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงยังไม่
พอส าหรับลงในระบบ 3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราว
ในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชา เรียนรู้ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และได้ร่วมกัน
เขียนสคริปต์ ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกรณีตัวอย่างในการลง
โปรแกรม สร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่
หลากหลายร่วมกัน 3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบ
ในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ 
ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้
เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์หลายท่านเกิดทักษะในการใช้
เครื่องมือท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียนรู้การอัปโหลดในระบบ
การจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิง และการออกแบร่วมกัน จนเกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
   
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า และผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยด าเนินการในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
 1. การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมปรึกษาร่วมกัน เพ่ือระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการสังเกต
ผลการวิจัยวงจรที่ 1 โดยท าการประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วาระการประชุม ประกอบด้วย 
1) ตรวจสอบความคืบหน้าของการปฏิบัติส าหรับแต่ละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
รูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปข้อมูลส าหรับถอดบทเรียนขั้นตอน
การปฏิบัติ  
 ผู้วิจัยกล่าวเปิดการประชุมและเปิดประเด็นแรกของการประชุม คือ การตรวจสอบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติส าหรับแต่ละโมเดล โดยท าการไล่เรียงไปแต่ละโมเดลปฏิบัติการ เริ่มจาก 
โมเดลปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิ ง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยแต่ละโมเดล คือ 1) โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้
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โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) โมเดล 9 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และ 3) โมเดล 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะ
การจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 

“ผมนะคิดว่า การท างานแต่ละโมเดลนั้น เรามีเวลาท าน้อยมาก จนบางครั้งการเพ่ิมทักษะ
ของผมเองและอาจารย์บางท่านแน่นอนว่า ยังไม่ได้เต็มที่ในการลงมือปฏิบัติสักเท่าไหร่ ในความคิดผม
นะ” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร., 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

“ครับในด้านการน าไปใช้จริง อย่างเช่นกิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ แน่นอนว่าสามารถน า
ไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพพอควร กิจกรรมนี้น่าจะโอเคครับส าหรับพัฒนาอาจารย์เราเรื่อย ๆ 
น่าจะสานต่อในคราวต่อไปครับ” (อาจารย์ชาญพัฒน์ ข าขัน, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

“ครับผม กิจกรรมนี้เราเพ่ิมทักษะได้ดีมาก และมีความส าเร็จพอควรครับตามที่ผมสังเกต 
และตัวผมเองก็มีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมด้วย” (อาจาย์ไชยยา เรืองดี, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

“ผมเองดีใจครับที่แต่ละกิจกรรมที่เราจัดท ามีผลต่อการน าไปใช้ของอาจารย์แต่ละท่านได้
อย่างสมบูรณ์พอควร แน่นอนมันยังไม่มีความสมบูรณ์แบบหรอกครับ เราคงต้องจัดกิจกรรมอย่างนี้อยู่
ตลอดเวลาครับ” (พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
บรรยากาศของการประชุมดังแสดงในภาพที่ 4.29 รายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังนี้  
 

 
 
ภาพที่ 4.29  บรรยากาศของการประชุมวางแผนก าหนดรูปแบบและวิธีการในสังเกตผล 
 

คณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกัน จนได้ข้อสรุปตามต้องการ คือ 1) ตรวจสอบความคืบหน้าของ
การปฏิบัติส าหรับแต่ละโมเดล 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผล
การปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปข้อมูลส าหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ผลการประชุมสามารถ
สรุปได้ดังในตารางที่ 4.16-4.18 
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ตารางที่ 4.16  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
      ระบบอีเลิร์นนิง 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบตัิ หมายเหตุ 
 

ปฏิบตัิการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
 ระดับที่ 1 
วางแผนโครงการ 

อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง สามารถสร้างเนื้อหา
พร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทีช่ัดเจนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอี
เลิร์นนิง และการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ 
และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี  

 

ระดับที่ 2 ร่าง
ข้อความกระดาน
เร่ืองราว 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ 
รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความ
กระดานเร่ืองราวเป็นอย่างดี 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร ่วมกันร่าง
ข้อความกระดานเร่ืองราวได้พอสมควรแต่ยังติดเรื่องการใช้เครื่องมือใน
รูปแบบใหม่อยู่ ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง มีการ
รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับอาจารย์ 
พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดานเร่ืองราวให้ตรงกับเนื้อหาที่สอน จน
เกิดผลร่วมกันพอสมควรแตก่็มีปัญหาในด้านการใช้เหมือนเดิม  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี และการร่างขอ้ความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน  

1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวังใน
ระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้
จัดอบรมใหม่ในครั้ง
ต่อไป 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 พัฒนา
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถสร้างต้นแบบของ
หลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวน
ร่วมกัน 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตาม
คณะของตนเองในรายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่าง
หลักสูตรพร้อมกัน เพื่อใช้ในการทดสอบการพัฒนาร่วมกัน 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: เนื้อหาบางประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และการท า
แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนักในการฝึกท าใน
ระบบ 

 

ระดับที่ 4 ทบทวน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตทบทวนหลักสูตร สรุปการ
พัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตรวจสอบโดยละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง  
 

ผลส าเร็จ: ได้มีการทบทวนเน้ือหาหลายจุดเพื่อให้ตรงต่อการพัฒนาหลักสูตร
อีเลิร์นนิง ซ่ึงจะต้องใช้ในระบบอีเลิร์นนิง ผลการด าเนินการทบทวนร่วมกัน
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่างเรียบร้อย  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: การออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนนัก เพราะยังไม่เกิด
การท าบ่อย ๆ การคัดเลือกรูปภาพในเนื้อหาก็ดยูังไม่แน่นพอ 

 

ระดับที่ 5 ส่งมอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตรอีเลิร์นนิง 
ส าหรับผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอื่น ๆ 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอี
เลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยดี และเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิง
ในวิทยาเขต  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบตัวอกัษรที่ทันสมัยเป็นต้น 
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ตารางที่ 4.17  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
      ออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบตัิ หมายเหตุ 
 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการสอนทางออนไลน์ได้
อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน 
 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีความกระตือรอืร้นใน
การที่จะเข้าฝกึทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้
วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การ
วางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมีเป้าหมาย  

 

ระดับที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน
เร่ืองราว ก าหนดล าดับของหนา้หรือวิดีโอ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและ
เนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาต 
ามที่ให้กันักศึกษาได้อยา่งบริบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น.ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาจารย์สามารถท า
แผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเร่ืองราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็น
การทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหมเ่ลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์
เท่าไหร่นัก แต่ด้วยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผูว้ิจยัได้คอยก าชบัตลอดใน
การอบรม จึงท าให้เกิดทักษะที่ดีแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถก าหนด
ล าดับของหน้าหรอืวิดีโอลงในเครื่องได้บ้างและไม่ได้บ้าง แต่ก็สู้ทุกคน และ
สามารถตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพกว่าเดิม
พอสมควรแต่ไม่ดีพอ ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนา
เนื้อหาตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างด ี
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การแทรกวิดโีอยังคงไม่ช านาญมากนัก การออกแบบข้อสอบ
และเนื้อหาในการลง ยังไม่ช านาญเท่าทีค่วรนัก 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 สรา้ง
เนื้อหา 

อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point 
ใช้รูปแบบการออกแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาทางออนไลน์ 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point ได้
พอประมาณไม่ถึงขนาดวา่ดีนัก แต่ทุกคนก็ได้ใช้ทักษะตนที่มีอยูอ่ย่างเต็มที่ แต่
เนื่องจากอาจารยบ์างท่านอายุมากเลยท าให้เกิดปัญหาตามมา และเครื่องมือ
เทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถยีรเท่าไหร่ อีกทั้งอินเตอร์เน็ตในวิทยา
เขตช้ากว่าปกติ เนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารยพ์ร้อมกันเลยท า
ให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ผู้วจิัยและผู้ร่วมวิจัยก็ใช้ทักษะสุดความสามารถ
จนท าให้การอบรมเสร็จไปอย่างดี สว่นในการใช้รูปแบบการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์นั้น อาจารย์หลายท่านยังขาด
ประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้ จึงท าใหก้ารอบรมทักษะการออกแบบล่าชา้
และคงต้องเสริมทักษะตัวนี้ต่อไปสิ่งที่ยงัไม่ส าเร็จ: 1) อาจารย์บางท่านอายุ
มากเลยท าให้เกิดปัญหาตามมาคือการเรียนรู้ส่ือที่ช้ากว่าปกติ 2) เครื่องมือ
เทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถยีรเท่าไหร่ 3) อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต
ช้ากวา่ปกต ิเนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารย์พรอ้มกันเลยท าให้
เกิดปัญหาตามมามากมาย 

1. ที่ประชุม
รับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมาย
หรือสภาพที่
คาดหวังในระดับ
ที่ 1 ส่วนระดับที ่
2-5 ขอใหจ้ัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 
 

ระดับที่ 4 วิเคราะห ์ สามารถวิเคราะหพ์ัฒนาเนื้อหา ตรวจสอบให้มีประสิทธภิาพ รวบรวม
ความคิดเห็นและการปรับปรุงเนื้อหาใหม้ีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการ
สอนตามที่คาดไว ้

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนือ้หาร่วมกนัได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ นายอัศวนิ คงช านาญ ผูช้่วยผู้วจิัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้ส่ือเสรมิเข้าไปอกี
เพื่อเพิม่ศักยภาพของอาจารย์ และสามารถร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
ที่จะน าลงในสือ่ออนไลน์ได้พอสมควรเท่าทีแ่ต่ละคนมีทกัษะที่ท าได้ ร่วมกันตรวจสอบ
เนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มีประสทิธิภาพรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละอาจารย์มา
ผสมผสานกันให้ลงตวั และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนและการ
สอนตามที่คาดไว้ได้เป็นอย่างด ี
สิ่งท่ียังไม่ส าเร็จ:การท าการทดสอบหรอืการให้คะแนนยังไม่ช านาญมากนกั และด้วย
ว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเรือ่งการโอนย้ายไฟล์งานเข้าในสื่อนัก  
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของการ
ออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 

ผลส าเร็จ: วันที่ 6 ส ิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสามารถใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม และจัดเสริมเร่ืองการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองพอสมควร สามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาของ
ตนเพื่อลงในสื่อการสอนได้พอสมควร รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้ ท า
ให้เกิดบรรยากาศการฝึกทกัษะมีชวีิตชีวาขึ้น ดูดีขึ้น อาจารย์บางท่านมีทั้งเป็น
บ้างไม่เป็นบ้างก็ถือเป็นการฝกึทักษะ ท าให้เกิดความวุ่นวายสักพักใหญ ่แต่ก็
สามารถฝึกกันจนเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของตนยังไม่ชัดเจนและเชี่ยวชาญนัก 2) จัดเสริม
เร่ืองการเรียนการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองยังไม่ดีพอ เพราะตอ้ง
อาศัยความช านาญท าบ่อย ๆ 
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ตารางที่ 4.18  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน 
      รายวชิาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบตั ิ หมายเหตุ 
 

ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏบิัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ระดับที่ 1 การวิเคราะห์
ความต้องการ 

สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ 
เพื่อส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินความต้องการนักศึกษา 

 

ผลส าเร็จ: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร
มีความเข้าใจเร่ืองการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลง
ในโปรแกรมได้พอสมควร โดยใช้รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นวิชาทดสอบการ
สอนนักศึกษา ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้วีการเอาเนื้อหาลงและตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ ก็สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและใช้งานได้ แต่สุดท้ายในเรื่องส าคัญ
คืออินเตอร์เน็ต ยังเป็นปัญหาในเรื่องความแรง เพราะมีการใช้งานมากในขณะ
ทดสอบการฝึก ถือว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมากนกั 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นกัศึกษาพึงพอใจยัง
ไม่ช านาญและชัดเจนมากนัก อาจเป็นเพราะความช านาญในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของนักศึกษายังไม่ชัดเจน 

1. ที่ประชุม
รับรองว่า ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่
คาดหวังในระดับ
ที่ 9 ส่วนระดับที่ 
1-8 ขอใหจ้ัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 
 

ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่หยุดชะงักและขาดการติดตามในการใช้งาน
โปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มกีารวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการ 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์พอประมาณ และได้ตรวจสอบจุดบกพร่องบางจุดร่วมกัน 
อาจารย์มีความเขา้ใจในการน าเสนอในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิง
ได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อนกัศึกษาแบบออนไลน์  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:ยังมีประเด็นในเรื่องของการล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ 
อีกมากพอควรที่จะปรับปรุงในการอบรมต่อไป และการอัปโหลดรูปภาพบางครั้งช้า
มากเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีปัญหา 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 วัตถปุระสงค์
การเรียนรู้ 

อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม หรือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างาน 
และการสื่อสารวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
นักศึกษา 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
มีรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธภิาพมากกว่าเดิม นกัศึกษาที่ฝกึเข้าเรียนรู้
ในระบบอีเลิร์นนิงเกิดความเข้าใจในระบบมากกว่าเดิม จากที่ไม่เคยเข้าเลย ท าให้
นักศึกษามีความตื่นตัวในการใช้เครื่องมือไปด้วย นกัศึกษาหลายคนได้ตระหนักถึง
การใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มีระบบนี้เข้า
มาอยา่งจริงจังพึ่งได้ฝึกท ากันในเทอมนี้  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การน าเสนอในด้านบทเรียนยังไม่ชัดเจน ต้องให้มีความเข้าใจง่าย
มากกว่านี้ เพราะยุคใหม่นกัศึกษาตอ้งการความเข้าใจที่ง่ายเรียนง่าย 

 

ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์
การเรียนรู้ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชา เกีย่วกับวธิีการ
น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน และให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอ
ต่อนักศึกษาตามแผนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกับนกัศึกษา 
มีการพัฒนาวิธีการจัดระบบการจัดท ารายวิชาในแหล่งอื่นประกอบไปด้วยท าใหเ้กิด
การเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความชัดเจนในการท างาน และร่วมกัน
ตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมในเวลาทีก่ าหนดในระบบอีเลิร์นนิง 
 สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การน าเสนอเมนูหวัขอ้ของบทเรียนยังขาดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนนัก 
ต้องออกแบบสแีละบทเรียนโดยรวมใหท้ันสมัยมากกว่านี้ 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครง
ร่าง 

อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับการพัฒนา
รายวิชา เค้าโครงร่างจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึง
โมดูลบทเรียนหรือบททั้งหมดหัวข้อ 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์สามารถฝึกทักษะการสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนได้
พอประมาณ เนื่องจากการเข้าออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับ
คณาจารย์บางท่านทีย่ังไม่ช านาญมากนกั แต่ดีที่มีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ชว่ย
ผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยท าใหก้ารลงมือปฏิบัติเร่ิมลง
ตัว การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึง
การฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กบัคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีความก้าวหน้า
พอสมควร 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: 1) การเข้าออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับ
คณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าโมดูล
บทเรียน2) การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถท าพอได้ในช่วงแรก ๆ 
รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีความก้าวหน้า
พอสมควร แต่ยังไม่มีความช านาญ 

 

ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครง
ร่างเนื้อหาโดยละเอยีด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่าน
การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งได้ 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติ

กรรมฐานให้มีความกระชับ มบีางท่านไมม่ีความเข้าใจในรปูแบบการลงโปรแกรมและการน าเสนอ นายอัศวิน คงช านาญ 

ผู้ช่วยผู้วิจัย ก็ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเป็นอย่างดีทกุขั้นตอน อาจารย์สามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดได้เปน็

อย่างดี การวิเคราะห์เนือ้หาทีจ่ะลงในระบบอีเลิร์นนิงกส็ามารถท าได้เป็นอย่างดี การเข้าใช้ของนักศึกษาทีเ่ข้าทดสอบการใช้

การเรียนในระบบก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดมิ 

สิ่งท่ียังไม่ส าเร็จ:เนื่องจากอาจารย์ท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการ

ทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบรูณ์เท่าไหร่นกั 
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ตารางที่ 4.18  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 7 สร้างกระดาน
เรื่องราวการสอน 

อาจารย์สามารถออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ 
และออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบ
ของงานน าเสนอ Power Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลส าเร็จ: 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้เรียนรู้
ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่าง
ถูกตอ้งและมีประสทิธิภาพกว่าเดิม ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท าให้
อาจารย์มทีกัษะการออกแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์ การออกแบบ
การเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน การลงโปรแกรมรายวิชาที่สอน สร้าง
รูปแบบการน าเสนอ Power Point ได้ดขีึ้นกว่าเดมิ 
สิ่งท่ียังไม่ส าเร็จ:แต่ก็ยังมอีาจารย์บางท่านยังไม่เกิดความช านาญมากนกัในการออกแบบ
สื่อการสอน 

1. ที่ประชุม
รับรองว่า ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่
คาดหวังในระดับ
ที่ 9 ส่วนระดับที่ 
1-8 

ระดับที่ 8 พัฒนาหลกัสูตร
โดยใช้เครื่องมือออกแบบ
อย่างรวดเร็ว 

อาจารย์สามารถมีการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือเขียนอย่างรวดเร็วได้ 
สามารถเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา 
ข้อก าหนด e-Learning, ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือ
มากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามความต้องการของตนได้ตามวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์สามารถเรียนรู้วิธกีาร
พัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลริ์นนิงได้อย่างมีประสทิธิภาพกว่าเดิม โดยมีนายอัศวิน 
คงช านาญ ผูช้่วยผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเรือ่งทีอ่าจารย์ไม่มีความรู้ให้มกีารพัฒนาทกัษะใหม่
เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสตูรได้ประสทิธิภาพ และอาจารย์
ยังสามารถเลอืกเครือ่งมอืที่สามารถท าไดเ้องเลย แต่เกิดการตดิขัดหลายประเด็นเช่น
ความเรว็ของเน็ต ไม่มีความเร็วพอ 
สิ่งท่ียังไม่ส าเร็จ:อาจารย์ยังไม่ช านาญมากนักในเรือ่งของการใช้สีกราฟกิกด็ี ความทันสมัย
ของสือ่ที่ใชก้ับนกัศึกษาเปน็ต้น 

ระดับที่ 9 อัปโหลดหลกัสูตร
บนเครือ่งเทคโนโลยี 

อาจารย์สามารถสร้างหลกัสูตรได้ และสามารถอัปโหลดในระบบการจัดการการ
เรียนรูอ้ีเลริ์นนิงได้เป็นอย่างดี เพือ่ประสิทธภิาพในการสอนนกัศึกษา 

ผลส าเร็จ: วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. อาจารย์สามารถลงรายละเอียด
ของการสร้างหลักสูตรได้กนัทกุท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดีมากในอาทิตย์นี้ เนือ่งจาก
การได้ฝกึท าและน าไปใช้บ่อย ๆ กเ็ลยเกดิความช านาญในการใชเ้ป็นอย่างดี และสามารถ
อัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อเีลริ์นนงิได้เป็นอย่างดี 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผน 
การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมปรึกษาร่วมกันในการแบ่งหน้าที่

เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยรวม 21 คน 
ได้ท าการประเมินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง  ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ 1) โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) โมเดล 9 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และ 3) โมเดล 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะ
การจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ได้น าผลการประเมินและการตรวจสอบ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
และน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินผลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท า
สื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ วงรอบที่ 1 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ผลการประเมินผล การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง วงรอบที่ 1 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะผู้วิจัย รวม 21 คน ท าการประเมินวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

2.1.2 ผลการประเมินผลการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง นักศึกษา วงรอบที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักศึกษา รวม 40 คน 
ท าการประเมินวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

2.1.3 ผลการประเมินผลด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
วงรอบที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวม 21 คน ท าการประเมินวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 ผลของปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงรอบที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 
4.19- 4.22 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อนการ
ปฏิบัติวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 ตามล าดับ 
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่เป็นผลผลของปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
      อีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
      วิทยาลัย การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวรจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 1 
 

ข้อ รายการ 
ก่อนปฏิบัต ิ หลังวงจรที่ 1 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.80 0.64 3.00 0.58 
2. ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย 2.20 0.53 2.80 0.53 
3. ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา 2.00 0.58 2.60 1.06 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 2.20 0.64 2.40 0.50 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 1.60 0.50 2.40 1.03 
6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อนเรียน-หลังเรียน 1.80 0.53 2.40 0.50 

2.ด้านภาพและการใช้ภาษา   

7.  ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้ 1.80 0.53 2.60 0.50 
8. ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ 2.00 0.58 2.80 0.53 
9. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 1.80 0.53 2.80 0.53 

3.ด้านตัวอักษรและส ี

10.  ความสอดคล้องของขนาดตัวอกัษรกับเนื้อหา 1.60 0.50 2.80 0.53 
11. ความสอดคล้องของสีกราฟิกตวัอกัษรกบัเนื้อหา 2.00 0.58 3.00 0.58 
4.ด้านแบบทดสอบ 

12. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 1.60 0.50 2.60 0.50 
13. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 2.20 0.53 2.60 0.50 
14. ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.60 0.50 2.00 1.00 

โดยรวม 1.94 0.15 2.63 0.55 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน รวม 
21  
 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 หลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่เป็นผลผลของปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
      อีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
      วิทยาลัย การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
      ระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวรจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 1 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังวงจรที่ 1 
  X  S.D. X  S.D. 

บทเรียนน่าสนใจ   

1. วิธีการน าเสนอ 2.00 1.23 3.20 1.13 
2. เนื้อหาบทเรียน 1.83 1.02 3.17 1.09 
3. การจัดเรียงล าดับขั้นตอน 2.03 1.27 3.23 1.14 
4. รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 1.93 1.11 3.63 0.93 

ความง่ายต่อการใช้งาน   

5. การเข้าสู่ระบบบทเรียน 1.97 1.22 3.47 1.01 
6. การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 1.87 1.07 3.10 1.16 
7. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1.97 1.07 3.23 1.14 
8. วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน 1.93 1.08 3.17 1.09 

การน าเสนอเนื้อหา   

9. การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้าเมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้
เห็นความสัมพันธ์ของล าดับการเรียนแต่ละหัวข้อ 

1.83 1.02 3.57 0.94 
10. ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมีความเหมาะสม 1.87 1.11 3.10 1.18 
11. วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 1.93 1.05 3.17 1.05 
ข้อความขนาดตัวอักษรและสี   

12. เข้าใจง่าย 1.83 0.99 3.33 1.06 
13. ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 1.90 1.06 3.37 1.10 
14. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 1.93 1.08 3.50 1.04 
15. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม 1.87 1.07 3.30 1.06 
16. สีกราฟิกโดยภาพรวม 1.80 0.89 3.20 1.13 
3ภาพประกอบ   

17. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 1.83 0.91 3.30 1.06 
18. การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของภาพแต่ละหน้า มีความเหมาะสม 1.87 1.07 3.23 1.14 
19. ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม 1.90 1.16 3.13 1.20 
20. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1.87 1.07 3.23 1.14 

โดยรวม 1.90 1.01 3.28 0.84 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ 40 รูป/คน รวม 40 รูป/คน  
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ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้จากผลการประเมินก่อน
การปฏิบัติวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่เป็นผลผลของปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
      อีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
      วิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนวรจรที่ 1 และ
      หลังวงจรที่ 1 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังวงจรที่ 1 
  X  S.D. X  S.D. 

1. การแก้ไขข้อมูลการวิชา 2.00 1.31 2.87 1.25 
2. การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 2.13 1.13 2.93 1.03 
3. การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา 2.33 1.18 3.13 0.92 
4. การสร้างเนื้อหาแบบ Page 2.27 1.28 3.00 1.13 
5. การแทรก Video จาก YouTube 2.27 1.28 2.93 1.10 
6. การสร้างการมอบหมายการบา้น 2.53 1.30 3.53 1.30 
7. การสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัย 2.27 1.49 3.47 1.55 
8. การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่ 2.33 1.23 2.93 0.88 
9. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 2.27 1.10 2.93 0.88 
10. การเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันให้สามารถแก้ไขบทเรียนได้ 2.33 1.23 2.93 1.10 
11. การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ 2.33 1.23 3.00 1.13 
12. การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียน

เร่ืองต่อไปนี้ได้ 2.40 1.12 3.33 0.98 
13. การตรวจสอบคะแนน เมื่อนกัเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบา้น 2.53 1.13 3.60 0.99 
14. การโอนข้อสอบจากไฟล์ Text File เข้า Moodle 2.13 1.25 3.20 1.15 
15. การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export คะแนน 2.07 1.10 3.07 1.16 

โดยรวม 
2.28 1.04 3.21 0.92 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน รวม 
21 รูป/คน 
 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
เป็นน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุม

ต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่
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บรรลุผลและไม่บรรลุผล เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการ
ท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีกา รสกัด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งท่ีบรรลุผลและไม่บรรลุผล
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษา
เรียนรู้ได้ ด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน เป็นการสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่าบรรลุผล
และไม่บรรลุผล  

ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพ่ือสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  

ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) 
สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหา
พลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม่  ดัง
ปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลไปสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 2 ดังนี้  

5.1 สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร  
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน คือ โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
อีเลิร์นนิง โมเดล 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
และโมเดล 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  โดยภาพรวมพบว่า 
สภาพปัจจุบันของทั้ง 3 ด้าน แต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้  

5.1.1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 
1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ระดับที่ 4 
ทบทวนหลักสูตร ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัจจุบัน
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มีค่าเฉลี่ย 2.63 มี 4 ข้อที่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 2.40, 2.40, 2.40 และ 2.00 คือ ความถูกต้องของ
เนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหัดก่อน 
ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา  

5.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้ ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 
เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ระดับที่ 8 พัฒนา
หลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.28 มี 3 ข้อที่มีสภาพปัจจุบัน
มีค่าเฉลี่ย 3.63, 3.57, และ 3.50 คือ รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อ
ของบทเรียนที่หน้าเมนู และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 

5.1.3 ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ 
คือระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.12 มี 2 ข้อที่
มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.53 และ 3.60 คือ การสร้างการมอบหมายการบ้าน การตรวจสอบคะแนน 
เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบ้าน 

5.2 ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร  
เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง มีสภาพที่คาดหวัง คือ อาจารย์
สามารถมีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง  สามารถสร้างเนื้อหาพร้อมก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์ มีทักษะในการร่างข้อความกระดานเรื่องราว ใน
ระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนา
เนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดานเรื่องราวเป็นอย่างดีได้ เรียนรู้การทบทวนหลักสูตร  สรุปการพัฒนา
หลักสูตรอีเลิร์นนิง ตรวจสอบโดยละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง ส่งหลักสูตรอีเลิร์นนิง ส าหรับผู้เรียน
และเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

5.2.2 การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง มีสภาพที่
คาดหวัง คือ สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ เพ่ือส่งมอบ
โปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินความต้องการอาจารย์ ไม่หยุดชะงักในการใช้งานโปรแกรมอีเลิร์
นนิง มีการวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา 
ตรวจสอบเนื้อหาและตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา สามารถ
ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอ
รายวิชา เกี่ยวกับวิธีการน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การ
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เรียนการสอน สร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับการพัฒนารายวิชา เตรียมเค้าร่างเนื้อหา
รายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งได้ ออกแบบการ
สร้างกระดานเรื่องราว การพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอาจารย์ สามารถเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา 
ข้อก าหนด e-Learning การเรียนการสอนอาจารย์สามารถสร้างหลักสูตรได้ และสามารถอัปโหลดใน
ระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี เพ่ือประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษา 

5.2.3 ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ มีสภาพที่คาดหวัง คือ
อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการสอนทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน 
สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราว ก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอ 
ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับ
นักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ สร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point ใช้รูปแบบการ
ออกแบบของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ วิเคราะห์พัฒนาเนื้อหา 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็นและการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับ
ผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ สามารถวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของ
การออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  

พลังขับที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 2) กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 3) สร้างพลังอ านาจทีมงานให้
ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ และแนวคิด ที่น ามาใช้เป็นแนวทาง 9 แนวคิด คือ 1) มุ่ง
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎี
และการปฏิบัติ 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายใน 5) มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 9) มุ่งการ
พัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน 

ผลการใช้พลังขับ และแนวคิดข้างต้นก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในทิศทางท่ีดีขึ้น สังเกตได้จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ทั้ง 3 ด้าน มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.03 และ 3.01 ซึ่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนพัฒนา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ การลงมือท าเอง และความอยากในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในยุคเทคโนโลยีให้ก้าวทัน
ต่อการเรียนการสอน และด้านการใส่ใจที่จะร่วมมือกันในการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา มี
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกัน โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมในการพัฒนา คณะผู้วิจัยจะเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง และศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย จากผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึงสมรรถภาพของการท างานเป็นทีมของคณะผู้วิจัย ที่สามารถ
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ด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ได้ส าเร็จลุล่วง โดยมีผลการประเมินปฏิบัติการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 2.03 
และ 3.01  

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในห้องคอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง และผู้บริหารให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม การประชุมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีปัญหา การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเป็นอย่างดี  

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือจากการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลส าเร็จ  

ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เป็นงานที่เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
ในอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ และผู้บริหารที่ให้ความส าคัญในการจัดท าแต่ละสะเต็บโมเดล
การท างาน ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติในการท ากิจกรรมและการสนับสนุนจึงมีความรวดเร็ว และตรง
ประเด็นที่ต้องการแก้ไขปัญหา การสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านการเสริมทักษะในการท าสื่อให้
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  

ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง สิ่งที่ยังไม่บรรลุผลเกิดจากการ
ฝึกอาชีพยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้ังหมด เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคระบาด
โควิด 19 จนเป็นสาเหตุให้การจัดฝึกอบรมทักษะบางกิจกรรมได้เลื่อนออกไป เลยท าให้เกิดการท างาน
ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนัก อาจารย์บางท่านไม่มีพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีมาก จึงท าให้เกิดการล้าช้าใน
การทดสอบกับนักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย นักศึกษาบางคนยังมีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตในเวลาเข้าใช้ที่
ห้องพักของตนเอง 

5.4  ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  

การด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัด คือ การไม่เข้าอบรมทักษะในบางครั้งเพราะอายุมากและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไม่มากเลย
ท าให้ขาดการอบรม ซึ่งอาจส่งผลท าให้ขาดความรับผิดชอบ ท าให้ปัญหาเรื่องการน าสื่อออกถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษาไม่มีความสมบูรณ์ได้  

5.5  จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อ
เพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง  

เพ่ือผลต่อการเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่
มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่โดยในการฝึกอาชีพ
วงจรที่ 2 ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มากขึ้น โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้สื่อออนไลน์
ในทุกวันในการสอนนักศึกษา  
 5.6  ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง 
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ผู้วิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับทีม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การมีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องที่จะพาทีม
ท างานร่วมกัน หลักธรรมเรื่องอิทธิบาท 4 ได้ก่อเกิดในภาคปฏิบัติอย่างดีมาก และได้เรียนรู้พ้ืนฐาน
ของผู้ร่วมวิจัยในการท างานร่วมกันด้านจิตใจ และการเสียสละเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  

ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการให้ความ
ร่วมมือกับทีม เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถเพ่ิมทักษะให้กับตนเองใน
หลาย ๆ ครั้งในช่วงฝึกท าและทดสอบจริง และได้รับความรู้ พ้ืนฐานเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งทีมได้เรียนรู้หลักการใส่ใจดูแลกันในเรื่องต่าง ๆ ได้น าเอา
หลักธรรมมาใช้ในการท างานอย่างดีเช่นหลักสาราณียธรรม 6 ประการ 

วิทยาเขตได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และท าให้หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบ
ไปด้วย  

นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการเข้าใช้งานในระบบอีเลิร์นนิง ซึ้งแต่ก่อนไม่เคยได้ใช้เลย
นับว่าเป็นครั้งแรก ได้รับการแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับระบบสื่อต่าง ๆ ได้เรียนรู้ขบวนการเสริมการเรียนรู้
ในโลกออนไลน์ได้ชัดเจน  

5.7  จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ จากการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคุยเรื่องกิจกรรมทั้ง 3 ด้านที่
ร่วมกันท านั้น ท าให้ทุกคนเกิดการพัฒนาทักษะเป็นอย่างมาก ยิ่งส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว
บางท่านบอกว่าเป็นงานใหม่ส าหรับผมเลย แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลา และการฝึกฝน เพราะอาจารย์
บางท่านอายุมาก และบางท่านยังไม่มีความถนัดในการใช้สื่อมากนัก ยังขาดการท าอย่างต่อเนื่อง ต้อง
อาศัยการฝึกท ากันบ่อย ๆ ในกรณีนี้การพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์นั้นอาจารย์หลายท่านมีทักษะ
เพ่ิมมากกว่าปกติท่ีเคยฝึกท ากันมา  

นอกจากนี้ จากการท างานกันเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการอบรมท าให้เกิดการมีส่วนมากกว่าเดิม 
มีวัฒนธรรมที่ดีในการท างานอย่างมีระบบมากขึ้น ร่วมกันท างานได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดา ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า งานวิจัยแบบนี้มีประโยชน์มากแก่ทุกคน 
เพราะได้ฝึกทักษะให้ตนเอง และเป็นประโยชน์แก่องค์กรที่ท างาน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ท างานของกันและกัน การช่วยเหลือกันและกันอย่างมีความสุข 
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ภาพที่ 4.30  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมกันการถอดบทเรียนเพ่ือการสะท้อนผลในวงจรที่ 
1 

4.1.2 วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  
1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกตและ

การถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าเสนอเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผน เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนา รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง เพ่ือการ
วางแผนด าเนินการในวงจรที่สองต่อไป 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในเวลา 09.00 น. มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันภายในวันเดียว คือ 1) การ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนาการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัยเพ่ือระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมี
การประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติใหม่กันอีกรอบ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ กรอบ
แนวคิดใหม่เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา และ 3) การสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของขั้นตอนที่ 6 เพ่ือร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้  
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
1) การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีการน าข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วม
พิจารณาซึ่งสรุปเป็นภาพรวมดังตารางท่ี 4.22
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ตารางที่ 4.22  การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 
 

 

โมเดล
ปฏบิตัิการ 

สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของ 
การปฏบิัต ิ

หมายเหต ุ

ปฏิบตัิการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  
ระดับที่ 1 
วางแผน
โครงการ 

อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง 
สามารถสร้างเนื้อหาพร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และ
การวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
ในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี  

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวังในขระดับที่ 1 
ส่วนระดับที่ 2-5 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ังต่อไป ระดับที่ 2 

ร่างข้อความ
กระดาน
เร่ืองราว 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถร่าง
ข้อความกระดาน เรื่ อ งราว  ในระหว่ า งขั้ นตอนของ
กระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ รวบรวมและจัดระเบียบ
เนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดาน
เร่ืองราวเป็นอย่างดี 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร ่วมกันร่างข้อความกระดาน
เร่ืองราวได้พอสมควรแต่ยังติดเรื่องการใช้เครื่องมือในรูปแบบใหม่อยู่ ในระหว่างขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง มีการรวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
ให้กับอาจารย ์พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความกระดานเร่ืองราวให้ตรงกับเนื้อหาที่สอน จน
เกิดผลร่วมกันพอสมควรแตก่็มีปัญหาในด้านการใช้เหมือนเดิม  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยี และการร่างข้อความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน  

ระดับที่ 3 
พัฒนา
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถ
สร้างต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา พัฒนา
หลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกัน 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของตนเองใน
รายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่างหลักสูตรพร้อมกัน เพื่อใช้ในการ
ทดสอบการพัฒนาร่วมกัน 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: เนื้อหาบางประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน
และหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนักในการฝึกท าในระบบ 

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวังในขระดับที่ 1 
ส่วนระดับที่ 2-5 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ังต่อไป 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 4 
ทบทวน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตทบทวน
หลักสูตร สรุปการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตรวจสอบโดย
ละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง  
 

ผลส าเร็จ: ได้มีการทบทวนเน้ือหาหลายจุดเพื่อให้ตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรอเีลิร์นนิง ซ่ึง
จะต้องใช้ในระบบอีเลิร์นนิง ผลการด าเนินการทบทวนรว่มกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่าง
เรียบร้อย  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: การออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนนัก เพราะยังไม่เกิดการท าบ่อย ๆ 
การคัดเลือกรูปภาพในเนื้อหาก็ดูยังไม่แน่นพอ 

 

ระดับที่ 5 ส่ง
มอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตรอี
เลิร์นนิง ส าหรับผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบ
ออนไลน์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่าง
ดี 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 
คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท า
มาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยดี 
และเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขต  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบตัวอักษรที่ทันสมัยเป็นต้น 
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ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการ
ใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงวงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังในแต่ละระดับ 
ได้ดังนี้  

ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในเรื่องการวางแผนที่ดี ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ 
อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และการวางแผน  ก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่าง
ดี ถือว่าบรรลุความคาดหวังแล้ว แต่ในที่ประชุมก็ตกลงกันว่าควรที่จะพัฒนาต่อไปในรอบนี้ด้วย แนว
ทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดอบรมเสริมทักษะใหม่เพ่ือให้เ กิดความ
ช านาญมากกว่าเดิม 

ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไข
ปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในเรื่องของร่างข้อความกระดานเรื่องราวให้เกิดทักษะที่สมควรแต่ยัง
ติดเรื่องการใช้เครื่องมือในรูปแบบใหม่อยู่ ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิง มีการ
รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับอาจารย์ พัฒนาเนื้อหาเป็นร่างข้อความ
กระดานเรื่องราวให้ตรงกับเนื้อหาที่สอน จนเกิดผลร่วมกันพอสมควรแต่ก็มีปัญหาในด้านการใช้
เหมือนเดิม สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จในระดับนี้ เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี และการร่างข้อความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน แนวทางการด าเนินการพัฒนา
ต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดอบรมเสริมทักษะใหม่เพ่ือให้เกิดความช านาญมากกว่าเดิม และให้ย้ า
ให้มีการปฏิบัติในการฝึกทักษะให้มากกว่าเดิม หาโปรแกรมมาช่วยออกแบบให้เร็วขึ้นกับอาจารย์ที่ไม่
ถนัดการออกแบบ 

ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร เรื่องราว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในเรื่องของการน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของ
ตนเองในรายวิชาที่สอนให้มีระบบที่ดี การท าเอกสารประกอบในการร่างหลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือใช้ใน
การทดสอบการพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือในเรื่องของเนื้อหาบาง
ประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนัก
ในการฝึกท าในระบบ แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการหารูปแบบใหม่ใน
การฝึกหัด และทดสอบกับนักศึกษาในเวลาสอนด้วยจะดี และให้ย้ าให้มีการปฏิบัติในการฝึกทักษะให้
มากกว่าเดิม  

ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในเรื่องของการทบทวนเนื้อหาหลายจุดเพ่ือให้ตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ซึ่ง
จะต้องใช้ในระบบอีเลิร์นนิง ผลการด าเนินการทบทวนร่วมกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่างเรียบร้อย
บางส่วน แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จอยู่ในเรื่องของการออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนนัก เพราะยัง
ไม่เกิดการท าบ่อย ๆ การคัดเลือกรูปภาพในเนื้อหาก็ดูยังไม่แน่นพอ แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อ
ในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ หาโปรแกรมที่รวดเร็วดี ๆ มาช่วย
ด้วย และทดสอบกับนักศึกษาในเวลาสอนด้วยจะดี  
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ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในเรื่องของการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็น
ขั้นตอนของงานเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยดี และเผยแพร่ในระบบ
อีเลิร์นนิงในวิทยาเขตได้พอสมควร แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ ในเรื่องของความช านาญของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวอักษรที่ทันสมัยเป็นต้น แนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิด
ความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลย



302 

ตารางที่ 4.23  การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 
 

 

โมเดล
ปฏิบตัิการ 

สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบตัิ 
หมายเหต ุ

ปฏิบตัิการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  
ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการสอน
ทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน 
 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าฝึก
ทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับ
ตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การวางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลง
อย่างมีเป้าหมาย  

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรือสภาพที่
คาดหวังในระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้จัดอบรม
ใหม่ในครั้งต่อไป 

ระดับที่ 2 
พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความ
กระดานเร่ืองราว ก าหนดล าดับของหนา้หรือวิดีโอ 
ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจ
ในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาต 
ามที่ให้กันักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น.ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อาจารย์สามารถท าแผนการสอน
ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเร่ืองราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือ
ปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ด้วยมีนายอัศวนิ คงช านาญ 
ผู้ช่วยผู้วจิัยได้คอยก าชับตลอดในการอบรม จึงท าให้เกิดทักษะที่ดีแกอ่าจารย์ประจ า
หลักสูตร สามารถก าหนดล าดับของหนา้หรือวิดีโอลงในเครื่องได้บ้างและไม่ได้บ้าง แต่ก็สู้
ทุกคน และสามารถตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพกวา่เดิม
พอสมควรแต่ไม่ดีพอ ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่
ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างด ี
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การแทรกวิดีโอยังคงไม่ช านาญมากนัก การออกแบบข้อสอบและเนื้อหาใน
การลง ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก 

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรอืสภาพที่
คาดหวังในระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้จัดอบรม
ใหม่ในครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 
สรา้งเนื้อหา 

อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ 
Power Point ใช้รูปแบบการออกแบบของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทาง
ออนไลน์ 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถ
สร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power Point ได้พอประมาณไม่ถึงขนาดว่าดีนัก 
แต่ทุกคนก็ได้ใช้ทักษะตนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากอาจารย์บางท่านอายุมากเลยท าให้
เกิดปัญหาตามมา และเครื่องมือเทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ อีกทั้ง
อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขตช้ากว่าปกติ เนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารย์พร้อมกัน
เลยท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ใช้ทักษะสุดความสามารถจนท า
ให้การอบรมเสร็จไปอย่างดี ส่วนในการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาทางออนไลน์นั้น อาจารย์หลายท่านยังขาดประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนี้ จึงท าให้
การอบรมทักษะการออกแบบล่าช้าและคงต้องเสริมทักษะตัวนี้ต่อไปสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: 1) 
อาจารย์บางท่านอายุมากเลยท าให้เกิดปัญหาตามมาคือการเรียนรู้สื่อที่ช้ากว่าปกติ  2) 
เครื่องมือเทคโนโลยีของอาจารย์บางท่านก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ 3) อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขตช้า
กว่าปกติ เนื่องจากการใช้งานทั้งนักศึกษาและอาจารย์พร้อมกันเลยท าให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย 

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรือสภาพที่
คาดหวังในระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้จัดอบรม
ใหม่ในครั้งต่อไป 

ระดับที่ 4 
วิเคราะห ์

สามารถวิ เค ราะห์พัฒนา เนื้ อห า  ต รวจสอบ ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็นและการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่
คาดไว้ 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ และสามารถร่วมกันตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารที่จะน าลง
ในส่ือออนไลน์ได้พอสมควรเท่าที่แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ ร่วมกันตรวจสอบเนือ้หาที่ลงใน
ออนไลน์ไปให้มีประสิทธิภาพรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละอาจารย์มาผสมผสานกันให้ลง
ตัว และการปรับปรุงเนื้อหาให้มปีระโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้เป็น
อย่างด ี
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การท าการทดสอบหรือการให้คะแนนยังไม่ช านาญมากนัก และด้วยว่า
อาจารย์ไม่เข้าใจเร่ืองการโอนย้ายไฟล์งานเข้าในส่ือนัก  

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรอืสภาพที่
คาดหวังในระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้จัดอบรม
ใหม่ในครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้าน
การใช้งานของการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ: วันที่ 6 ส ิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรสามารถ
ใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพของตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
กว่าเดิม และจัดเสริมเร่ืองการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองพอสมควร 
สามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาของตนเพื่อลงในส่ือการสอนได้พอสมควร รอบรู้เรื่องการ
จัดท าสื่อของตนเองได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการฝึกทกัษะมีชวีิตชีวาขึ้น ดูดีขึ้น อาจารยบ์าง
ท่านมีทั้งเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ถือเป็นการฝึกทักษะ ท าให้เกิดความวุ่นวายสกัพักใหญ่ แต่ก็
สามารถฝึกกันจนเสร็จตามวัตถุประสงค์ 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของตนยังไม่ชัดเจนและเชี่ยวชาญนัก 2) จัดเสริมเรื่องการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองยังไม่ดีพอ เพราะต้องอาศัยความช านาญท าบ่อย ๆ 

ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมายหรอืสภาพที่
คาดหวังในระดับที่ 1 ส่วน
ระดับที่ 2-5 ขอให้จัดอบรม
ใหม่ในครั้งต่อไป 
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ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการ
เสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ วงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังในแต่ละ
ระดับ ได้ดังนี้  

ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้เกิดภาวะที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่าง
เต็มที ่และก็ส าเร็จ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับตนในการที่จะฝึกทักษะให้
ประสพผลส าเร็จ การวางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมีเป้าหมาย ระดับนี้มี
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการสพัฒนาที่ดีข้ึน  

ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน
เรื่องราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่
สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แต่ด้วยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้คอยก าชับตลอดในการอบรม จึงท า
ให้เกิดทักษะที่ดีแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอลงในเครื่องได้
บ้างและไม่ได้บ้าง แต่ก็สู้ทุกคน และสามารถตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าเดิมพอสมควรแต่ไม่ดีพอ ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนา
เนื้อหาตามท่ีตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมสีิ่งที่ยังไม่ส าเร็จตามความหวังคือ อาจารย์ยังไม่ช านาญใน
การแทรกวิดีโอ การออกแบบข้อสอบและเนื้อหาในการลง ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก  แนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิด
ความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป  

ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ Power 
Point ได้พอประมาณไม่ถึงขนาดว่าดีนัก การใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาทางออนไลน์ถือว่าอาจารย์ท าได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือ 1) อาจารย์บาง
ท่านอายุมากเลยท าให้เกิดปัญหาตามมาคือการเรียนรู้สื่อที่ช้ากว่าปกติ  2) เครื่องมือเทคโนโลยีของ
อาจารย์บางท่านก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ 3) อินเตอร์เน็ตในวิทยาเขตช้ากว่าปกติ เนื่องจากการใช้งานทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์พร้อมกันเลยท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อ
ในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไป 

ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถร่วมกัน
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ได้พอสมควรเท่าที่แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ 
ร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มีประสิทธิภาพรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละอาจารย์
มาผสมผสานกันให้ลงตัว และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาด
ไว้ได้เป็นอย่างดีถือว่ามีความส าเร็จไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ ในเรื่องการท าการทดสอบ
หรือการให้คะแนนยังไม่ช านาญมากนัก และด้วยว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเรื่องการโอนย้ายไฟล์งานเข้าใน
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สื่อนัก แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้
อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการ
วิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้
สอน 

ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสามารถใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ
ตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม และจัดเสริมเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
สามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาของตนเพ่ือลงในสื่อการสอนได้ รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้ 
ท าให้เกิดบรรยากาศการฝึกทักษะมีชีวิตชีวาขึ้น ดูดีขึ้น สามารถฝึกกันจนเสร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ก็มี 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือ 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของตนยังไม่ชัดเจนและเชี่ยวชาญนัก 2) จัดเสริมเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเองยังไม่ดีพอ เพราะต้องอาศัยความช านาญท าบ่อย ๆ แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อใน
วงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน 

 

ตารางที่ 4.24  การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบตัิ  หมายเหต ุ
ปฏิบตัิการ 9 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏบิัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการ
ฝึ กอบรม  ตรวจสอบความ
เหมาะสมของสื่อ เพื่อส่งมอบ
โปรแกรมการฝึกอบรมและ
ประเมินความต้องการนักศึกษา 

 

ผลส าเร็จ: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 
น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจเรื่องการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาในรายวิชา
ที่จะลงในโปรแกรมได้พอสมควร โดยใชร้ายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานเป็นวิชาทดสอบการสอนนักศึกษา ใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้วกีารเอาเนื้อหาลงและ
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ก็สามารถเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดีและใช้งานได้ แต่สุดท้ายในเรื่องส าคัญคือ
อินเตอร์เน็ต ยังเป็นปัญหาในเรื่องความแรง เพราะมี
การใช้งานมากในขณะทดสอบการฝึก ถอืว่ายังไม่มี
ความพร้อมในเรื่องการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมากนกั 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่
จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่ช านาญและชัดเจนมาก
นัก อาจเป็นเพราะความช านาญในการวเิคราะห์ความ
ต้องการของนักศึกษายังไม่ชัดเจน 

ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง
ในระดับที่ 9 
ส่วนระดับที่ 1-
8 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่
หยุดชะงักและขาดการติดตาม
ในการใช้งานโปรแกรมอีเลิร์
นนิง อาจารย์มีการวิเคราะห์ที่
ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการ 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์
เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์
พอประมาณ และได้ตรวจสอบจุดบกพรอ่งบางจุด
ร่วมกัน อาจารย์มีความเขา้ใจในการน าเสนอใน
รูปแบบการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิงได้เป็น 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 

  อย่างดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อ
นักศึกษาแบบออนไลน์ สิง่ที่ยังไมส่ าเร็จ:ยังมีประเด็น
ในเรื่องของการล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ 
อีกมากพอควรที่จะปรับปรุงในการอบรมต่อไป และ
การอัปโหลดรูปภาพบางครั้งช้ามากเนื่องจาก
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา 

 

ระดับที่ 3 
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด
กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม หรือวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เขียนในลักษณะ
ระบุประสิทธิภาพการท างาน 
และการสื่อสารวัตถุประสงค์ให้
มีความเหมาะสมกับการเรียน
การสอนนักศึกษา 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มรีูปแบบที่
เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธภิาพมากกว่าเดิม 
นักศึกษาที่ฝึกเขา้เรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิงเกิดความ
เข้าใจในระบบมากกวา่เดิม จากที่ไม่เคยเข้าเลย ท าให้
นักศึกษามีความตื่นตัวในการใช้เครื่องมือไปด้วย 
นักศึกษาหลายคนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่มี
ระบบนี้เข้ามาอย่างจริงจังพึ่งได้ฝึกท ากนัในเทอมนี้  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การน าเสนอในด้านบทเรียนยังไม่
ชัดเจน ต้องให้มีความเข้าใจง่ายมากกวา่นี้ เพราะยุค
ใหม่นักศึกษาต้องการความเข้าใจที่ง่ายเรียนง่าย 

ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง
ในระดับที่ 9 
ส่วนระดับที่ 1-
8 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 

ระดับที่ 4 เลือก
กลยุทธก์ารเรียนรู ้

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับการน าเสนอรายวิชา 
เกี่ยวกบัวธิีการน าเสนอรูปแบบ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์
การเรียนการสอนที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผน
หรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของ
การปฏิบัตกิรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน และ
ให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอต่อนักศึกษาตาม
แผนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
กับนักศึกษา มีการพัฒนาวิธกีารจัดระบบการจัดท า
รายวิชาในแหล่งอื่นประกอบไปด้วยท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความชัดเจนใน
การท างาน และร่วมกันตัดสินใจใช้กลยทุธ์การเรียน
การสอนที่เหมาะสมในเวลาที่ก าหนดในระบบอีเลิร์
นนิง 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:การน าเสนอเมนูหัวขอ้ของบทเรียน
ยังขาดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนนัก ต้องออกแบบสีและ
บทเรียนโดยรวมให้ทันสมยัมากกวา่นี ้
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 

ระดับที่ 5 สร้าง
เค้าโครงร่าง 

อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครง
ร่างให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกับ
การพัฒนารายวิชา เค้าโครงร่าง
จ ะ ใ ห้ ภ า พ ร ว ม ที่ ส ม บู ร ณ์
เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึงโมดูล
บทเรียนหรือบททั้งหมดหัวข้อ 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์สามารถฝึกทักษะการสร้างเค้า
โครงร่างให้กับผู้เรียนได้พอประมาณ เนื่องจากการเข้า
ออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับ
คณาจารย์บางท่านทีย่ังไม่ช านาญมากนกั แต่ดีที่มีนาย
อัศวิน คงช านาญ ผู้ชว่ยผูว้ิจยัคอยให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยท าให้การลงมือปฏิบัติเร่ิมลง
ตัว การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถ
ท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึกสร้างโมดูล
บทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มี
ความก้าวหนา้พอสมควร 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: 1) การเข้าออกในเรื่องของระบบ
ยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยังไม่
ช านาญมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าโมดูล
บทเรียน 2) การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็
สามารถท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึกสร้าง
โมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มี
ความก้าวหน้าพอสมควร แต่ยังไม่มีความช านาญ 

ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง
ในระดับที่ 9 
ส่วนระดับที่ 1-
8 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 

ระดับที่ 6 เตรียม
เค้าโครงร่าง
เนื้อหาโดย
ละเอียด 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
สามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหา
รายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบ
การน าเสนอภาพนิ่งได้ 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 11.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจดัท าเนื้อหา
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ มีบาง
ท่านไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการลงโปรแกรมและ
การน าเสนอ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจยั ก็ได้
ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเป็นอย่างดีทกุขั้นตอน 
อาจารย์สามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดได้
เป็นอย่างดี การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะลงในระบบอีเลิร์
นนิงก็สามารถท าได้เป็นอยา่งดี การเข้าใช้ของ
นกัศึกษาที่เข้าทดสอบการใช้การเรียนในระบบก็มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:เนื่องจากอาจารย์ท าแผนการสอน
ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเร่ืองราวพอใช้ได้ 
เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่
เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 

ระดับที่ 7 สร้าง
กระดานเร่ืองราว
การสอน 

อาจารย์สามารถออกแบบการ
สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอน
การเขียนสคริปต์ และออกแบบ
การเรียนการสอนรายวิชา การ
พัฒนากระดานเรื่ องราวใน
รู ป แ บ บ ข อ ง ง า น น า เ ส น อ 
Po we r  Po in t  ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลส าเร็จ: 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบ
การสร้างกระดานเร่ืองราวในสัปดาห์ทั้งหมดของ
รายวิชาที่สอนอย่างถูกต้องและมปีระสทิธิภาพกว่าเดิม 
ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท าให้
อาจารย์มีทักษะการออกแบบที่หลากหลาย ไม่วา่จะ
เป็นการเขียนสคริปต์ การออกแบบการเรียนการสอน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน การลงโปรแกรมรายวิชา
ที่สอน สร้างรูปแบบการน าเสนอ Power Point ได้ดี
ขึ้นกว่าเดิม 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:แต่ก็ยังมีอาจารย์บางท่านยังไม่เกิด
ความช านาญมากนกัในการออกแบบสื่อการสอน 

ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง
ในระดับที่ 9 
ส่วนระดับที่ 1-
8 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 

ระดับที่ 8 พัฒนา
หลักสูตรโดยใช้
เครื่องมือ
ออกแบบอยา่ง
รวดเร็ว 

อาจารย์สามารถมีการพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้เครื่องมือเขียน
อย่างรวดเร็วได้ สามารถเลือก
เครือ่งมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง 
ๆ  เช่ นลั กษณะของ เนื้ อ ห า 
ข้ อ ก า ห น ด  e - L e a r n i n g , 
ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้ง
ก า ร ร ว ม กั น ข อ ง ส อ ง ห รื อ
มากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาตามความต้องการของ
ตนได้ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน 
 

ผลส าเร็จ: วันที ่25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 
15.00 น. อาจารย์สามารถเรียนรู้วิธกีารพัฒนาการ
ออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กว่าเดิม โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ชว่ยผู้วจิัยได้
ช่วยเสริมในเร่ืองที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนา
ทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย ์ใช้เทคนิคในการช่วยการ
พัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์ยัง
สามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถท าได้เองเลย แต่เกิด
การติดขัดหลายประเด็นเช่นความเร็วของเน็ต ไม่มี
ความเร็วพอ 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ:อาจารย์ยังไม่ช านาญมากนักในเรื่อง
ของการใช้สีกราฟกิก็ดี ความทันสมัยของสื่อที่ใช้กับ
นักศึกษาเป็นต้น 

ระดับที่ 9 
อัปโหลดหลักสูตร
บนเครื่อง
เทคโนโลยี 

อาจารย์สามารถสร้างหลกัสูตร
ได้ และสามารถอปัโหลดใน
ระบบการจัดการการเรียนรู้อี
เลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี เพื่อ
ประสิทธิภาพในการสอน
นักศึกษา 

ผลส าเร็จ: วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 
น. อาจารย์สามารถลงรายละเอียดของการสร้าง
หลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดีมาก
ในอาทิตย์นี้ เนื่องจากการได้ฝึกท าและน าไปใช้บ่อย ๆ 
ก็เลยเกิดความช านาญในการใช้เป็นอย่างดี และ
สามารถอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์
นนิงได้เป็นอย่างดี 

ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง
ในระดับที่ 9 
ส่วนระดับที่ 1-
8 ขอให้จัด
อบรมใหม่ในคร้ัง
ต่อไป 
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จากตารางที่ 4.24 การทบทวนผล ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบอีเลิร์นนิง สามารถสะท้อนให้เห็นสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังใน
แต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน สภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนา 
พบว่า ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
มีสภาพปัจจุบันโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 และค่า S.D. 1.01 และเมื่อได้ด าเนินการพัฒนาใน
วงจรที่ 1 และท าการประเมินหลังการพัฒนา พบว่า ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง มีสภาพปัจจุบันโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และ
ค่า S.D. 0.84  

ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการ
ใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง วงจรที่ 1 สรุป
สิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวังในแต่ละระดับ ได้ดังนี้  

ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความเข้าใจเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใน
รายวิชาที่จะลงในโปรแกรมได้พอสมควร โดยใช้รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นวิชาทดสอบการสอน
นักศึกษา ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้วีการเอาเนื้อหาลงและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ถือว่าบรรลุ
ได้พอสมควร แต่ก็ยังไม่ส าเร็จตามความคาดหวังในเรื่องของการจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท า
ให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่ช านาญและชัดเจนมากนัก อาจเป็นเพราะความช านาญในการวิเคราะห์
ความต้องการของนักศึกษายังไม่ชัดเจน แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการ
จัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพื่อให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป และติดต่อ
ประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้
เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบบทเรียน 

ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้มีความสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์ และ
ได้ตรวจสอบจุดบกพร่องบางจุดร่วมกัน อาจารย์มีความเข้าใจในการน าเสนอในรูปแบบการเรียนการ
สอนในระบบอีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อนักศึ กษาแบบ
ออนไลน์นับว่าผ่านตามความคาดหวัง แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จอยู่ คือยังมีประเด็นในเรื่องของการ
ล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ อีกมากพอควรที่จะปรับปรุงในการอบรมต่อไป และการ
อัปโหลดรูปภาพบางครั้งช้ามากเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีปัญหา แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อใน
วงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องของการอัปโหลด
ข้อมูลต่าง ๆ  

ระดับท่ี 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีรูปแบบที่
เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นักศึกษาที่ฝึกเข้าเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิงเกิดความ
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เข้าใจในระบบมากกว่าเดิม จากท่ีไม่เคยเข้าเลย ท าให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการใช้เครื่องมือไปด้วย 
นักศึกษาหลายคนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะว่าวิทยาเขตยังไม่
มีระบบนี้เข้ามาอย่างจริงจังพ่ึงได้ฝึกท ากันในเทอมนี้ แต่ก็มีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จตามเป้าหมายนักในเรื่อง
ของ การน าเสนอในด้านบทเรียนยังไม่ชัดเจน ต้องให้มีความเข้าใจง่ายมากกว่านี้ เพราะยุคใหม่
นักศึกษาต้องการความเข้าใจที่ง่ายเรียนง่าย แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ 
ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป 
และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะ
ต่อไปเพื่อให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องของบทเรียนออนไลน์ 

ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน และให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอต่อนักศึกษาตาม
แผนการสอน มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกับนักศึกษา มีการพัฒนาวิธีการจัดระบบการ
จัดท ารายวิชาในแหล่งอ่ืนประกอบไปด้วยท าให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความ
ชัดเจนในการท างาน และร่วมกันตัดสินใจใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมในเวลาที่ก าหนดใน
ระบบอีเลิร์นนิงถือว่าบรรลุไปพอสมควร แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือการน าเสนอเมนูหัวข้อของ
บทเรียนยังขาดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนนัก ต้องออกแบบสีและบทเรียนโดยรวมให้ทันสมัยมากกว่านี้ แนว
ทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้
เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่อง
ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะ
เรื่องของการออกแบบเทคนิคในเรื่องสีสันที่งดงาม และบทเรียนให้ดีขึ้น 

ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความสามารถฝึกทักษะการสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียนได้พอประมาณ 
นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยท าให้การลงมือ
ปฏิบัติเริ่มลงตัว การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึก
สร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีความก้าวหน้าพอสมควร แต่ก็มีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ 
คือ 1) การเข้าออกในเรื่องของระบบยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมาก
นัก โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าโมดูลบทเรียน 2) การร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนก็สามารถ
ท าพอได้ในช่วงแรก ๆ รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มี
ความก้าวหน้าพอสมควร แต่ยังไม่มีความช านาญ แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ 
ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป 
และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทั กษะ
ต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องเข้าออกเครื่องคอม และการฝึกเข้าโมดูล
การเรียนในระบบเพ่ือความช านาญ 

ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แก้ไขปัญหาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
ให้มีความกระชับ มีบางท่านไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการลงโปรแกรมและการน าเสนอ นายอัศวิน 



312 

คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัย ก็ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน อาจารย์สามารถ เตรียม
เค้าโครงร่างเนื้อหารายละเอียดได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์เนื้อหาที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงก็สามารถ
ท าได้เป็นอย่างดี การเข้าใช้ของนักศึกษาที่เข้าทดสอบการใช้การเรียนในระบบก็มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม แต่ก็ยังต้องเสริมในสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ เนื่องจากอาจารย์ท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่าน
ข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิด
การท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นัก แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึก
ทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป และติดต่อ
ประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้
เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหา และการเข้าในระบบโปรแกรมอี
เลิร์นนิง บางท่านยังไม่ช านาญ 

ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไข
ปัญหาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์
ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ได้เรียนรู้ความหลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนท าให้อาจารย์มีทักษะการออกแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์ 
การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน การลงโปรแกรมรายวิชาที่สอน สร้าง
รูปแบบการน าเสนอ Power Point ได้ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควร แต่ก็ยังต้องเสริมในสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือ
อาจารย์บางท่านยังไม่เกิดความช านาญมากนักในการออกแบบสื่อการสอน แนวทางการด าเนินการ
พัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องของการ
ออกแบบสื่อการให้มาก และฝึกให้ท าบ่อย ๆ  

ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมี
ความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความสามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการ
ออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้เทคนิค
ในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์ยังสามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถท าได้
พอสมควร แต่ก็มีสิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ คือ อาจารย์ยังไม่ช านาญมากนักในเรื่องของการใช้สีกราฟิกก็ดี 
ความทันสมัยของสื่อที่ใช้กับนักศึกษาเป็นต้น แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ 
ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป 
และติดต่อประสานงานฝ่ายศูนย์บริการวิชาการให้เรื่องห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะ
ต่อไปเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้สอน โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบกราฟฟิกให้ทันสมัยต่อ
ยุคปัจจุบัน 

ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะ
แก้ไขปัญหาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้สามารถลงรายละเอียดของการสร้างหลักสูตรได้กันทุก
ท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี การได้ฝึกท าและน าไปใช้บ่อย ๆ ก็เลยเกิดความช านาญในการใช้เป็น
อย่างดี และสามารถอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีพอสมควรนับว่า
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บรรลุได้ตามความคาดหวัง แต่ในที่ประชุมก็ให้ฝึกอีกเพ่ือความช านาญต่อไป แนวทางการด าเนินการ
พัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการจัดฝึกทักษะในสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ เพ่ือให้เกิดความช านาญ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่อไป 
 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่  

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ เพ่ือต้องการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย จ านวน 3 กิจกรรมเหมือนเดิม เพ่ือแก้ปัญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตามที่
ร่วมกันวิเคราะห์อย่างดีแล้ว ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดขึ้น คือการท างานตามแต่ละระดับ 
การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละระดับ ได้รับทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาใหม่คือ
ต้องการพัฒนาการจัดท าสื่ออนไลน์เพ่ิมให้กับผู้ร่วมวิจัยที่ยังไม่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและ
การจ าท าสื่อออนไลน์ ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานาเพ่ือ
ค้นหาทางเลือกที่ลงตัว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าผลการระดมสมอง วิเคราะห์และออกแบบเพ่ือ
น าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา เป็น 9 แนวคิด 3 กลยุทธ์ และ 1 โมเดล
ปฏิบัติการ ดังนี้ 

2.1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เ พ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายใน 5) มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 9) มุ่งการ
พัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน 

2.2) กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สร้างความความ
ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 2) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ และทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 3) สร้างพลังอ านาจทีมงานให้ท างานได้อย่าง
เข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ 

2.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 3) 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
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ตารางที่ 4.25  รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยแต่ละโมเดล วงจรที่ 2 
 

 

โมเดล 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
 ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ    
 ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเร่ืองราว    
 ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร    
 ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร    
 ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร    
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
 ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย    
 ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ    
 ระดับที่ 3 สรา้งเนื้อหา    
 ระดับที่ 4 วิเคราะห์    
 ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ    
ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
 ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ    
 ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา    
 ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้    
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้    
 ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง    
 ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด    
 ระดับที่ 7 สร้างกระดานเร่ืองราวการสอน    
 ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว    
 ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี    
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จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดทุกระดับโมเดลเพ่ือการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนา 
(Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบอีเลิร์นนิง 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาที่ได้จากการรวมเอาประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี ผู้วิจัย 
และผู้ร่วมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตามที่
ได้น าเสนอ และทุกคนมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ภาพรวมของการขับเคลื่อนแนวคิด กลยุทธ์ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอี
เลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สามารถแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ ได้  
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          ภาพที่ 4.31  ก าหนดสเต็บโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในวงจรที่ 2 
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ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่นี้ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันบวกกับประสบการณ์ในการน าสภาพปัญหาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังจาก
การปฏิบัติในวงจรที่ 1 เพ่ือน ามาก าหนดเป็น สภาพที่คาดหวัง จากการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา เป็น 9 แนวคิด 3 กลยุทธ์ และ 3 โมเดลปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 ต่อไปให้มีความ
สมบูรณ์ และได้กรอบแนวคิดใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

3. การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี ้

3.1 ผลการด าเนินงาน  
3.1.1 การระดมสมองเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้

ร่วมวิจัย ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ระดมสมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การท างานร่วมกันในวงจรที่ 1 ที่
ผ่านมาของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่บรรลุและบรรลุได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลากหลาย
ประเด็นด้วยกัน  

3.1.2 การน าเสนอแนวทางใหม่ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวทางร่วมกันใหม่ในวงจรที่ 2 นี้เพ่ือหาจุดที่จะต้อง
พัฒนาร่วมกันอีกรอบในขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุตามเป้าหมาย  

3.1.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานร่วมกันในวงจรที่ 2 ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบที่ได้ร่วมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณ์ในวงจรที่ 1 ได้เป็นอย่างดีเพ่ือปรับปรุงทิศทางการท างาน  

3.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่  1 ใน
ประเด็น 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 

3.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
3.2.1 การระดมสมองเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้

ร่วมวิจัย พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังขาดการการท างานที่หนักแน่นอยู่ อาจเนื่องจากอายุและงาน
การสอนเยอะไป เลยท าให้เกิดอุปสรรคในการท างานร่วมกันบ้างในบางครั้ง จึงท าให้แต่ละคนมอง
ปัญหาที่เกดิขึ้นไม่ตรงกันก็มีในบางครั้ง  

3.2.2 การน าเสนอแนวคิดใหม่ร่วมกัน พบว่าการน าเสนอแนวคิดใหม่ร่วมกันใน
วงจรที่ 2 นี้ท าให้มีก าลังใจในบางส่วนที่ท าส าเร็จ แต่ก็ต้องสู้ต่อไปในส่วนที่ยังต้องเติมเต็มให้แล้วเสร็จ 
แต่ก็เจอปัญหาด้านช่วงสอบของนักศึกษาท าให้อาจารย์ต้องรับภาระหนักพอควร กอร์ปกับมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบาทท่านยังไม่ช านาญในเครื่องมือเทคโนโลยี  

3.2.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยัง
ขาดการใช้เทคโนโลยีในบางจุดอยู่ การร่วมมือในการเสนอแนวคิดยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและวิธีการ
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น าแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใช้ผนวกกับสายธารประสบการณ์นั้นมีน้อยเกินไป และสุดท้ายก็ยังไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น 

3.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่ละ
ประเด็นยังน้อยเกินไปไม่สมบูรณ์มากนัก 

3.3  ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
3.3.1 การระดมสมองเพ่ือการท างานในวงจรใหม่นี้ ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ผู้ร่วมวิจัยมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีน้อยเกินไปยังไม่สมบูรณ์มาก
นักในการร่วมกันท าที่ผ่านมา ควรเพ่ิมข้อมูลการพัฒนาทักษะให้กับผู้ร่วมวิจัยให้มากกว่านี้เพ่ือให้ได้
งานที่ดีออกมาให้กับองค์กรต่อไป 

3.3.2 การน าเสนอแนวคิดใหม่ของผู้วิจัยและผู้ร่ วมวิจัย มีข้อสัง เกตและ
ข้อเสนอแนะ คือ การน าเสนอแนวคิดจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์วางแผนที่ดี และมีความรอบคอบ
มากกว่านี้ เนื่องจากเรื่องสื่อการสอนนี้มีความละเอียดมาก  

3.3.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
คือ ทัศนะที่มีองค์ความรู้ของตนส าคัญมาก บางครั้งก็เอาแนวคิดตนมามากเกินไปเลยท าให้งานออกมา
ช้ามากกว่าปกติ การกรั่นกรองจากหลาย ๆ คนเป็นบรรทัดฐานแก่กันและกันจึงมีความส าคัญมากใน
วงจรใหม่นี้ ควรพิจารณาแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทีละประเด็นจึงจะก่อเกิดงานในรอบใหม่นี้ออกมาได้
สมบูรณ์ได ้

3.3.4 การถอดบทเรียน มีข้อสังเกตว่าผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจในการถอดบทเรียน
ยังไม่ชัดเจนพอ เนื่องจากอาจเป็นด้วยความไม่เคยชินในการท างานนี้  

3.4  การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
3.4.1 การระดมสมองเพ่ือการท างานในวงจรใหม่นี้ ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ

เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ในการท างานร่วมกันนั้น แน่นอนว่าด้านของความ
คิดเห็นนั้นไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามถูกหรือผิด สุดท้ายก็เป็นการให้ผู้ อ่ืนคิดต่อยอด
แนวความคิดของกันและกัน เพราะจะท าให้เกิดองค์ความรู้มากมายแก่ผู้ร่วมงาน ดูอย่างการท างานใน
วงจรใหม่นี้เห็นได้ว่า มีการพัฒนามากในเรื่องการเข้าร่วมกันประชุมปรึกษา และในด้านบุคลิกที่
เปลี่ยนไปในการท างานของผู้ร่วมวิจัยเป็นต้น  

3.4.2 การน าเสนอแนวคิดใหม่ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ในการร่วมกันประชุมในเชิงทฤษฎีที่
สามารถท างานร่วมกันได้ในรอบใหม่นี้ได้อย่างลงตัว และสังเกตได้ว่ามีผู้ร่วมวิจัยบางท่านสามารถ
เสนอแนวคิดได้เร็วมาก อาจเนื่องมาจากการลงมือท างานร่วมกันเลยท าให้เห็นจุดที่จะแก้ไขได้ง่าย  

3.4.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีท ากันในรอบแรกนั้นมาเป็น
แรงขับพลังการท างานได้ดีกว่าเดิม  

3.4.4 การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในงาน
ร่วมกันอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิม 
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ต่อมาเวลา 16.00 น. กิจกรรมการถอดบทเรียนเสร็จสิ้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันไหว้พระ
กลับทีพั่ก 
 

 
 
ภาพที่ 4.32  การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรม คือ 

1. การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือการวิจัยเพ่ือใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานใหม่ ได้จัดประชุมกันเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ 
อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในเวลา 09.30 น. ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้ มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมเพ่ือร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และ 2) การน าแผ่นลงสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
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2. การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่
ได้จากการจัดท าร่วมกัน ในวันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด าเนินในการปฏิบัติการความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี
เลิร์นนิง 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้

โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง วงจรที่ 2 
ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ  
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง สามารถสร้าง

เนื้อหาพร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์  วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตจัดท ารายละเอียดส าคัญของเนื้อหาในหลักสูตรของตนเอง 
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.เนื่องจากว่าระดับการวางแผน
งานนี้มีการปฏิบัติที่ลงตัวแล้วในวงจรที่ 1 ที่ประชุมจึงผ่านไปในระดับที่ 2 เลย  

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง 
และการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันใน
เชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีในวงจรที่ 2 ไม่มีอะไรมากในระดับที่ 1 นี้เพราะว่าบรรลุตามความ
คาดหวังในรอบแรกแล้วจึงถือโอกาสฝึกระดับท่ี 2 ต่อกันเลย 

ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถร่างข้อความ

กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา e-Learning ได้เป็นอย่างดี รวบรวมและ
จัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นสตอรีบอร์ดได้มากยิ่งขึ้น  วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ และมอบให้ผู้ช่วยผู้วิจัยดูแลเรื่องเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร 
และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ  2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) 
ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อม
เพรียงกันในห้องประชุมรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันในการ
ร่างข้อความกระดานเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์มากกว่าในวงจรที่ 1 เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์
บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการร่างข้อความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน โดยมี
นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของรูปแบบ โดยเราใช้โปรแกรม Canva 
เข้ามาช่วยในการร่างกระดานเรื่องราว ซึ่งมีรูปแบบที่สวยงาม และได้มาตฐานกว่าเดิม ตามหน้าเว็บ
ไชต์ตัวอย่างรูปแบบดังภาพ 4.33 
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ภาพที่ 4.33  แบบตัวอย่างข้อความกระดานเรื่องราวในวงจรใหม่  
ที่มา จาก canva, โดย แบบสตอรี่บอร์ด, สืบค้นจาก https://www.canva.com/ 
 

“ในรอบนี้รู้ว่าสบายขึ้นมาก เพราะเราได้เว็บไซต์ โปรแกรม Canva เข้าช่วยเบาภาระ
ส าหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการออกแบบสื่อจริง ๆ” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“การฝึกทักษะทางออนไลน์นี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าใดนัก แต่มาถึงตอนนี้ท าให้ผมได้เทคนิค
ใหม่มาเยอะมาก ยิ่งอย่างรอบนี้ ได้เลย คิดว่านักศึกษารุ่นปัจจุบันนี้คงชอบน่าดูครับในการออกแบบ
ร่างกระดานเนื้อหาการสอน การเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนครับ” (พระมหาสายัณห์ เปม
สีโล,ดร. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ เวลา 11.00 น. ในการอบรมการใช้สื่อในวงจรที่ 2 นี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และได้ฝึกโปรแกรมเสริมแบบ
สมบูรณ์ในการร่างกระดานข้อความ ใน Canva ซึ่งเป็นเว็บไชต์เสริมให้อาจารย์สามารถออกแบบได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิม และถ้าไม่มีความช าชาญในการท าก็จะท าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีก นับว่าท าให้ผู้ร่วมวิจัย
หลายรูปมีความพร้อมมากกว่าเดิมในรอบนี้ และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับ
ตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การวางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมี
เป้าหมาย  

ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตสามารถสร้างต้นแบบของ

หลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกัน วิธีด าเนินการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต ร่วมกันออกแบบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง
โดยพร้อมเพรียงกัน เนื้อหาบางประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนัก จึงมีการเสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มี
ความชัดเจน และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนักในการฝึกท าใน
ระบบอีเลิร์นนิง นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ทดสอบให้ดู และอาจารย์ได้ฝึกตามแต่ละขั้น
จนเกิดความช านาญไม่มากนัก แต่ก็พอท าได้ 

ผลการปฏิบัติ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของตนเองในรายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการ
ร่างหลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือใช้ในการทดสอบการพัฒนาร่วมกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงโดยพร้อมเพรียงกัน เนื้อหาบาง
ประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนัก จึงมีการเสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มีความชัดเจน และการท า
แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนักในการฝึกท าในระบบอีเลิร์นนิง นายอัศวิน 
คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ทดสอบให้ดู และอาจารย์ได้ฝึกตามแต่ละขั้นจนเกิดความช านาญไม่มาก
นัก แต่ก็พอท าได้ ในวงจรที่ 2 มีประเด็นเสริมไม่ค่อยเยอะ เพราะอาจารย์แต่ละท่านเคยท ามาในรอบ
แรกแล้วเลยท าให้งานง่ายกว่าเดิม 

ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตทบทวนหลักสูตร สรุป

การพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตรวจสอบโดยละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตร่วมกันด าเนินการในการทบทวนเนื้อหาให้ถูกต้อง 
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต  

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
ท าการจัดกลุ่มเพ่ือง่ายต่อการดูแลกันและกันในเรื่องการช่วยเหลือในเวลาออกแบบสื่อ และมอบหมาย
ให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน เพ่ือให้สะดวกในแต่ละขั้นตอนการท างานโดยมี
ประเด็นที่เราต้องท าให้มีคุณภาพคือ 1) ในเรื่องการตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มี
ความชัดเจน 2) จ านวนข้อสอบและเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิงให้มีความกระชับและเข้าใจง่ายการ
ออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนนัก เพราะยังไม่เกิดการท าบ่อย ๆ การคัดเลือกรูปภาพในเนื้อหาก็
ดูยังไม่แน่นพอ ในรอบนี้ระดับนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก เพียงแต่แนะน าให้ท าบ่อย และให้เข้า
คอมพิวเตอร์ท าสื่อให้บ่อยเข้าเท่านั้น  

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่มเพ่ือง่ายต่อการดูแลกันและกัน
ในเรื่องการช่วยเหลือในเวลาออกแบบสื่อ และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและ
กัน เพ่ือให้สะดวกในแต่ละขั้นตอนการท างานโดยมีประเด็นที่เราต้องท าให้มีคุณภาพคือ 1) ในเรื่อง
การตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจนมากกว่ารอบแรก 2) จ านวนข้อสอบ
และเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิงให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย และผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยในการออกแบบ
สื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนให้มีความช านาญขึ้น เกิดการท าบ่อย ๆ ในรอบนี้ระดับนี้สามรารถท าได้ดีขึ้น 
และร่วมกันด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 ต่อไปเพื่อความ 
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ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่งหลักสูตรอีเลิร์นนิง 

ส าหรับผู้เรียนและเผยแพร่หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็น
อย่างดี วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต  

การปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 
คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็น
ขั้นตอนของงานเอกสาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ และเตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงใน
วิทยาเขตต่อไปความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง จึงได้ร่วมกันฝึกทักษะอีกในด้าน
การออกแบบอักษรให้มีความทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 
3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็น
ขั้นตอนของงานเอกสารการออกแบบข้อความเอกสารให้ดี เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ และ
เตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตต่อไปความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่
คล่อง จึงได้ร่วมกันฝึกทักษะอีกในด้านการออกแบบอักษรให้มีความทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน ดังภาพที่ 
4.34  

 

 
 
ภาพที่ 4.34  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกิจกรรมในวงจรใหม่ 
 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสรมิ
ทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ วงจรที่ 2 

ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการสอนทางออนไลน์ได้

อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมเข้าปรึกษา
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วางเป้าหมายพร้อมเพรียงกันในห้องประชุม ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติ
ของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พร้อมเพรียงกันในห้องประชุมรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมีการร่วมกันปรึกษาหารือ
ในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ
มีข้อมูลรายวิชาที่มีเป้าหมายชัดเจน ในการฝึก การแทรกวิดีโอยังคงไม่ช านาญมากนักจนให้เกิดความ
ช านาญในการแทรกงานแต่ละจุด และการออกแบบข้อสอบและเนื้อหาในการลง ยังไม่ช านาญ
เท่าท่ีควรนัก 

ผลการปฏิบัติ เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้า
ฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ โดยมีการร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการ
จัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีข้อมูลรายวิชาที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน ในการฝึก การแทรกวิดีโอยังคงไม่ช านาญมากนักจนให้เกิดความช านาญในการแทรกงานแต่ละ
จุด และการออกแบบข้อสอบและเนื้อหาในการลง ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก ในรอบนี้ระดับการ
ท างานมีไม่มากเพราะในวงจรที่ผ่านมาสามารถฝึกท าและใช้ได้พอสมควร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ฝึก
ในระดับท่ี 3 พัฒนาการออกแบบต่อในช่วงบ่ายอย่างต่อเนื่อง 

ระดับที่ 3 พัฒนาการออกแบบ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถพัฒนาแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านข้อความ

กระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดี โอที่อาจเกิดขึ้นได้ ,  สร้างแรงบันดาลใจใน
กระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมอบรมพร้อมเพรียงกันในห้องคอมพิวเตอร์  
ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมออกแบบการน าเสนอ ในวงจรแรกยังมีการใช้เทคโนโลยีไม่ถนัด แต่มาวันนี้ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัย ได้ช่วยเพ่ิมทักษะในการใช้สื่อออกแบบมากขึ้น เนื่องจากบางคนบางท่านยังไม่ถนัดในการ
สร้างรูปแบบใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ช่วยกันดูจนเกิดการลงตัวในการปฎิบัติ และได้ท าการทดสอบ
ตามรายวิชาที่สอน ให้เกิดการใช้งานได้อย่างดีขึ้นตามล าดับ และได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ พัฒนาแนวคิดการออกแบบการสอนผ่าน
ข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม สร้างแรง
บันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ในรอบนี้ผมโอเคนะ สามารถสร้างรูปแบบตัวเองได้พอควรมากกว่าเมื่อรอบที่แล้วที่เราได้
ทดสอบกันนับว่า กิจกรรมนี้ดีนะ โทษฐานที่ผมไม่ค่อยได้สอนทางออนไลน์ งานวิจัยแบบนี้มีทักษะดีใน
ความเห็นผม เพราะถ้าแบบอ่ืนผมคงไม่ได้ฝึกทักษะดี ๆ แบบนี้ใช้ในการสอน คงค้นหาเอง ท่านอัศวิน
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มาดูของผมหน่อยเพ่ิมหน่อย ในส่วนของการอัปโหลดไฟล์งานไว้” (ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี , 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“เราฝึกแค่เฉพาะวิชาที่เราสอนนะครับ คิดว่าให้เราท าอย่างไรในวิชาอ่ืน ๆ ด้วยบ้าง ส่วนตัว
ผมขอวิชาเดียวในการออกแบบ แล้วเราสามารถเอารูปแบบไปใช้ในรายวิชาอ่ืนได้ผมคิดว่า ประหยัด
การออกแบบดี ” (พระครูวินัยการโกวิท, 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“ผมว่ารอบนี้ดีนะครับ เอาแค่รู้ทักษะก็พอครับ แต่ก็หมึนหัวนิด ๆ แต่ก็ดีครับเป็นการอบรม
เพ่ิมทักษะที่ดีมาก ผมสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ครับได้ความรู้ดีพอสมควร เป็นอีกรูปแบบการท างาน
การสอนที่ทรงอิทธิพลต่อนักศึกษาแน่นอน ในยุคนี้ แต่รูปแบบเราก็คงต้องท าต่อไปเรื่อย ๆ นี่ท่าน
อัศวินมาดูผมนิดหน่อยนะ ผมออกแบบเนื้อหาโอเคไหม เป็นส่วนตัวนะไม่เหมือนใครนะ ก็โอเคครับ
พระอาจารย์ดีครับ” (อาจารย์ไชยา เรืองดี, 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถท างานร่วมกันออกแบบการน าเสนอสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในวงจรที่ 2 ในการใช้เทคโนโลยี
ไม่ถนัดก็สามารถใช้ได้อย่างพอสมควรกว่าเดิม ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเพ่ิมทักษะในการใช้สื่อ
ออกแบบมากขึ้นกว่ารอบแรบมีเวลาท างานมากกว่าเดิม อาจารย์ได้ท าการทดสอบตามรายวิชาที่สอน
ของตนเอง ให้เกิดการใช้งานได้อย่างดีขึ้นตามล าดับ และได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ พัฒนาแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านข้อความ
กระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม สร้างแรงบันดาลใจใน
กระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับอาจารย์ได้อย่างบริบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4.35 

 

 
 
ภาพที่ 4.35  อาจารย์ฝึกทักษะขั้นตอนในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบสื่อในการสอน 
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ระดับที่ 4 สร้างเนื้อหา 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถเพ่ิมทักษะตนเองได้ด้วยการเข้าฝึกใช้งานสร้างเอกสาร

และรายละเอียดน าเสนอ Power Point ฯลฯ กับนักศึกษาทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี และ
ประสานงานกับศูนย์บริการวิชาการในเรื่องเครื่อข่างสัญญานอินเตอร์เน็ต วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย 
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะ
ศาสนาและปรัชญาได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงกับนักศึกรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน ผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก และร่วมกันตรวจสอบ
รายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของ
นักศึกษาหรือไม่ ซึ่งในวงจรที่ 2 นี้นับว่าท าได้มาก และนักศึกษาเองเข้าในระบบได้ดีกว่ารอบที่แล้ว 
หลังจากนั้นร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ไปให้มีประสิทธิภาพโดยแต่ละท่านก็ดูในรายวิชา
กรรมฐานว่ามีตรงไหนเสริมอีกบ้าง  

“นับเป็นการอบรมที่ดีมาก วันนี้ท่านอาจารย์ไพจิตรได้ช่วยเสริมในจุดที่เราติดขัด ผมเองก็
ได้ความรู้เพ่ิมมากขึ้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ตัวผมเองอายุมากแล้วแต่ก็มีความพยายามที่จะ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ในการฝึกทักษะนี้เพ่ือให้นักศึกษามีการใช้งานได้เป็นอย่างดี ในการเรียนแบบ
ออนไลน์นี้” (พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ, 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“ปรัชญาเราต้องมีความชัดเจนในการเรียนออนไลน์ ในวันนี้ผมมีความสุขและมีปัญหาน้อย
มากในการใช้งาน และการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ ในระบบนี้ วันนี้สัญญาณอินเตอร์เน็ตก็โอเคนะ เข้า
ท างานได้ง่ายขึ้น” (อาจารย์ชาญพัฒน์ ข าขัน, 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“เอาแบบนี้ผมขอน าเสนอทฤษฎีที่ผมได้รีวิวมาอีกสักนิดเพ่ือความเข้าใจในประเด็นการท า
สื่อการเรียนการสอนให้มีขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Courseware) เป็นขั้นตอน
แรกของการออกแบบการเรียนการสอน ( Instructional Design) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทั้งหมดที่เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทเรียน 
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน
การสอน และยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกได้ดังนี้ 1) การ
วิเคราะห์หลักสูตร หลักสูตรหรือกลุ่มวิชาที่ต้องการสร้างบทเรียน ทั้งนี้บางวิชาจ าเป็นที่จะต้องใช้
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่บางวิชาสามารถสร้างเนื้อหาให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
ได้ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา เนื้อหาของสื่อการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่นากจนเกินไปจน
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกน่าเบื่อ และเนื้อหาของบทเรียนต้องเป็นการใช้ความสามารถของสื่อการสอนได้อย่าง
คุ้มค่า 3) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือใช้ก าหนดเป้าหมายของสื่อการสอน ช่วย ให้สามารถออกแบบสื่อ
การสอนให้เหมาะสม เช่น ช่วงอายุผู้เรียน ความสามารถในการเรียนรู้ ระดับการศึกษา เป็นต้น” (พระ
มหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและ
ปรัชญาสามารถใช้งานระบบอีเลิร์นนิง และนักศึกษาเข้าใช้งานได้เป้นอย่างดี โดยวันนี้ได้ท าการ
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ทดสอบการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงกับนักศึกรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานท าการวิเคราะห์เนื้อหา
ร่วมกันกับนักศึกษา ปรากฏว่ามีปัญหาในการเข้าใช้งานน้อยมาก และผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อ
เสริมเข้าไปอีกเพ่ือเสริมทักษะให้มากขึ้น และยังร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลง
ในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาหรือไมอีกด้วยนับว่าการเพ่ิม
ศักยภาพในวงจรที่ 2 นี้นับว่าท าได้มากกว่ารอบที่แล้ว และนักศึกษาเองเข้าใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 
ดังภาพที ่4.36  
 

 
 
ภาพที่ 4.36  อาจารย์เข้าฝึกใช้งานสร้างเอกสาร และให้นักศึกษาเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงทางออนไลน์
รายวิชากรรมฐาน 
 

ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์พัฒนาเนื้อหา ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม

ความคิดเห็นและการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดหวังได้
วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติ
ของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
แบ่งกลุ่มท างานในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิค
ด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก และร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ 
การท าการทดสอบหรือการให้คะแนนที่ยังไม่ช านาญมากนัก ให้เกิดความช านาญขึ้นกว่าเดิม และด้วย



329 

ว่าอาจารย์ไม่เข้าใจเรื่องการโอนย้ายไฟล์งานเข้าในสื่อนักก็มีผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าชี้แนะในรอบนี้ไม่มี
อะไรน่าห่วงเพราะมีแค่การย้ าให้เกิดความช านาญให้มาก 

ผลการปฏิบัติ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์
เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อ
เสริมเข้าไปอีกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ จนท าให้สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้เป็น
อย่างดีมากกว่ารอบแรก ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ฝึกทักษะในระดับ เพ่ิมประสิทธิภาพต่อเนื่องในช่วง
บ่ายต่อเลย 

ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
สภาพที่คาดหวัง สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็น ด้านการใช้งานของการ

ออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ
ร่วมอบรมพร้อมเพรียงกัน ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติ 2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย 
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตน ในการเรียนการสอน 
ร่วมกันวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตนร่วมกัน อาจารย์แต่ละท่านได้น าเสนอเนื้อหาของตนให้มี
ความชัดเจนมากขึ้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าเสนอให้ดีขึ้น เนื่องจากในวงจรที่ 2 นี้อาจารย์บาง
ท่านมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกันมากเป็นพิเศษ มีความพร้อมเพรียงกันในที่ประชุมมากกว่า
ทุกครั้ง เพราะต้องการลงมือศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่าเก่า การวิเคราะห์ร่วมกันมีประเด็น
มากกว่ารอบแรก คงเป็นเพราะว่าการท างานร่วมกันในวงจรแรกนั้นมีปัญหาหลายอย่าง มาในครั้งเลย
มีการร่วมกันพัฒนาได้ลงตัวมากกว่าเดิม 

“ก็เป็นข้อมูลที่ดีในการเสริมความรู้ในทางปฏิบัติอีกทางของพวกเรา สู้ต่อไปเพ่ือการพัฒนา
งานสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเราก็จะได้พัฒนาในเรื่องนี้ให้เป็นความเคยชินในการจัดท า
สื่อการสอน” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“เราต้องท าอย่างจริงจังครับ พอดีผมเองก็อ่อนในด้านนี้เหมือนกัน คิดว่าการเสริมทักษะอีก
ในการอบรมพิเศษบ่อย ๆ น่าจะดีมากครับผมการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก 
วันนี้เราได้ข้อปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพร่วมกัน” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563) 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดสามารถพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตนในการท างานร่วมกัน ในการเรียนการสอน 
ร่วมกันวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตนร่วมกัน อาจารย์สามารถน าเสนอเนื้อหาของตนให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าเสนอให้ดีขึ้น อาจารย์สามารถวิเคราะห์ร่วมกันมี
ประเด็นมากกว่ารอบแรก คงเป็นเพราะว่าการท างานร่วมกันในวงจรแรกนั้นมีปัญหาหลายอย่าง มาใน
ครั้งเลยมีการร่วมกันพัฒนาได้ลงตัวมากกว่าเดิม ดังภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37  วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของการออกแบบการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง วงจรที่ 2 

ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบความเหมาะสมของ

สื่อ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินความต้องการนักศึกษา วิธีด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญาจัดท ารายละเอียดส าคัญของรายวิชาที่จะลงโปรแกรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิง ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา 

การปฏิบัติ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนัดประชุม
กันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองที่สอน และเนื้อหาใน
รายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง การจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยัง
ไม่ช านาญและชัดเจนมากนัก อาจเป็นเพราะความช านาญในการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษา
ยังไม่ชัดเจนด้วย วันนี้จึงมีการแนะน าในการประชุมกันให้ง่ายขึ้นต่อจากรอบที่แล้ว 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
เข้าใจเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึง
พอใจยังไม่ช านาญและชัดเจนมากนัก ก็ฝึกท าและใช้จนเกิดความเข้าใจในงาน วันนี้จึงมีการแนะน าใน
การประชุมกันให้ง่ายขึ้นต่อจากรอบที่แล้ว 
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ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่หยุดชะงักและขาดการติดตามในการใช้งาน

โปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มีการวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพทุกคนรวมถึง
การวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหาและตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
นักศึกษา วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานจัดท าเนื้อหาให้ครบ
ตามก าหนด ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การปฏิบัติ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ลงมือ
ปฏิบัติการจัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมกันปรึกษากันในเรื่องการเสริมเติม
แต่งเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ อาทิตย์นี้มีประเด็นในเรื่องของการล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ 
อีกมากพอควรที่จะปรับปรุงในการอบรม ผู้ช่วยผู้วิจัยได้แนะน าในเรื่องการเสริมองค์ประกอบดี ๆ ให้
อาจารย์ได้เข้าใจ และการอัปโหลดรูปภาพที่เข้ากับบริบทการสอนได้อย่างดีกว่ารอบแรก 

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์พอประมาณ การล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้
แนะน าในเรื่องการเสริมองค์ประกอบดี ๆ ให้อาจารย์ได้เข้าใจและได้ผลในการฝึกปฏิบัติดีจนลงตัว
พอสมควร และการอัปโหลดรูปภาพที่เข้ากับบริบทการสอนได้อย่างดีกว่ารอบแรก  และได้ร่วมกัน
ท างานในข้ันตอนต่อไป 

 
ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม หรือ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างาน และการสื่อสารวัตถุประสงค์
ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนนักศึกษา วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะ
ศาสนาและปรัชญา ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาในรายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐาน ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจ าวิชาได้ก าหนด
กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมร่วมกัน การน าเสนอในด้านบทเรียนยังไม่ชัดเจนในรอบที่
แล้วทีมงานฝ่ายผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันกับอาจารย์ประสานศูนย์บริการวิชาการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ใน
การจัดฝึกต่อไปให้ดีกว่าเดิม บทเรียนต้องให้มีความเข้าใจง่ายมากกว่า ในยุคใหม่นักศึกษาต้องการ
ความเขา้ใจที่ง่ายเรียนง่าย และกระทัดรัดในเนื้อหา 

ผลการปฏิบัติ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มี
รูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การน าเสนอในด้านบทเรียนมีความช านาญ
มากกว่ารอบแรก บทเรียนต้องให้มีความเข้าใจง่ายมากกว่าเดิม ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าฝึกใช้เกิดความ
เข้าใจที่ง่ายเรียนง่ายในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ 

 
ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ 
สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชา เกี่ยวกับวิธีการ

น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม 
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วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน การ
น าเสนอเมนูหัวข้อของบทเรียนยังขาดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนนักในเรื่องนี้ได้หาโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยใน
การแก้ปัญหาและฝึกทดสอบ การออกแบบสีและบทเรียนโดยรวมให้ทันสมัยต่อนักศึกษาโดยยังคงใช้
โปรแกรม Canva มาช่วยในการออกแบบเพิ่มให้กับอาจารย์ 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตาม
ก าหนดการสอน ผลการน าเสนอเมนูหัวข้อของบทเรียนได้หาโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา
และฝึกทดสอบ การออกแบบสีและบทเรียนโดยรวมให้ทันสมัยต่อนักศึกษาโดยยังคง ใช้โปรแกรม 
Canva มาช่วยในการออกแบบเพ่ิมให้กับอาจารย์ ในระดับที่ 4 นี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนัก อาจารย์
เลยคุยกันว่าควรท าระดับที่ 5 ต่อได้เลยในช่วงบ่าย 

 
ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน

เรื่องราว ก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา  สร้างแรงบันดาลใจ
ในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 3 คณะ ผู้รับผิดชอบ 1) ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขต ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ 
2) ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) ผู้วิจัย ท าหน้าที่สังเกตการปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมวิจัย  

การปฏิบัติ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เวลา13.30 น. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบของการใช้ข้อความที่
ทันสมัยให้สมกับยุคปัจจุบัน และมีการก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอ ร่วมกันตรวจสอบก าหนดเค้า
โครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมลงมือในการปฏิบัติในคอมพิวเตอร์ 
และมีอาจารย์บางท่านก็ยังมีประเด็นปัญหาอีกในเรื่องการใช้สื่อในเครื่องมือของตนเอง จึงให้ผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อใช้เวลาในการเพิ่มทักษะในวงจรที่ 2 นี้ให้คุ้มค่าที่สุด 

“สมมุติถ้าเราท าไม่สวยนี่นักศึกษาจะเข้ามาเรียนของเราไหมนี้ น่าคิดนะ ผมเองก็อ่อนใน
เรื่องของการสร้างรูปแบบเสียด้วยสิ สนุกดีเหมือนกันนะรอบนี้” (พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

“เราสามารถท าโครงสร้างเนื้อหาสั้น ๆ กะทัดรัดได้ไหม หรือว่าเอาตามแผนการสอนของเรา
เลย ยังงง ๆ อยู่ และเรื่องวีดิโอท ายาวเท่าไหร่นะตามท่ีเราตกลงกัน ผมลืม และเราสามารถลงได้กีนาที 
จึงจะสามารถอัปโหลดลงได้ให้นักศึกดูและไม่เบื่อ ซึ่งแน่นอนนักศึกษาเรายิ่งมีแต่วัยรุ่นซะด้วยนะ
อินเตอร์อีก คงต้องพิถีพิถันในเรื่องนี้อย่างมากผมว่า นี่เอาอีกแล้วเน็ตเราช้าอีกตามเคย” (อาจารย์
มนตรี รอดแก้ว, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
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“ไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องนี้ เราแค่ฝึกทักษะให้เกิดความรู้ครับ แล้วเราก็น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาเรื่อย ๆ คิดว่าเดี๋ยวก็ดีเองครับ เราสามารถลงได้เยอะพอควร และรูปแบบ
เอกสารต่าง ๆ เราก็ลงได้เต็มที่ รูปภาพด้วยเพ่ือให้การพัฒนาเรามีศักยภาพมากขึ้นในรอบนี้” (นาย
อัศวิน คงช านาญ, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

ผลการปฏิบัติ เวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์สามารถร่วมกัน
ออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบของการใช้ข้อความที่ทันสมัยให้สมกับ
ยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวงจรที่ 1 พอสมควร และมีการก าหนดรูปแบบการใช้วิดีโอ
เข้าในระบบอีเลิร์นนิงได้พอควร รู้ขั้นตอนในการท างานกับสื่อการสอนมากว่าเดิม ตรวจสอบก าหนด
เค้าโครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และที่น่าสังเกตอาจารย์มีการน าเทคนิค
ของตนเองเข้าผสมผสานกับสื่อในปัจจุบันได้เร็วขึ้น อาจเป็นเพราะว่ามีการใช้งานตลอดในการปฏิบัติ
ในคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อใช้เวลาในการเพ่ิมทักษะในวงจรที่ 2 
ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในจุดต่าง ๆ เพ่ือสามารถตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็น
อย่างดีดังภาพที่ 4.38 

 

 
 
ภาพที่ 4.38  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดโครงสร้างเนื้อหา 
 

ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่าน

การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งได้ วิธีด าเนินการ อาจารย์เตรียมเค้า
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โครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด และลงในโปรแกรมระบบอีเลิร์นนิงได้  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เนื่องจากอาจารย์ท าแผนการ
สอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้ในรอบแรก ต่อมาวันนี้คุยกันให้กระชับและท า
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่
สมบูรณ์เท่าไหร่นักหลายครั้ง แต่ด้วยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วจึงท าให้งานดีขึ้นได้อย่างพอควร 

ผลการปฏิบัติ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 11.00 น. อาจารย์ท าแผนการสอนตาม
แนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ได้อย่างสมบูรณ์ดี กระชับและดีขึ้นกว่าเดิม จึงตกลงกันท า
ในระดับท่ี ต่อในช่วงบ่ายเลยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างการท างาน 

ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการเขียน

สคริปต์ และออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงาน
น าเสนอ Power Point ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ อาจารย์ประจ าวิชาจัดหาอุปกรณ์สื่อ
ให้ครบตามวัตถุประสงค ์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การปฏิบัติ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สร้างรูปแบบการพัฒนา
กระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่หลากหลายร่วมกันแต่ก็ยังมีอาจารย์บาง
ท่านยังไม่เกิดความช านาญมากนักในการออกแบบสื่อการสอน แต่ได้ผลจากการฝึกทดสอบในการเข้า
ห้องคอมบ่อยขึ้นในทุกระดับที่ท ามาเลยท าให้การปฏิบัติมีการพัฒนาขึ้นกว่ารอบแรก รอบนี้ไม่มีอะไร
มากนัก เพียงแต่เสริมบางจุดเท่านั้นให้ดีขึ้น 

ผลการปฏิบัติ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการ
สร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
อาจารย์สร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่
หลากหลายร่วมกันได้สมบูรณ์มากในรอบนี้ อาจเป็นเพราะผลจากการฝึกทดสอบในการเข้าห้องคอม
บ่อยขึ้นในทุกระดับที่ท ามาเลยท าให้การปฏิบัติมีการพัฒนาขึ้นกว่ารอบแรก รอบนี้ไม่มีอะไรมากนัก 
เพียงแต่เสริมบางจุดเท่านั้นให้ดีขึ้น 

 
ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถมีการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือเขียนอย่างรวดเร็ว

ได้ สามารถเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะของเนื้อหา ข้อก าหนด e-Learning, 
ค่าใช้จ่าย, เวลา, ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามความ
ต้องการของตนได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิธีด าเนินการ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้ครบ
ตามหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์เรียนรู้วิธีการพัฒนาการ
ออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์ที่ยังไม่ช านาญมากนักในเรื่องของการใช้สีกราฟิกก็ดี ผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้แนะน าเกี่ยวกับเรื่องสี เพราะไม่มีอะไรน่าห่วยเป็นการแก้ไขที่ง่าย เพราะมีข้อมูลรอบแรกอยู่
แล้ว และใช้กับนักศึกษาได้ดีขึ้น 
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ผลการปฏิบัติ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.อาจารย์เรียนรู้วิธีการพัฒนาการ
ออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มีความช านาญในเรื่องของการใช้สีกราฟิกได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
เพราะไม่มีอะไรน่าห่วยเป็นการแก้ไขที่ง่าย เพราะมีข้อมูลรอบแรกอยู่แล้ว และใช้กับนักศึกษาได้ดีขึ้น  
ในช่วงบ่ายก็ร่วมท ากันในระดับที่ ต่อเพราะไม่มีอะไรมากในระดับนี ้

 
ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 
สภาพที่คาดหวัง อาจารย์สามารถสร้างหลักสูตรได้ และสามารถอัปโหลดในระบบการ

จัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดี เพ่ือประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษา  วิธีด าเนินการ 
อาจารย์ประจ าวิชาร่วมพัฒนาขั้นตอนการท างานให้เป็นไปตามหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การปฏิบัติ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ฝึกทักษะการสร้าง
หลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี และฝึกการอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้
อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีมีแต่การอัปโหลดไฟล์ที่ดีขึ้นรอบนี้ไม่มีอะไรมากนักสอนเทคนิคให้พอประมาณ
ก็สามารถอัปโหลดได้แล้ว  

ผลการปฏิบัติ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.40 น. อาจารย์ฝึกทักษะการสร้าง
หลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี และฝึกการอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้
อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีมีแต่การอัปโหลดไฟล์ที่ดีขึ้นรอบนี้ไม่มีอะไรมากนักสอนเทคนิคให้พอประมาณ
ก็สามารถอัปโหลดได้แล้ว เพราะอาจารย์ท าได้ดีในรอบแรกแล้ว 
  

3.การถอดบทเรียน จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ 

3.1 ผลการด าเนินงาน  
3.1.1 การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้จัดประชุมกันเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ 

อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในเวลา 09.30 น. ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังเน้น
บทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้ มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมเพ่ือร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และ 2) การน าแผ่นลงสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ให้ดีขึ้นและสรุปวิธีการปฏิบัติส าหรับวงจรที่ 2 

3.1.2 การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ในวันที่ วันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด าเนินในการปฏิบัติการความร่วมมือในการท ากิจกรรม เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราช
วิทยาลัย คือ 1) ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยมีรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ วงจรที่ 2 ดังต่อไปนี้  
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1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มีผลการด าเนินการ
ดังนี้  

1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 
อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และการวางแผน  ก าหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่าง
ดีในวงจรที่ 2 ไม่มีอะไรมาก  

1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 
10.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมเพรียงกันในห้องประชุมรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชิน
วงศ์ โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันในการร่างข้อความกระดานเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์มากกว่าใน
วงจรที่ 1 เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการร่าง
ข้อความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมใน
ส่วนของรูปแบบ โดยเราใช้โปรแกรม Canva เข้ามาช่วยในการร่างกระดานเรื่องราว ซึ่งมีรูปแบบที่
สวยงาม และได้มาตฐานกว่าเดิม ตามหน้าเว็บไชต์  

1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ด าเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 
น. อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง ตามคณะของตนเองในรายวิชาที่สอน 
และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่างหลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือใช้ในการทดสอบการพัฒนาร่วมกัน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง
โดยพร้อมเพรียงกัน เนื้อหาบางประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนัก จึงมีการเสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มี
ความชัดเจน และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมากนักในการฝึกท าใน
ระบบอีเลิร์นนิง นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ทดสอบให้ดู และอาจารย์ได้ฝึกตามแต่ละขั้น
จนเกิดความช านาญไม่มากนัก แต่ก็พอท าได้ ในวงจรที่ 2 มีประเด็นเสริมไม่ค่อยเยอะ เพราะอาจารย์
แต่ละท่านเคยท ามาในรอบแรกแล้วเลยท าให้งานง่ายกว่าเดิม  

1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่มเพ่ือง่าย
ต่อการดูแลกันและกันในเรื่องการช่วยเหลือในเวลาออกแบบสื่อ และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกัน
ทบทวนเนื้อหาของกันและกัน เพ่ือให้สะดวกในแต่ละขั้นตอนการท างานโดยมีประเด็นที่เราต้องท าให้
มีคุณภาพคือ 1) ในเรื่องการตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจนมากกว่า
รอบแรก 2) จ านวนข้อสอบและเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิงให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย และผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้ช่วยในการออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนให้มีความช านาญขึ้น เกิดการท าบ่อย ๆ ในรอบ
นี้ระดับนี้สามรารถท าได้ดีขึ้น และร่วมกันด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 ต่อไปเพื่อความ  

1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ด าเนินการในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 
16.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอี
เลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสารการออกแบบข้อความเอกสารให้ดี เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ และเตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตต่อไปความช านาญ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง จึงได้ร่วมกันฝึกทักษะอีกในด้านการออกแบบอักษรให้มีความ
ทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน  
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2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้  

2.1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้า
ฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ โดยมีการร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการ
จัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีข้อมูลรายวิชาที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน ในการฝึก การแทรกวิดีโอยังคงไม่ช านาญมากนักจนให้เกิดความช านาญในการแทรกงานแต่ละ
จุด และการออกแบบข้อสอบและเนื้อหาในการลง ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก ในรอบนี้ระดับการ
ท างานมีไม่มากเพราะในวงจรที่ผ่านมาสามารถฝึกท าและใช้ได้พอสมควร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ฝึก
ในระดับท่ี 3 พัฒนาการออกแบบต่อในช่วงบ่ายอย่างต่อเนื่อง  

2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถท างานร่วมกันออกแบบการน าเสนอสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในวงจรที่ 
2 ในการใช้เทคโนโลยีไม่ถนัดก็สามารถใช้ได้อย่างพอสมควรกว่าเดิม ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเพ่ิม
ทักษะในการใช้สื่อออกแบบมากขึ้นกว่ารอบแรบมีเวลาท างานมากกว่าเดิม อาจารย์ได้ท าการทดสอบ
ตามรายวิชาที่สอนของตนเอง ให้เกิดการใช้งานได้อย่างดีขึ้นตามล าดับ  และได้เสริมทักษะในการใช้
รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ พัฒนาแนวคิดการออกแบบการ
สอนผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม สร้าง
แรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับอาจารย์ได้อย่างบริบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
คณะศาสนาและปรัชญาสามารถใช้งานระบบอีเลิร์นนิง และนักศึกษาเข้าใช้งานได้เป้นอย่างดี โดย
วันนี้ได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงกับนักศึกรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันกับนักศึกษา ปรากฏว่ามีปัญหาในการเข้าใช้งานน้อยมาก และผู้วิจัยได้ให้
เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพ่ือเสริมทักษะให้มากขึ้น และยังร่วมกันตรวจสอบรายละเอียด
ของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาหรือ
ไมอีกด้วยนับว่าการเพ่ิมศักยภาพในวงจรที่ 2 นี้นับว่าท าได้มากกว่ารอบที่แล้ว และนักศึกษาเองเข้าใช้
งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 

2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สามารถวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้
เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ จนท าให้สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่
ลงในออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอน
ตามที่คาดไว้ได้เป็นอย่างดีมากกว่ารอบแรก ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ฝึกทักษะในระดับ เพ่ิม
ประสิทธิภาพต่อเนื่องในช่วงบ่ายต่อเลย  

2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งหมดสามารถพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตนในการท างานร่วมกัน ในการ
เรียนการสอน ร่วมกันวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตนร่วมกัน อาจารย์สามารถน าเสนอเนื้อหาของ
ตนให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการน าเสนอให้ดีขึ้น อาจารย์สามารถวิเคราะห์
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ร่วมกันมีประเด็นมากกว่ารอบแรก คงเป็นเพราะว่าการท างานร่วมกันในวงจรแรกนั้นมีปัญหาหลาย
อย่าง มาในครั้งเลยมีการร่วมกันพัฒนาได้ลงตัวมากกว่าเดิม  

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเข้าใจเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การจัดล าดับขั้นตอน
ของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่ช านาญและชัดเจนมากนัก ก็ฝึกท าและใช้จนเกิดความ
เข้าใจในงาน วันนี้จึงมีการแนะน าในการประชุมกันให้ง่ายขึ้นต่อจากรอบที่แล้ว  

3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา
การปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์พอประมาณ การล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ผู้ช่วย
ผู้วิจัยได้แนะน าในเรื่องการเสริมองค์ประกอบดี ๆ ให้อาจารย์ได้เข้าใจและได้ผลในการฝึกปฏิบัติดีจน
ลงตัวพอสมควร และการอัปโหลดรูปภาพที่เข้ากับบริบทการสอนได้อย่างดีกว่ารอบแรก  และได้
ร่วมกันท างานในขั้นตอนต่อไป   

3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การน าเสนอในด้าน
บทเรียนมีความช านาญมากกว่ารอบแรก บทเรียนต้องให้มีความเข้าใจง่ายมากกว่าเดิม ส่งผลให้
นักศึกษาที่เข้าฝึกใช้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเรียนง่ายในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ 

3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน ผลการน าเสนอเมนูหัวข้อของบทเรียนได้หาโปรแกรมที่
เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและฝึกทดสอบ การออกแบบสีและบทเรียนโดยรวมให้ทันสมัยต่อ
นักศึกษาโดยยังคงใช้โปรแกรม Canva มาช่วยในการออกแบบเพ่ิมให้กับอาจารย์ ในระดับที่ 4 นี้ยังไม่
มีอะไรน่าเป็นห่วงนัก อาจารย์เลยคุยกันว่าควรท าระดับที่ 5 ต่อได้เลยในช่วงบ่าย 

3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง เวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
อาจารย์สามารถร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบของการใช้
ข้อความที่ทันสมัยให้สมกับยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวงจรที่ 1 พอสมควร และมีการ
ก าหนดรูปแบบการใช้วิดีโอเข้าในระบบอีเลิร์นนิงได้พอควร รู้ขั้นตอนในการท างานกับสื่อการสอนมา
กว่าเดิม ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และที่น่า
สังเกตอาจารย์มีการน าเทคนิคของตนเองเข้าผสมผสานกับสื่อในปัจจุบันได้เร็วขึ้น อาจเป็นเพราะว่ามี
การใช้งานตลอดในการปฏิบัติในคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือใช้
เวลาในการเพ่ิมทักษะในวงจรที่ 2 ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในจุดต่าง ๆ เพ่ือสามารถตรวจสอบ
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจใน
กระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างดี 

3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
11.00 น. อาจารย์ท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวพอใช้ ได้อย่างสมบูรณ์ดี 
กระชับและดีข้ึนกว่าเดิม จึงตกลงกันท าในระดับท่ี ต่อในช่วงบ่ายเลยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างการท างาน  
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3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. 
ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวในสัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อาจารย์สร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของ
งานน าเสนอ Power Point ที่หลากหลายร่วมกันได้สมบูรณ์มากในรอบนี้ อาจเป็นเพราะผลจากการ
ฝึกทดสอบในการเข้าห้องคอมบ่อยขึ้นในทุกระดับที่ท ามาเลยท าให้การปฏิบัติมีการพัฒนาขึ้นกว่ารอบ
แรก รอบนี้ไม่มีอะไรมากนัก เพียงแต่เสริมบางจุดเท่านั้นให้ดีขึ้น 

3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว วันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.อาจารย์เรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มี
ความช านาญในเรื่องของการใช้สีกราฟิกได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่มีอะไรน่าห่วยเป็นการแก้ไขที่ง่าย 
เพราะมีข้อมูลรอบแรกอยู่แล้ว และใช้กับนักศึกษาได้ดีขึ้น ในช่วงบ่ายก็ร่วมท ากันในระดับที่ ต่อเพราะ
ไม่มีอะไรมากในระดับนี้ 

3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยีวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 
13.40 น. อาจารย์ฝึกทักษะการสร้างหลักสูตรได้กันทุกท่านในวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี และฝึกการ
อัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีมีแต่การอัปโหลดไฟล์ที่ดีขึ้นรอบนี้ไม่มี
อะไรมากนักสอนเทคนิคให้พอประมาณก็สามารถอัปโหลดได้แล้ว  เพราะอาจารย์ท าได้ดีในรอบแรก
แล้ว 

3.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 

3.2.1 ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงจรที่ 2   

1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ จากการวาง
แผนการปฏิบัติ วงจร 2 พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้   

1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ไม่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระดับนี้
เลย  

1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ คือ เนื่องจากเวลามีจ ากัด อาจารย์บางท่านไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการ
ร่างข้อความในรูปแบบใหม่ในสื่อการสอน โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมใน
ส่วนของรูปแบบ โดยเราใช้โปรแกรม Canva เข้ามาช่วยในการร่างกระดานเรื่องราว ซึ่งมีรูปแบบที่
สวยงามดังมุมมองผู้ร่วมวิจัยว่า 

“ในรอบนี้รู้ว่าสบายขึ้นมาก เพราะเราได้เว็บไซต์โปรแกรม Canva เข้าช่วยทุนแรง
ส าหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการออกแบบสื่อจริง ๆ” (ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“การฝึกทักษะทางออนไลน์นี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าใดนัก แต่มาถึงตอนนี้ท าให้ผมได้
เทคนิคใหม่มาเยอะมาก ยิ่งอย่างรอบนี้ ได้เลย คิดว่านักศึกษารุ่นปัจจุบันนี้คงชอบน่าดูครับในการ
ออกแบบร่างกระดานเนื้อหาการสอน การเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนครับ” (พระมหา
สายัณห์ เปมสีโล,ดร. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
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1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ เนื้อหาบาง
ประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนัก จึงมีการเสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มีความชัดเจน 

1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ 1) ในเรื่องการ
ตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจน 2) จ านวนข้อสอบและเนื้อหาในระบบอี
เลิร์นนิงให้มีความกระชับและเข้าใจง่ายการออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนนัก 

1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ไมพ่บข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ เลย 
2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์

นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ จากการ
วางแผนการปฏิบัติ วงจร 2 พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้   

2.1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ ในการฝึกการ
แทรกวีดิโอยังคงไม่ช านาญมากนักจนให้เกิดความช านาญในการแทรกงานแต่ละจุด และการออกแบบ
ข้อสอบและเนื้อหายังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก 

2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ตามมุมมอง
อาจารย์ดังนี้ 

“ในรอบนี้ผมโอเคนะ สามารถสร้างรูปแบบตัวเองได้พอควรมากกว่าเมื่อรอบที่แล้วที่เรา
ได้ทดสอบกันนับว่า กิจกรรมนี้ดีนะ โทษฐานที่ผมไม่ค่อยได้สอนทางออนไลน์ งานวิจัยแบบนี้มีทักษะดี
ในความเห็นผม เพราะถ้าแบบอ่ืนผมคงไม่ได้ฝึกทักษะดี ๆ แบบนี้ใช้ในการสอน คงค้นหาเอง ท่าน
อัศวินมาดูของผมหน่อยเพ่ิมหน่อย ในส่วนของการอัปโหลดไฟล์งานไว้” (ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี, 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“เราฝึกแค่เฉพาะวิชาที่เราสอนนะครับ คิดว่าให้เราท าอย่างไรในวิชาอ่ืน ๆ ด้วยบ้าง 
ส่วนตัวผมขอวิชาเดียวในการออกแบบ แล้วเราสามารถเอารูปแบบไปใช้ในรายวิชาอ่ืนได้ผมคิดว่า 
ประหยัดการออกแบบดี ” (พระครูวินัยการโกวิท, 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“ผมว่ารอบนี้ดีนะครับ เอาแค่รู้ทักษะก็พอครับ แต่ก็หมึนหัวนิด ๆ แต่ก็ดีครับเป็นการ
อบรมเพ่ิมทักษะที่ดีมาก ผมสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ครับได้ความรู้ดีพอสมควร เป็นอีกรูปแบบการ
ท างานการสอนที่ทรงอิทธิพลต่อนักศึกษาแน่นอน ในยุคนี้ แต่รูปแบบเราก็คงต้องท าต่อไปเรื่อย ๆ นี่
ท่านอัศวินมาดูผมนิดหน่อยนะ ผมออกแบบเนื้อหาโอเคไหม เป็นส่วนตัวนะไม่เหมือนใครนะ ก็โอเค
ครับพระอาจารย์ดีครับ” (อาจารย์ไชยา เรืองดี, 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ การใช้งานระบบอี
เลิร์นนิงกับนักศึกรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานท าการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน  แต่ก็ยังขาดความ
ละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของ
นักศึกษาหรือไม ่ต้องคอยทบทวนตลอด            

2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ การโอนย้ายไฟล์งาน
เข้าในสื่อยังเป็นปัญหาส าหรับอาจารย์ที่มีอายุมาก 

2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ดังมุมมอง
อาจารย์ว่า 
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“ก็เป็นข้อมูลที่ดีในการเสริมความรู้ในทางปฏิบัติอีกทางของพวกเรา สู้ต่อไปเพ่ือการ
พัฒนางานสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเราก็จะได้พัฒนาในเรื่องนี้ให้เป็นความเคยชินในการ
จัดท าสื่อการสอน” (พระครูวิภัชธรรมวิจิตร, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

“เราต้องท าอย่างจริงจังครับ พอดีผมเองก็อ่อนในด้านนี้เหมือนกัน คิดว่าการเสริมทักษะ
อีกในการอบรมพิเศษบ่อย ๆ น่าจะดีมากครับผมการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก 
วันนี้เราได้ข้อปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพร่วมกัน” (พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร. 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563) 

3) ผลการด าเนินงาน ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้จากการวางแผนการปฏิบัติ วงจร 2 พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังขาดการจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่
ช านาญและชัดเจนมากนัก อาจเป็นเพราะความช านาญในการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษายัง
ไม่ชัดเจนด้วย    

3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ไม่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค เนื่องจากว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพได้พอควร  

3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ การ
น าเสนอในด้านบทเรียนยังไม่ชัดเจนในรอบที่แล้วทีมงานฝ่ายผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันกับอาจารย์
ประสานศูนย์บริการวิชาการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดฝึกต่อไปให้ดีกว่าเดิม 

3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ การ
น าเสนอเมนูหัวข้อของบทเรียนยังขาดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนนัก 

3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค ตามมุมมอง
อาจารย์ที่ท าการฝึกทักษะ 

“สมมุติถ้าเราท าไม่สวยนี่นักศึกษาจะเข้ามาเรียนของเราไหมนี้ น่าคิดนะ ผมเองก็อ่อนใน
เรื่องของการสร้างรูปแบบเสียด้วยสิ สนุกดีเหมือนกันนะรอบนี้” (พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ, 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

“เราสามารถท าโครงสร้างเนื้อหาสั้น ๆ กะทัดรัดได้ไหม หรือว่าเอาตามแผนการสอน
ของเราเลย ยังงง ๆ อยู่ และเรื่องวีดิโอท ายาวเท่าไหร่นะตามที่เราตกลงกัน ผมลืม และเราสามารถลง
ได้กีนาที จึงจะสามารถอัปโหลดลงได้ให้นักศึกดูและไม่เบื่อ ซึ่งแน่นอนนักศึกษาเรายิ่งมีแต่วัยรุ่นซ ะ
ด้วยนะอินเตอร์อีก คงต้องพิถีพิถันในเรื่องนี้อย่างมากผมว่า นี่เอาอีกแล้วเน็ตเราช้าอีกตามเคย” 
(อาจารย์มนตรี รอดแก้ว, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

“ไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องนี้ เราแค่ฝึกทักษะให้เกิดความรู้ครับ แล้วเราก็น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเรื่อย ๆ คิดว่าเดี๋ยวก็ดีเองครับ เราสามารถลงได้เยอะพอควร และรูปแบบ
เอกสารต่าง ๆ เราก็ลงได้เต็มที่ รูปภาพด้วยเพ่ือให้การพัฒนาเรามีศักยภาพมากขึ้นในรอบนี้ ” (นาย
อัศวิน คงช านาญ, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
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3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด พบข้อบกพร่องหรือปัญหา
อุปสรรค คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานได้ยังไม่ดี
พอ เนื่องจากเป็นการทดสอบใหม่และลงมือปฏิบัติกันใหม่เลยท าให้เกิดการท างานไม่สมบูรณ์เท่าไหร่
นัก 

3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน พบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่เกิดความช านาญมากนักในการออกแบบสื่อการสอน แต่ได้ผลจากการ
ฝึกทดสอบในการเข้าห้องคอมบ่อยขึ้นในทุกระดับที่ท ามาเลยท าให้การปฏิบัติมีการพัฒนาขึ้นกว่ารอบ
แรก                

3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ไม่พบข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค เนื่องจากอาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ  

3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ไม่พบข้อบกพร่องหรือปัญหา
อุปสรรค การอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้ดี  

3.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ มีผลการด าเนินการ
ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกัน
เป็นอย่างดีในวงจรที่สอง 1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะควรมีการรวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาการ
เรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็นสตอรีบอร์ดได้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอการสอน 1.3) 
ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ เนื้อหาบางประเด็นยังไม่
ชัดเจนเท่าที่ควรนัก ควรมีการเสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มีความชัดเจน และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน
และหลังเรียนให้ชัดเจน 1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
คือ 1) ในเรื่องการตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจน 2) จ านวนข้อสอบ
และเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิงให้มีความกระชับและเข้าใจง่ายการออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจน
นัก เพราะยังไม่เกิดการท าบ่อย ๆ 1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ไม่มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะอะไรในประเด็นนี้ 

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 2.1) ระดับ
ที่ 1 ตั้งเป้าหมาย มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ในการฝึกการแทรกวีดิโอนั้นต้องท า
บ่อย ๆ ให้ช านาญ และการออกแบบข้อสอบและเนื้อหาเองก็เหมือนกัน ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก 
2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ให้เสริมทักษะใน
การใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ พัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบการสอนผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้นบริบูรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ให้ท า
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การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน และร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่า
มีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ มีข้อสังเกต 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ให้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ 
การท าการทดสอบหรือการให้คะแนนที่ยังไม่ช านาญมากนัก ให้เกิดความช านาญขึ้นกว่าเดิม 2.5) 
ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ไมม่ีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอะไรในประเด็นนี้  

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้ 3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
คือ มีข้อสังเกตว่าการจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่ดีพอนัก อาจเป็น
เพราะความช านาญในการวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษายังไม่ชัดเจนด้วย 3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ช่วยผู้วิจัยได้แนะน าในเรื่องการ
เสริมองค์ประกอบดี ๆ ให้อาจารย์ได้เข้าใจ และการอัปโหลดรูปภาพที่เข้ากับบริบทการสอนได้อย่าง
ดีกว่ารอบแรก อาจเป็นเพราะความตั้งในรอบนี้ดีกว่ารอบแรกแรงบันดาลใจมาก 3.3) ระดับที่ 3 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์ประจ าวิชาต้องก าหนด
กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างานที่ดี และการ
สื่อสารวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนนักศึกษาส าคัญมากให้ตรงประเด็น 3.4) 
ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ การตัดสินใจใช้กล
ยุทธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการใช้กับนักศึกษามาก 3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้า
โครงร่าง มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ มีข้อสังเกตว่า การเข้าออกในเรื่องของระบบ
ยังคงเป็นประเด็นส าหรับคณาจารย์บางท่านที่ยังไม่ช านาญมากนัก 3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่าง
เนื้อหาโดยละเอียด มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ มีข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับมากกว่านี้ และใช้สื่อ
รูปภาพให้มากจะดี 3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ คือ มีข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรออกแบบการสร้างรูปแบบกระดาน
เรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ให้มีความทันสมัยกับนักศึกษา 3.8) ระดับที่ 8 
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว มีข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ คือ 
สังเกตว่าอาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ 3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ไม่มี
ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

3.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
3.4.1 ปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง  ในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย วงจรที่ 2 
1) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง 

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง วงจรที่ 2 ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 1.1) ระดับที่ 
1 วางแผนโครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์มีทักษะใน
การที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิงได้พอสมควร อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหา
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ของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นอย่างดีในวงจรที่ 2 ไม่มีอะไรมาก 1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นใน
การที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และได้ฝึกโปรแกรมเสริมแบบสมบูรณ์ในการร่าง
กระดานข้อความ ใน Canva ซึ่งเป็นเว็บไชต์เสริมให้อาจารย์สามารถออกแบบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และ
สามารถหารูปแบบใหม่ ๆ มาเสริมได้ตลอดเวลา 1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ ร่วมกันสร้างต้นแบบของ
หลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อมเนื้อหา ในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกันจ าเป็นอย่างมาก
ในการร่วมกันคิด บางอย่างอาจารย์ท่านใดไม่เคยท า ก็ต้องฝึกท าและสามารถจัดการให้ลงตัวได้ใน
ระดับหนึ่ง 1.4) ระดับที ่4 ทบทวนหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
คือ มีการตั้งค าถามและการในเนื้อหาที่เราออกแบบมาเรื่อย ๆ โดยบางครั้งก็เกิดจากทักษะที่ท าบ่อย 
ๆ นั่นเอง 1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
คือ การที่เราจะน าสื่อออกเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะท าได้ง่าย ต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และสะสมการฝึกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 2.1) ระดับ
ที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริม
ทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป้าหมายคณาจารย์ทุกท่านนั้นมีความส าคัญ จึงจะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อาจารย์บาทท่านไม่เคยก็ต้องเคย อย่างน้อยมีเป้าหมายในการเสริม
ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนเหมือนในรอบแรก แนวคิดนี้ยังเหมือนเดิม เพ่ือเป็นการพัฒนา
ร่วมกัน 2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
คือ การร่วมมือระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยก็ท าการทดสอบตามรายวิชาที่สอน ให้เกิดการใช้งานได้
อย่างดีขึ้น การได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทาง
ออนไลน์ การพัฒนาแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับของ
หน้าหรือวิดีโอที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม การสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่
ให้กับนักศึกษาได้อย่างบริบูรณ์ เหล่านี้สามารถท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการ
ใช้งานเทคโนโลยีเรื่อย ๆ 2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ การที่อาจารย์น าเสนอ Power Point ในการออกแบบเองนั้น เป็นการเสริมทักษะใน
การใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ที่ดี และเป็นเหตุให้เกิดการ
พัฒนาในทิศทางที่ดีต่อตัวอาจารย์เอง 2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
อาจารย์ จนท าให้สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ลงในออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้ เป็นอย่างดีมากกว่ารอบแรก อันเป็เหตุให้
อาจารย์มีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม 2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้
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และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ ได้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตนในการท างานร่วมกัน ในการ
เรียนการสอน ร่วมกันวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของตน 

3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงมี
รายละเอียดดังนี้ 3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาของตนเองที่สอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งท า
การทดสอบกับกลุ่มนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในการเสริมทักษะตัวเองให้ดี 3.2) ระดับที่ 2 
เข้าใจเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกันจัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่องในด้านสื่อการสอน การวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญของการ
ออกแบบที่มีประสิทธิภาพในด้านสื่อการสอน เลยท าให้มีอุปนิสัยใคร่เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา 3.3) 
ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ 
อาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามเวลาทันที และมี
เทคนิคใหม่ ๆ ช่วยให้อาจารย์ได้ท างานได้ดีขึ้นมาก 3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวางแผนหรือ
ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนได้ดีกว่าเดิม 
มากกว่ารอบแรก 3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คือร่วมกันแกไขปัญหาการเข้าออกในเรื่องของระบบส าหรับคณาจารย์ เพราะบางท่านยังไม่มี
ความช านาญมากนัก แต่เนื่องจากได้ฝึกทดสอบตลอดเกือบทุกอาทิตย์เลยท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแบบเป็นอุปนิสัย 3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มี
การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ 3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ เรียนรู้ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
เพราะได้รู้จักการเพ่ิมทักษะตนในการน าเสนอต่อนักศึกษา 3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้
เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ 
อาจารย์มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิด ใช้เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และ
อาจารย์หลายท่านเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลด
หลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรเรียนรู้การอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิง และได้ใช้กับนักศึกษา
อย่างเกิดประโยชน์  
 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการ
สังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การตรวจสอบและการ
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บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ  

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดข้ึนจริง (Actual Effects)) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโดย
มีการด าเนินการ คือ การสังเกตและสรุปผลการสังเกตกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งมีการ
บันทึกผลการสังเกตจัดท าสรุปผลร่วมกันซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน -7 
มกราคม 2563 มีการน าเสนอผลการสังเกตต่อที่ประชุมและให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยด าเนินการในวันที่ 22 มกราคม 2564 และ ร่วมประชุมการ
สะท้อนผลการด าเนินงานเพ่ือร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินการขั้นตอนการสังเกตโดยด าเนินการใน
วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมร่วมกัน เพ่ือระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการ
สังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 2 รายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังนี้ ตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่รอบที่ 2 
 
วันเดือนปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หลัการที่ยึดถือ 
6 พฤศจิกายน -7 
มกราคม 2563 

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ
สรุปผลการสังเกต 

สังเกตและมีบันทึก
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ขั้นตอน 

ผลการบันทึกการสังเกตการด าเนิน
กิจกรรมของกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน 

“การบันทึกผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติจริง” 
และยึด 10 หลักการวิจัย10 จรรยาบรรณและ 10 
บทบาทของผู้วิจัย 

22 มกราคม 2564 การน าเสนอและ
การสรุปผล 

ผู้ วิ จั ย และผู้ ร่ ว ม
วิจัยร่วมกันสรุปผล
การสังเกตกิจกรรม 

สรุปผลการสั ง เกตการด า เนิน
กิจกรรมที่ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความ
เห็นชอบ 

หลั กก า ร “ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น จ ากผู้ ร่ ว ม วิ จั ย ” 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ “ มี ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายและ 10 
หลักการวิจัย 10 จรรยาบรรณและ 10 บทบาทของ
ผู้วิจัย 

25 มกราคม 2564 การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

ร่วมกันสะท้อนผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ขั้นตอนการสังเกต 

ก า ร ร่ ว ม กั น ท า กิ จ ก ร ร ม ถ อ ด
บท เ รี ย นจากกา รด า เ นิ น ง าน
ขั้นตอนการสังเกต 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ ร่วมวิจัยทุกคนและมีการ
ปรึกษาหารือกันข้อเสนอแนะได้เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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ภาพที่ 4.39  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมการประชุมสรุปผลการสังเกต 
 

การน าเสนอและการสรุปผลการสังเกตของผู้ร่วมวิจัยและให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและสรุปผลการด าเนินการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดย
ก่อนที่จะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการด าเนินงานนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุดเก่าในวงจรที่ 1 ที่อาจารย์และนักศึกษาได้ท าการประเมินมา ในการด าเนินกิจกรรมโดยให้ผู้ร่วม
วิจัยทุกคนได้ได้ดูร่วมกันและท าการประเมินไปด้วย ได้น าเสนอกิจกรรมทุกขั้นตอน ในสภาพที่
คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 
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ตารางที่ 4.27  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของ 
การปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
 

ปฏิบตัิการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
 ระดับที่ 1 วางแผน
โครงการ 

อาจารย์มีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิง 
สามารถสร้างเนื้อหาพร้อมก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่ชัดเจนได้อย่างสมบูรณ์ 
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ร่วมกันออกแบบความคิดและสร้างเนื้อหาของหลักสูตรอีเลิร์นนิง และการวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้พอประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี
ในวงจรที่ 2 ไม่มีอะไรมากในระดับที่ 1 นี้เพราะว่าบรรลุตามความคาดหวังในรอบแรกแล้วจึงถือโอกาสฝึก
ระดับที่ 2 ต่อกันเลย 

1. ที่ประชุม
รับรองว่า ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่
คาดหวังในทุก
ระดับ 

 

  ระดับที่ 2 ร่าง
ข้อความกระดาน
เร่ืองราว 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต
สามารถร่างข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่าง
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ รวบรวม
และจัดระเบียบเนื้อหาการเรียนรู้ พัฒนาเนื้อหาเป็น
ร่างข้อความกระดานเร่ืองราวเป็นอย่างดี 
 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น. ในการอบรมการใช้สื่อในวงจรที่ 2 นี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้น
ในการที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริมความรู้อย่างเต็มที่ และได้ฝึกโปรแกรมเสริมแบบสมบูรณ์ในการร่างกระดาน
ข้อความ ใน Canva ซ่ึงเป็นเว็บไชต์เสริมให้อาจารย์สามารถออกแบบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และถ้าไม่มีความช า
ชาญในการท าก็จะท าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีก นับว่าท าให้ผู้ร่วมวิจัยหลายรูปมีความพร้อมมากกว่าเดิมในรอบนี้  
และอาจารย์แต่ละท่านก็ได้วางเป้าหมายที่ส าคัญส าหรับตนในการที่จะฝึกทักษะให้ประสพผลส าเร็จ การ
วางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมีเป้าหมาย  
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 พัฒนา
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต
สามารถสร้างต้นแบบของหลกัสูตรอีเลิร์นนิงพร้อม
เนื้อหา พัฒนาหลกัสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกัน 
 

ผลส าเร็จ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอี
เลิร์นนิง ตามคณะของตนเองในรายวิชาที่สอน และได้จัดท าเอกสารประกอบในการร่างหลักสูตรพร้อมกัน 
เพื่อใช้ในการทดสอบการพัฒนาร่วมกันอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเร่ืองเนื้อหา
ในการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงโดยพร้อมเพรียงกัน เนื้อหาบางประเด็นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนัก จึงมีการ
เสริมข้อมูลเข้าไปอีกให้มีความชัดเจน และการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนยังไม่คล่องแคล่วมาก
นักในการฝึกท าในระบบอีเลิร์นนิง นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยจึงได้ทดสอบให้ดู และอาจารย์ได้ฝึก
ตามแต่ละขั้นจนเกิดความช านาญไม่มากนัก แต่ก็พอท าได้ ในวงจรที่ 2 มีประเด็นเสริมไม่ค่อยเยอะ เพราะ
อาจารย์แต่ละท่านเคยท ามาในรอบแรกแล้วเลยท าให้งานง่ายกว่าเดิม 

1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวังใน
ทุกระดับ 

 

ระดับที่ 4 ทบทวน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขต
ทบทวนหลักสูตร สรุปการพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิง 
ตรวจสอบโดยละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้อง  
 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการดูแลกันและกันในเรื่องการ
ช่วยเหลือในเวลาออกแบบสื่อ และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของกันและกัน เพื่อให้สะดวก
ในแต่ละขั้นตอนการท างานโดยมีประเด็นที่เราต้องท าให้มีคุณภาพคือ 1) ในเร่ืองการตั้งค าถามและการใน
เนื้อหาที่เราออกแบบมาให้มีความชัดเจนมากกว่ารอบแรก 2) จ านวนข้อสอบและเนื้อหาในระบบอีเลิร์นนิง
ให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย และผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยในการออกแบบสื่อกรอบภาพยังไม่ชัดเจนให้มีความ
ช านาญขึ้น เกิดการท าบ่อย ๆ ในรอบนี้ระดับนี้สามรารถท าได้ดีขึ้น และร่วมกันด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 
ต่อไปเพื่อความ 

ระดับที่ 5 ส่งมอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตส่ง
หลักสูตรอี เลิร์นนิง ส าหรับผู้ เรียนและเผยแพร่
หลักสูตรไปยังระบบออนไลน์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
 

ผลส าเร็จ: วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยา
เขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอีเลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงาน
เอกสารการออกแบบข้อความเอกสารให้ดี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ และเตรียมเผยแพร่ในระบบอี
เลิร์นนิงในวิทยาเขตต่อไปความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่คล่อง จึงได้ร่วมกันฝึกทักษะอีกใน
ด้านการออกแบบอักษรให้มีความทันสมัยต่อโลกปัจจุบัน 
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ตารางที่ 4.28  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
      อาจารย์ 

โมเดลปฏิบตัิการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของ 
การปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
 

ปฏิบตัิการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในการเรียนการ

สอนทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ในรายวิชาที่สอน 
 

ผลส าเร็จ: เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าฝึกทักษะการเสริม
ความรู้อย่างเต็มที่ โดยมีการร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายในการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีข้อมูลรายวิชาที่มีเป้าหมายชัดเจน ในการฝึก การแทรกวิดีโอ
ยังคงไม่ช านาญมากนักจนให้เกิดความช านาญในการแทรกงานแต่ละจุด และการออกแบบข้อสอบและเนื้อหา
ในการลง ยังไม่ช านาญเท่าที่ควรนัก ในรอบนี้ระดับการท างานมีไม่มากเพราะในวงจรที่ผ่านมาสามารถฝึกท า
และใช้ได้พอสมควร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ฝึกในระดับที่ 3 พัฒนาการออกแบบต่อในช่วงบ่ายอย่างต่อเนื่อง 

1. ที่ประชุมรับรองว่า 
ส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่คาดหวังใน
ทุกระดับ 

 

ระดับที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

อาจารย์สามารถท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่าน
ข้อความกระดานเร่ืองราว ก าหนดล าดบัของหน้า
หรือวิดีโอ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา 
สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาต 
ามที่ให้กันักศึกษาได้อยา่งบริบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถท างาน
ร่วมกันออกแบบการน าเสนอสื่อตา่ง ๆ ได้เป็นอย่างดีในวงจรที่ 2 ในการใช้เทคโนโลยีไม่ถนัดก็สามารถใช้ได้
อย่างพอสมควรกวา่เดิม ผู้วิจยัและผู้ชว่ยผู้วิจยัได้ช่วยเพิ่มทกัษะในการใช้สื่อออกแบบมากขึ้นกว่ารอบแรบมี
เวลาท างานมากกว่าเดิม อาจารย์ได้ท าการทดสอบตามรายวิชาที่สอนของตนเอง ให้เกิดการใช้งานได้อยา่งดี
ขึ้นตามล าดับ และได้เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนกัศึกษาทาง
ออนไลน์ พัฒนาแนวคิดการออกแบบการสอนผ่านข้อความกระดานเร่ืองราวก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอที่
อาจเกิดขึ้นได้มากกวา่เดิม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่ให้กับอาจารย์ได้อย่าง
บริบูรณ์อย่างมีประสิทธภิาพ 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

ระดับที่ 3 สรา้งเนื้อหา อาจารย์สามารถสร้างเอกสารและรายละเอียด
น าเสนอ Power Point ใช้รูปแบบการออกแบบ
ของประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
นักศึกษาทางออนไลน์ 
 

ผลส าเร็จ: 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรคณะศาสนาและปรัชญาสามารถใช้งานระบบ
อีเลิร์นนิง และนักศึกษาเขา้ใช้งานได้เป้นอย่างดี โดยวันนี้ได้ท าการทดสอบการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงกับนักศึก
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานท าการวิเคราะห์เนื้อหารว่มกันกับนักศึกษา ปรากฏว่ามปีัญหาในการเข้าใช้งาน
น้อยมาก และผูว้ิจยัได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพื่อเสริมทักษะใหม้ากขึ้น และยังร่วมกัน
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในส่ือออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของ
นักศึกษาหรือไมอกีด้วยนับวา่การเพิ่มศักยภาพในวงจรที่ 2 นี้นับว่าท าได้มากกว่ารอบที่แลว้ และนักศึกษาเอง
เข้าใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกต ิ

 

ระดับที่ 4 วิเคราะห ์
 

สามารถวิเคราะหพ์ัฒนาเนื้อหา ตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็นและการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและ
การสอนตามที่คาดไว ้

ผลส าเร็จ: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารว่มกันได้เป็นอยา่ง
ดี นอกจากนี้ นายอัศวิน คงช านาญ ผู้ชว่ยผู้วจิัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาจารย์ จนท าให้สามารถตรวจสอบเนือ้หาที่ลงในออนไลน์ให้มีประสิทธภิาพ และการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนและการสอนตามที่คาดไว้ได้เป็นอย่างดีมากกว่ารอบแรก ผู้วิจยัและผู้รว่มวิจยัจึงได้ฝึก
ทักษะในระดับ เพิ่มประสิทธิภาพต่อเนือ่งในช่วงบ่ายต่อเลย 

1. ที่ประชุมรับรองว่า 
ส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่คาดหวังใน
ทุกระดับ 

 
ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

สามารถการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น 
ด้านการใช้งานของการออกแบบการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ผลส าเร็จ: วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมดสามารถพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของตนในการท างานร่วมกัน ในการเรียนการสอน รว่มกันวิเคราะห์ในเนื้อหา
รายวิชาของตนร่วมกัน อาจารย์สามารถน าเสนอเนื้อหาของตนให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการน าเสนอให้ดีขึ้น อาจารย์สามารถวิเคราะห์ร่วมกันมปีระเด็นมากกว่ารอบแรก คงเป็น
เพราะว่าการท างานรว่มกันในวงจรแรกนั้นมีปัญหาหลายอย่าง มาในครั้งเลยมีการร่วมกันพัฒนาได้ลงตัวมาก
กว่าเดิม 
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ตารางที่ 4.29  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน 
      รายวชิาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
 

ปฏิบตัิการ 9 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวชิาการปฏิบตัิกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ระดับที่ 1 การวิเคราะห์
ความต้องการ 

สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการฝึกอบรม ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของสื่อ เพื่อส่งมอบโปรแกรมการ
ฝึกอบรมและประเมินความต้องการนักศึกษา 

ผลส าเร็จ: วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีความเข้าใจเร่ืองการออกแบบ
สื่อการเรียนการสอน การจัดล าดับขั้นตอนของบทเรียนที่จะท าให้นักศึกษาพึงพอใจยังไม่ช านาญและชัดเจนมากนกั 
ก็ฝึกท าและใช้จนเกิดความเขา้ใจในงาน วันนี้จึงมีการแนะน าในการประชุมกันให้ง่ายขึ้นต่อจากรอบที่แล้ว 

1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวังใน
ทุกระดับ 

 

ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่หยุดชะงักและขาดการ
ติดตามในการใช้งานโปรแกรมอีเลิร์นนิง อาจารย์มี
การวิเคราะห์ที่ส าคัญของการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพทุกคนรวมถึงการ 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์
พอประมาณ การล าดับเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้แนะน าในเรื่องการเสริมองค์ประกอบดี ๆ ให้
อาจารย์ได้เข้าใจและได้ผลในการฝึกปฏิบัติดีจนลงตัวพอสมควร และการอัปโหลดรูปภาพที่เข้ากับบริบทการสอน
ได้อย่างดีกว่ารอบแรก และได้ร่วมกันท างานในขั้นตอนต่อไป 

ระดับที่ 3 วัตถปุระสงค์
การเรียนรู้ 

อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เขียนในลักษณะระบุประสิทธิภาพการท างาน และ
การสื่อสารวัตถปุระสงค์ให้มีความเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนนักศึกษา 

ผลส าเร็จ: อาจารย์ประจ าวิชาก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การน าเสนอในด้านบทเรียนมีความช านาญมากกว่ารอบแรก บทเรียนต้องให้มีความ
เข้าใจง่ายมากกว่าเดิม ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าฝึกใช้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเรียนง่ายในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ 
 

ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์
การเรียนรู้ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอ
รายวิชา เกีย่วกบัวธิีการน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน สามารถที่จะตัดสินใจกลยทุธ์การ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563   เวลา 11.00 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนหรือ
ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอรายวิชาของการปฏิบัติกรรมฐานให้ครบตามก าหนดการสอน ผลการน าเสนอ
เมนูหัวข้อของบทเรียนได้หาโปรแกรมที่เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและฝึกทดสอบ การออกแบบสีและบทเรียน
โดยรวมให้ทันสมัยต่อนักศึกษาโดยยังคงใช้โปรแกรม Canva มาช่วยในการออกแบบเพิ่มให้กับอาจารย์ ในระดับที่ 
4 นี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนัก อาจารย์เลยคุยกันว่าควรท าระดับที่ 5 ต่อได้เลยในช่วงบ่าย 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 

ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครง
ร่าง 

อาจารย์สามารถสร้างเค้าโครงร่างให้กับผู้เรียน
เช่นเดียวกับการพัฒนารายวิชา เค้าโครงร่างจะให้
ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ รวมถึงโมดูล
บทเรียนหรือบททั้งหมดหัวข้อ 
 

ผลส าเร็จ: เวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์สามารถร่วมกันออกแบบแผนการสอน
ตามแนวคิดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบของการใช้ข้อความที่ทันสมัยให้สมกบัยคุปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าวงจรที่ 1 พอสมควร และมกีารก าหนดรูปแบบการใชว้ิดีโอเข้าในระบบอีเลิร์นนิงได้พอควร รู้ขั้นตอนใน
การท างานกบัสื่อการสอนมากว่าเดิม ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และที่นา่สังเกตอาจารย์มีการน าเทคนิคของตนเองเข้าผสมผสานกับสื่อในปัจจุบันได้เร็วขึ้น อาจเป็น
เพราะว่ามกีารใช้งานตลอดในการปฏิบตัิในคอมพิวเตอร์ ผู้วิจยัได้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เร่ือย ๆ เพื่อใช้
เวลาในการเพิ่มทักษะในวงจรที่ 2 ให้เกดิประโยชน์ให้มากที่สุดในจุดต่าง ๆ เพือ่สามารถตรวจสอบก าหนดเค้า
โครงและเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาตามที่
ตั้งใจเอาไว้เป็นอย่างด ี

1. ที่ประชุมรับรองว่า 
ส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่คาดหวัง
ในทุกระดับ 

 

ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครง
ร่างเนื้อหาโดยละเอยีด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเตรียมเค้าร่าง
เนื้อหารายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาและ
จัดระเบียบ รูปแบบการน าเสนอภาพนิ่งได้ 

ผลส าเร็จ: วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 11.00 น. อาจารย์ท าแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความกระดาน
เร่ืองราวพอใช้ได้อย่างสมบูรณ์ดี กระชับและดีขึ้นกวา่เดิม จึงตกลงกันท าในระดบัที่ ต่อในช่วงบ่ายเลยเพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่างการท างาน 

ระดับที่ 7 สร้างกระดาน
เร่ืองราวการสอน 

อาจารย์สามารถออกแบบการสร้างกระดาน
เรื่องราว ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ และออกแบบ
การเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนากระดาน
เร่ืองราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ: 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างกระดานเร่ืองราวใน
สัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชาที่สอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อาจารย์สร้างรูปแบบการพัฒนา
กระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่หลากหลายร่วมกันได้สมบูรณ์มากในรอบนี้ อาจ
เป็นเพราะผลจากการฝึกทดสอบในการเข้าห้องคอมบ่อยขึ้นในทุกระดับที่ท ามาเลยท าให้การปฏิบัติมีการ
พัฒนาขึ้นกว่ารอบแรก รอบนี้ไม่มีอะไรมากนัก เพียงแต่เสริมบางจุดเท่านั้นให้ดีขึ้น 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 

ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตร
โดยใช้เครื่องมือออกแบบ

อย่างรวดเร็ว 

อาจารย์สามารถมีการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือเขียนอย่างรวดเร็วได้ สามารถเลือก
เครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นลักษณะของ
เนื้อหา ข้อก าหนด e-Learning, ค่าใช้จ่าย, เวลา, 
ฯลฯ บางครั้งการรวมกันของสองหรือมากกว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตามความต้องการของ
ตนได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

ผลส าเร็จ: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.อาจารย์เรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรม
อีเลิร์นนิง อาจารย์มีความช านาญในเรื่องของการใช้สีกราฟิกได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่มีอะไรน่าห่วยเป็นการ
แก้ไขที่ง่าย เพราะมีข้อมูลรอบแรกอยู่แล้ว และใช้กับนักศึกษาได้ดีขึ้น ในช่วงบ่ายก็ร่วมท ากันในระดับที่ ต่อ
เพราะไม่มีอะไรมากในระดับนี้ 
 

1. ที่ประชุมรับรองว่า 
ส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือสภาพที่คาดหวัง
ในทุกระดับ 

 

ระดับที่ 9 อัปโหลด
หลักสูตรบนเครื่อง

เทคโนโลยี 

อาจารย์สามารถสร้างหลักสูตรได้ และสามารถ
อัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้
เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษา 

ผลส าเร็จ: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.40 น. อาจารย์ฝึกทักษะการสร้างหลักสูตรได้กันทุกท่านใน
วิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดี และฝึกการอัปโหลดในระบบการจัดการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงได้เป็นอย่างดีมีแต่การ
อัปโหลดไฟล์ที่ดีขึ้นรอบนี้ไม่มีอะไรมากนักสอนเทคนิคให้พอประมาณก็สามารถอัปโหลดได้แล้ว เพราะอาจารย์
ท าได้ดีในรอบแรกแล้ว 
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2) ผลการปฏิบัติตามแผน 
การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้

อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราช
วิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ 1) โมเดลด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 2) ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และ 3) ด้านการ
เสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ได้น าผลการประเมินและการตรวจสอบ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ วงรอบที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ผลการประเมินผล การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง วงรอบที่ 2 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้วิจัยและคณะผู้วิจัย รวม 21 คน ท าการประเมินวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 

2.1.2 ผลการประเมินผลการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง นักศึกษา วงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักศึกษา รวม 40 คน ท า
การประเมินวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 

2.1.3 ผลการประเมินผลด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
วงรอบที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวม 21 คน ท าการประเมินวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 4.40  รูปแบบการส่งแบบประเมินทางช่องทางให้อาจารย์ และนักศึกษา 
 

ผลของปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงรอบที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 4.29 
- 4.32  
 ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
1.94 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และ 4.10 
ตามล าดับ ดังแสดงขอ้มูลในตารางที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.30  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการประเมินการออกแบบสื่อ
      เรื่อง การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
      วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนการ
      ปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.80 0.64 3.00 0.58 4.00 1.00 
2. ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย 2.20 0.53 2.80 0.53 4.00 0.58 
3. ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา 2.00 0.58 2.60 1.06 4.20 0.53 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 2.20 0.64 2.40 0.50 4.40 0.35 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 1.60 0.50 2.40 1.03 4.20 0.53 
6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อน

เรียน-หลังเรียน 1.80 0.53 2.40 0.50 4.00 0.58 
ด้านภาพและการใช้ภาษา 
7.  ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้ 1.80 0.53 2.60 0.50 4.00 0.58 
8. ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ 2.00 0.58 2.80 0.53 4.00 0.58 
9. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 1.80 0.53 2.80 0.53 4.20 0.53 

ด้านตัวอักษรและส ี
10.  ความสอดคล้องของขนาดตัวอกัษรกับเนื้อหา 1.60 0.50 2.80 0.53 4.00 0.58 
11. ความสอดคล้องของสีกราฟิกตวัอกัษรกบัเนื้อหา 2.00 0.58 3.00 0.58 4.20 0.53 
ด้านแบบทดสอบ       
12. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 1.60 0.50 2.60 0.50 4.20 0.64 
13. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 2.20 0.53 2.60 0.50 4.20 0.64 
14 ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.60 0.50 2.00 1.00 4.00 0.58 
 โดยรวม 1.94 0.15 2.63 0.55 4.10 0.20 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 1.90 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และ 4.22 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.31  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการศึกษาความคิดเห็นของ
       นักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
       วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้
       ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติ
       วงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
บทเรียนน่าสนใจ 

1. วิธีการน าเสนอ 2.00 1.23 3.20 1.13 4.27 0.74 
2. เนื้อหาบทเรียน 1.83 1.02 3.17 1.09 4.13 0.78 
3. การจัดเรียงล าดับขั้นตอน 2.03 1.27 3.23 1.14 4.30 0.65 
4. รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 1.93 1.11 3.63 0.93 4.17 0.87 
 ความง่ายต่อการใช้งาน       

5. การเข้าสู่ระบบบทเรียน 1.97 1.22 3.47 1.01 4.23 0.73 
6. การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 1.87 1.07 3.10 1.16 4.20 0.76 
7. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1.97 1.07 3.23 1.14 4.17 0.87 
8. วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน 1.93 1.08 3.17 1.09 4.13 0.86 

การน าเสนอเนื้อหา 
9. การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้า

เมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ของล าดับการเรียนแต่ละหัวข้อ 1.83 1.02 3.57 0.94 4.23 0.68 

10. ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมี
ความเหมาะสม 1.87 1.11 3.10 1.18 4.13 0.90 

11. วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 1.93 1.05 3.17 1.05 4.17 0.83 
ข้อความขนาดตัวอักษรและสี 
12. เข้าใจง่าย 1.83 0.99 3.33 1.06 4.23 0.63 
13. ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 1.90 1.06 3.37 1.10 4.27 0.64 
14. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 1.93 1.08 3.50 1.04 4.30 0.65 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 

15. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดย
ภาพรวม 1.87 1.07 3.30 1.06 4.17 0.75 

14. สีกราฟิกโดยภาพรวม 1.80 0.89 3.20 1.13 4.20 0.66 
 ภาพประกอบ 

15. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 1.83 0.91 3.30 1.06 4.23 0.63 
16. การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพแต่ละ

หน้า มีความเหมาะสม 1.87 1.07 3.23 1.14 4.33 0.61 
17. ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม 1.90 1.16 3.13 1.20 4.30 0.65 
18. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1.87 1.07 3.23 1.14 4.27 0.64 

 โดยรวม 1.90 1.01 3.28 0.84 4.22 0.63 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.28 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และ 4.34 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.32 
 
ตารางที่ 4.32  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการศึกษาต่อ เรื่องการ
       พัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
       กรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนการ
       ปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 1 หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. การแก้ไขข้อมูลการวิชา 2.00 1.31 2.87 1.25 4.25 0.62 
2. การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 2.13 1.13 2.93 1.03 4.17 0.58 
3. การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวล

รายวิชา 2.33 1.18 3.13 0.92 4.58 0.51 
4. การสร้างเนื้อหาแบบ Page 2.27 1.28 3.00 1.13 4.50 0.52 
5. การแทรก Video จาก YouTube 2.27 1.28 2.93 1.10 4.25 0.45 
6. การสร้างการมอบหมายการบา้น 2.53 1.30 3.53 1.30 4.42 0.51 
7. การสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัย 2.27 1.49 3.47 1.55 4.50 0.52 
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ตารางที่ 4.32  (ต่อ) 
 

8. การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น 
จับคู่ 2.33 1.23 2.93 0.88 4.33 0.49 

9. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 2.27 1.10 2.93 0.88 4.25 0.45 
10. การเพิ่มอาจารย์ที่สอนรว่มกันให้สามารถแก้ไข

บทเรียนได้ 2.33 1.23 2.93 1.10 4.42 0.67 
11. การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ 2.33 1.23 3.00 1.13 4.08 0.67 
12. การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบ

ผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียนเร่ืองนี้ได้ 2.40 1.12 3.33 0.98 4.33 0.49 
13. การตรวจสอบคะแนน เมื่อนกัเรียนท า

แบบทดสอบหรือคะแนนการบา้น 2.53 1.13 3.60 0.99 4.33 0.49 
14. การโอนขอ้สอบจากไฟล์ Text File เข้า 

Moodle 2.13 1.25 3.20 1.15 4.25 0.62 
15. การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export 

คะแนน 2.07 1.10 3.07 1.16 4.42 0.51 
 โดยรวม 

2.28 1.04 
3.12
  0.92 4.34 0.79 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือกัน เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คือ เป็นน าเอาเทคนิคการ
ถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียด
ของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดม
สมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็น
การสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อม
ทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน
ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ เป็นการสะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่า
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ 

ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพ่ือสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  

ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
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Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับใหม้ีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) 
สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหา
พลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม่ ดัง
ปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผล ดังนี้  
 

9.1 สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร  
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ของปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 3 ด้าน คือ การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอี
เลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยภาพรวมพบว่า สภาพ
ปัจจุบันของทั้ง 3 ด้าน โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และ 4.22 ตามล าดับ แต่ละด้าน มี
รายละเอียดดังนี้  

9.1.1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 
1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ระดับที่ 4 
ทบทวนหลักสูตร ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 2.63 มี 4 ข้อ ที่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 2.40, 2.40, 2.40 และ 2.00 คือ ความถูกต้อง
ของเนื้อหา ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหัดก่อน
เรียน และความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 

ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 4.10 

9.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้ ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับ ที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 
เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ระดับที่ 8 พัฒนา
หลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.28 

ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจร ที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับ 
ที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ระดับที่ 5 
สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราว
การสอน ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ระดับที่ 9 อัปโหลด
หลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพมีค่าเฉลี่ย 4.22 

9.1.3 ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ 
คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 
วิเคราะห์ ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.12 
มี 2 ข้อที่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.53, และ 3.60 คือ การสร้างการการมอบหมายการบ้าน การ
ตรวจสอบคะแนน เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบ้าน 

ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ระดับที่ 3 
สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีสภาพ
ปัจจุบันโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 มี 1 ข้อที่มีสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 4.58 คือ การใส่สัปดาห์
ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา  
 9.2 ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร  

เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย
ระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง 3 ด้าน คือ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์
ส าหรับวงจรที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง บรรลุตาม
สภาพที่คาดหวังทุกระดับพอสมควรแต่ยังไม่มีความช านาญมากนัก 2) การพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง มีสภาพที่คาดหวังบรรลุทุกระดับ 3) ด้านการเสริม
ทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ มีสภาพที่คาดหวังบรรลุทุกระดับ  
 9.3 พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  

พลังขับที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 2) กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 3) สร้างพลังอ านาจทีมงานให้
ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ แต่พบข้อสังเกตบางประการ คือ ควรใช้การเสริมแรง
ทางบวกเพ่ือให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน เพราะการพัฒนางานต้องอาศัยความร่วมมือ
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จากทุกคนจึงจะสัมฤทธิผล และแนวคิดที่น ามาใช้เป็นแนวทาง 9 แนวคิด คือ 1) มุ่งการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและการปฏิบัติ 4) 
มุ่งแรงบันดาลใจภายใน 5) มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 7) 
มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 9) มุ่งการพัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน 
มีข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือ ต้องกระท าบนพ้ืนฐานของความสามัคคี ความ
เข้าใจ และความปรารถนาดีที่มีต่อกันของคณะผู้วิจัยด้วยจึงจะก่อเกิดการขับเคลื่อนที่ดีออกมาได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ  

ผลการใช้พลังขับ และแนวคิดข้างต้นก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในทิศทางที่ดีข้ึน สังเกตได้จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 2 การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง ทั้ง 3 ด้าน โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการ
ปฏิบัติเท่ากับ 2.03 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.01 และ 4.22 ตามล าดับ ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้ เกิดจากปัจจัยภายใน คือ การลงมือท าเอง และความอยากในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในยุคเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อการเรียนการสอน และด้านการใส่ ใจที่จะร่วมมือกันในการ
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกัน โดยทุกครั้งที่มี
กิจกรรมในการพัฒนา คณะผู้วิจัยจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง และศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นที่
ได้รับมอบหมาย จากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึงสมรรถภาพของการท างานเป็น
ทีมของคณะผู้วิจัย ที่สามารถด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ได้ส าเร็จลุล่วง โดยมีผลการประเมิน
ปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในปานกลาง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางาน ผู้ร่วม
วิจัยมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน เพราะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ จากเดิมที่ไม่เข้าใจกระบวนการวิจัย
เลย แต่เมื่อได้เป็นผู้ร่วมวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความเข้าใจ 
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ที่สามารถร่วมมือกันพัฒนางานให้ เกิด
ความก้าวหน้าขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากผลส าเร็จของการวิจัยวงจรที่ 2 ที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.03 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และ 4.22 
ตามล าดับ 

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเน็ตที่ถูกปรับให้แรงขึ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
มากกว่าปกติในการท างานในรอบนี้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และผู้บริหารให้ความ
อนุเคราะห์และร่วมมือในการผลักดันการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะบวกได้ การประชุมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีปัญหา การประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเป็นอย่างดี  

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความร่วมมือจากการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจากเพ่ือนร่วมงานในองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดผลส าเร็จในการ
ท างานอย่างมีคุณค่า และก่อเกิดก าลังใจที่ดีในการท างานร่วมกัน  
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เป็นงานที่เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
ในอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ และผู้บริหารที่ให้ความส าคัญในการจัดท าแต่ละสะเต็บโมเดล
การท างาน ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติในการท ากิจกรรมและการสนับสนุนจึงมีความรวดเร็ว และตรง
ประเด็นที่ต้องการแก้ไขปัญหา การสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านการเสริมทักษะในการท าสื่อให้
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และผู้ร่วมวิจัยมีความใฝ่รู้ กระสันในการเพ่ิมทักษะการพัฒนาสื่อ
ให้กับองค์กร และตนเองด้วย ส่งผลให้มีการพัฒนาและมีแรงขับในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กว่าที่เป็นอยู่ ในด้านการใช้สื่อ 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง สิ่งที่ยังไม่บรรลุผลเกิดจากการ
ฝึกอาชีพยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้ังหมด เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคระบาด
โควิด 19 จนเป็นสาเหตุให้การจัดฝึกอบรมทักษะบางกิจกรรมได้เลื่อนออกไป เลยท าให้เกิดการท างาน
ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนัก อาจารย์บางท่านไม่มีพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีมาก จึงท าให้เกิดการล้าช้าใน
การทดสอบกับนักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย นักศึกษาบางคนยังมีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตในเวลาเข้าใช้ที่
ห้องพักของตนเอง 

9.4 ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  

การด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัด คือ การอบรมทักษะในบางครั้ง เนื่องจากมีอายุมากและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไม่มากเลย
ท าให้การอบรมมีความเพียรน้อย ส่งผลท าให้ขาดความรับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมอย่างสุดก าลัง
ตนเอง และจะส่งผลท าให้ปัญหาเรื่องการน าสื่อออกถ่ายทอดให้กับนักศึกษาไม่มีความสมบูรณ์ได้  

9.5 จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพื่อ
เพิ่ม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง  

ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงเป็นสิ่งยากมาก ควรมีการอบรมบ่อย ๆ ทุกเดือน 
เพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ ใช้อยู่ เดิ มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ ควรเพ่ิมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มากขึ้น โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้สื่อออนไลน์ในทุกวัน ๆ ละนิดวันละหน่อย
เพ่ือต่อยอดในการเพ่ิมทักษะ  

9.6 ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง 
 ผู้วิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือกับทีม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ลดทิฐิมานะของตัวเองลงได้ ไม่เอา
ประโยชน์ส่วนตนเอง มากกว่าการถือประโยชน์ส่วนรวม การมีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องที่จะพาทีมท างาน
ร่วมกัน และมีความเพียร รู้คุณองค์กร และผู้ร่วมงานด้วยกันที่เสียสละในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยกัน ได้รู้ว่าตนเองไม่สามารถท างานใด ๆ ให้ส าเร็จได้ถ้าไม่มีการร่วมมือกันท างาน  

ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกันแม้ว่าอายุจะต่างกัน มีความเห็น
ต่างกัน และการพูด จิตใจมีความต่างกัน แต่อาศัยความร่วมมือกันเป็นทีมในการท างาน เรียนรู้
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างสุดความสามารถที่ร่วมกันได้ สามารถเพ่ิม
ทักษะให้กับตนเองในหลาย ๆ ครั้งในช่วงฝึกท าและทดสอบจริงร่วมทั้งได้ไอเดียใหม่ ๆ ในการท างาน
ร่วมกัน และได้รับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งทีมได้
เรียนรู้หลักการใส่ใจดูแลกันในเรื่องต่าง ๆ ได้เห็นจิตใจกันและกันในทีมท างาน 

วิทยาเขตได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และท าให้หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบ
ไปด้วย  

นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะการเข้าใช้งานในระบบอีเลิร์นนิงมากขึ้น และมีช่องทางใน
การส่งงาน และเรียนในรายวิชาที่ง่ายขึ้นในยุคโควิด 19 นี้ ซึ้งแต่ก่อนไม่เคยได้ใช้เลยนับว่าเป็นครั้ง
แรกในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่นักศึกษาในปีการศึกษานี้ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มที่ และได้รับการแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับระบบสื่อต่าง ๆ ได้เรียนรู้ขบวนการเสริมการเรียนรู้ใน
โลกออนไลน์ได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

9.7 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
9.7.1 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์

นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้  

9.7.1.1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คือ อาจารย์เกิดมีทักษะในการที่จะเริ่มสร้างหลักสูตรอีเลิร์นนิงได้ และเกิดทักษะการสร้าง
เนื้อหาในแนวใหม่ในเรื่องการท าเนื้อหา พร้อมการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนได้สมบูรณ์
ดี  

9.7.1.2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะร่วมกันร่างข้อความกระดานเรื่องราวได้ มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะตนเองในเรื่องนี้มากขึ้น เกิดการซักซ้อมเรื่อย ๆ จนสามารถท าได้
ดีกว่าเดิม  

9.7.1.3) ระดับที่ 3 พัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะ ร่วมกันสร้างต้นแบบของหลักสูตรอีเลิร์นนิงพร้อม
เนื้อหา ในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการทบทวนร่วมกันจ าเป็นอย่างมากในการร่วมกันคิด 
บางอย่างอาจารย์ท่านใดไม่เคยท า ก็ต้องฝึกท าและสามารถจัดการให้ลงตัวได้ในระดับหนึ่ง  

9.7.1.4) ระดับที่ 4 ทบทวนหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันท าการจัดกลุ่ม และมอบหมายให้ทุกคนร่วมกันทบทวน
เนื้อหาของกันและกัน ในแต่ละขั้นตอนการท างาน เวลาเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ในระบบอีเลิร์นนิง
ก็มีการทบทวนให้กันและกันดู ท าให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ 

9.7.1.5) ระดับที่ 5 ส่งมอบหลักสูตร ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 คณะในวิทยาเขตได้รวบรวมการออกแบบพัฒนาหลักสูตรอี
เลิร์นนิงในรายวิชาที่สอนที่ได้ท ามาเป็นขั้นตอนของงานเอกสาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ 
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เตรียมเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงในวิทยาเขตเพ่ือได้ฝึกทดลองใช้งานในขั้นตอนนี้นับว่าอาจารย์ได้
ความรู้ที่เกิดจากการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี 

9.7.2) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
อีเลิร์นนิง ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
  

9.7.2.1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องการวางเป้าหมายใน
การจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะออนไลน์ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป้าหมายคณาจารย์ทุกท่านนั้น
มีความส าคัญ จึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อาจารย์บาทท่านไม่เคยก็ต้องเคย อย่างน้อยมี
เป้าหมายในการเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนในรายวิชาตนเองได้ดี  

9.7.2.2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบแผนการสอนตามแนวคิดผ่านข้อความ
กระดานเรื่องราว และมีการก าหนดล าดับของหน้าหรือวิดีโอด้วย มีการช่วยเหลือกันและกันในยาม
เกิดปัญหา ท าให้บรรยากาศการฝึกทดสอบเป็นไปด้วยดี  

9.7.2.3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรดได้แบ่งกลุ่มท างานในการสร้างเอกสารและรายละเอียดน าเสนอ 
Power Point โดยแบ่งตามคณะสาขาของหลักสูตรและทุกคนได้น าองค์ความรู้ที่ตนมีออกมาใช้ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยก็ช่วยกันดูจนเกิดการลงตัวในการปฎิบัติการทดสอบตามรายวิชาของตนเอง  และได้
เสริมทักษะในการใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทางออนไลน์ 

9.7.2.4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้แบ่งกลุ่มท างานในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน โดยมีนายอัศวิ น คง
ช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ให้เทคนิคด้านการใช้สื่อเสริมเข้าไปอีก ได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของ
เอกสารที่จะน าลงในสื่อออนไลน์ว่ามีความกระทัดรัดและตรงต่อความต้องการของนักศึกษา  

9.7.2.5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการใช้สื่อในการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของตน ในการเรียนการสอน สามารถการวิเคราะห์ในเนื้อหารายวิชาของ
ตน รอบรู้เรื่องการจัดท าสื่อของตนเองได้  

9.7.3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบ
อีเลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัตกรรมฐานในระบบอีเลิร์
นนิงมีรายละเอียดดังนี้ 

9.7.3.1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันปรึกษาในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาของตนเองที่สอน และเนื้อหาในรายวิชาที่จะลงในโปรแกรมอีเลิร์นนิง พร้อมทั้งท า
การทดสอบกับกลุ่มนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้งาน 

9.7.3.2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันจัดท าเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาที่
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ส าคัญของการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกันแก้ไขการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ใหม่ โดยให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการใช้งาน  

9.7.3.3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยได้
หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท าหลาย ๆ ที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แก้ไขปัญหาที่
ความเร็วอินเตอร์เน็ต การเข้าระบบ ร่วมกัน  

9.7.3.4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอ
รายวิชาให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และได้น าวิธีการจัดระบบการจัดท ารายวิชาในแหล่ง
อ่ืนประกอบไปด้วยเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบในรายวิชาที่ตนเองสอน มีความชัดเจนในการท างาน 
ร่วมกันออกแบบน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม  

9.7.3.5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้น คือร่วมกันแกไขปัญหาการเข้าออกในเรื่องของระบบส าหรับคณาจารย์ เพราะบางท่านยังไม่มี
ความช านาญมากนัก แต่ดีที่มีนายอัศวิน คงช านาญ ผู้ช่วยผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน าอย่าง และได้มีการ
ร่างเค้าโครงเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน รวมถึงการฝึกสร้างโมดูลบทเรียนให้กับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  

9.7.3.6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันลงมือจัดท าเนื้อหารายวิชาการ
ปฏิบัติกรรมฐานให้มีความกระชับ จัดเตรียมเค้าร่างเนื้อหารายละเอียดที่ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาไว้
เพ่ือที่จะลงในระบบอีเลิร์นนิงยังไม่พอส าหรับลงในระบบ  

9.7.3.7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการสอน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้
และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวใน
สัปดาห์ทั้งหมดของรายวิชา เรียนรู้ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และได้ร่วมกันเขียน
สคริปต์ ออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกรณีตัวอย่างในการลงโปรแกรม 
สร้างรูปแบบการพัฒนากระดานเรื่องราวในรูปแบบของงานน าเสนอ Power Point ที่หลากหลาย
ร่วมกัน  

9.7.3.8) ระดับที่ 8 พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ อาจารย์สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบ
ในโปรแกรมอีเลิร์นนิงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะท ามาเรื่อย ๆ โดยมีนายอัศวิน คงช านาญ 
ผู้ช่วยผู้วิจัยได้ช่วยเสริมในเรื่องที่อาจารย์ไม่มีความรู้ให้มีการพัฒนาทักษะใหม่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ใช้
เทคนิคในการช่วยการพัฒนาหลักสูตรได้ประสิทธิภาพ และอาจารย์หลายท่านเกิดทักษะในการใช้
เครื่องมือท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม  

9.7.3.9) ระดับที่ 9 อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียนรู้การอัปโหลดในระบบการจัดการการ
เรียนรู้อีเลิร์นนิง และการออกแบร่วมกัน จนเกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ  
 จากการน าเสนอในขั้นตอนที่ 9 การสะท้อน (Reflecting) ในวงจรที่ 2 มีข้อสังเกตที่
น่าสนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
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วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ พบสิ่งที่ควรเพ่ิมในกระบวนด าเนินงาน คือ 1) 
กลยุทธ์เพ่ือให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติเพื่อพัฒนางานก็ให้เหมือนเดิมเพียงแต่แสดงพลังให้มากในเวลา
ใช้ในการลงมือปฏิบัติ 2) แนวคิดก็คงเดิมเพียงแต่ว่าให้มีความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ภายในหน่วยงานในการท างานเพ่ิมขึ้นก็พอ 3) ส าหรับโมเดลปฏิบัติการด้านอาจารย์ในวิทยาเขต
โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบข้อสังเกตบางประการว่า ควรเพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติอีก 1 
โมเดลเข้าอีก คือ พัฒนาการเรียนการสอนใน Application (แอพพลิเคชั่น) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้วิจัยจึงได้น าข้อสังเกตที่ได้ ทั้ง 3 ประการ มาปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัย
ได้ดังในภาพที่ 4.41 
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ภาพที่ 4.41  ก าหนดทุกสเต็บโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ



371 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
ในขั้นตอนนี้ด าเนินการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การ

สัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน 
รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change)  
 ปฏิบัติการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา

วชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงจรที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี
เลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์
นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ท าการประเมินผล  3 ระยะ คือ 
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 4.33 ถึง 4.35 ดังนี้ 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง  พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 1.94 
กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และ 4.10 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.33 
 
ตารางที่ 4.33  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการประเมินการออกแบบสื่อ
      เรื่อง การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
      วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงก่อนการ
      ปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.80 0.64 3.00 0.58 4.00 1.00 
2. ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย 2.20 0.53 2.80 0.53 4.00 0.58 
3. ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา 2.00 0.58 2.60 1.06 4.20 0.53 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 2.20 0.64 2.40 0.50 4.40 0.35 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 1.60 0.50 2.40 1.03 4.20 0.53 
6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อน

เรียน-หลังเรียน 1.80 0.53 2.40 0.50 4.00 0.58 
ด้านภาพและการใช้ภาษา 
7.  ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้ 1.80 0.53 2.60 0.50 4.00 0.58 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

8. ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ 2.00 0.58 2.80 0.53 4.00 0.58 
9. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 1.80 0.53 2.80 0.53 4.20 0.53 

ด้านตัวอักษรและส ี
10.  ความสอดคล้องของขนาดตัวอกัษรกับเนื้อหา 1.60 0.50 2.80 0.53 4.00 0.58 
11. ความสอดคล้องของสีกราฟิกตวัอกัษรกบัเนื้อหา 2.00 0.58 3.00 0.58 4.20 0.53 
ด้านแบบทดสอบ       
12. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 1.60 0.50 2.60 0.50 4.20 0.64 
13. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 2.20 0.53 2.60 0.50 4.20 0.64 
14 ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.60 0.50 2.00 1.00 4.00 0.58 
 โดยรวม 1.94 0.15 2.63 0.55 4.10 0.20 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง พบว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติ
เท่ากับ 1.94 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 
และ 4.10 ตามล าดับ ดังแสดงขอ้มูลในตารางที่ 4.33 ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.42 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.42  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 1.90 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และ 4.22 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการประเมินความคิดเห็น
      ของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
      วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้
      ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจร
      ที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
บทเรียนน่าสนใจ 

1. วิธีการน าเสนอ 2.00 1.23 3.20 1.13 4.27 0.74 
2. เนื้อหาบทเรียน 1.83 1.02 3.17 1.09 4.13 0.78 
3. การจัดเรียงล าดับขั้นตอน 2.03 1.27 3.23 1.14 4.30 0.65 
4. รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 1.93 1.11 3.63 0.93 4.17 0.87 
 ความง่ายต่อการใช้งาน       

5. การเข้าสู่ระบบบทเรียน 1.97 1.22 3.47 1.01 4.23 0.73 
6. การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 1.87 1.07 3.10 1.16 4.20 0.76 
7. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1.97 1.07 3.23 1.14 4.17 0.87 
8. วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน 1.93 1.08 3.17 1.09 4.13 0.86 

การน าเสนอเนื้อหา 
9. การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้า

เมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ของล าดับการเรียนแต่ละหัวข้อ 1.83 1.02 3.57 0.94 4.23 0.68 

10. ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมี
ความเหมาะสม 1.87 1.11 3.10 1.18 4.13 0.90 

11. วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 1.93 1.05 3.17 1.05 4.17 0.83 
ข้อความขนาดตัวอักษรและสี 
12. เข้าใจง่าย 1.83 0.99 3.33 1.06 4.23 0.63 
13. ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 1.90 1.06 3.37 1.10 4.27 0.64 
14. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 1.93 1.08 3.50 1.04 4.30 0.65 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

15. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดย
ภาพรวม 1.87 1.07 3.30 1.06 4.17 0.75 

14. สีกราฟิกโดยภาพรวม 1.80 0.89 3.20 1.13 4.20 0.66 
 ภาพประกอบ 

15. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 1.83 0.91 3.30 1.06 4.23 0.63 
16. การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพแต่ละ

หน้า มีความเหมาะสม 1.87 1.07 3.23 1.14 4.33 0.61 
17. ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม 1.90 1.16 3.13 1.20 4.30 0.65 
18. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1.87 1.07 3.23 1.14 4.27 0.64 

 โดยรวม 1.90 1.01 3.28 0.84 4.22 0.63 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

จากตารางที่ 4.24 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 1.90 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และ 4.22 ตามล าดับ ได้ดังใน
ภาพประกอบที่ 4.43 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.43  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ก่อน
วงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.28 
กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และ 4.34 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.35 
 
ตารางที่ 4.35  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เป็นผลการประเมินเรื่องการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง
     ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการ
     เสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 
     1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 1 หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. การแก้ไขข้อมูลการวิชา 2.00 1.31 2.87 1.25 4.25 0.62 
2. การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 2.13 1.13 2.93 1.03 4.17 0.58 
3. การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวล

รายวิชา 2.33 1.18 3.13 0.92 4.58 0.51 
4. การสร้างเนื้อหาแบบ Page 2.27 1.28 3.00 1.13 4.50 0.52 
5. การแทรก Video จาก YouTube 2.27 1.28 2.93 1.10 4.25 0.45 
6. การสร้างการมอบหมายการบา้น 2.53 1.30 3.53 1.30 4.42 0.51 
7. การสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัย 2.27 1.49 3.47 1.55 4.50 0.52 
8. การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น 

จับคู่ 2.33 1.23 2.93 0.88 4.33 0.49 
9. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 2.27 1.10 2.93 0.88 4.25 0.45 
10. การเพิ่มอาจารย์ที่สอนรว่มกันให้สามารถแก้ไข

บทเรียนได้ 2.33 1.23 2.93 1.10 4.42 0.67 
11. การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ 2.33 1.23 3.00 1.13 4.08 0.67 
12. การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบ

ผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียนเร่ืองนี้ได้ 2.40 1.12 3.33 0.98 4.33 0.49 
13. การตรวจสอบคะแนน เมื่อนกัเรียนท า

แบบทดสอบหรือคะแนนการบา้น 2.53 1.13 3.60 0.99 4.33 0.49 
14. การโอนขอ้สอบจากไฟล์ Text File เข้า 

Moodle 2.13 1.25 3.20 1.15 4.25 0.62 
15. การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export 

คะแนน 2.07 1.10 3.07 1.16 4.42 0.51 
 โดยรวม 2.28 1.04 3.12 0.92 4.34 0.79 
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หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 
 จากตารางที่ 4.35 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบทียบค่าเฉลี่ยที่
ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.28 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และ 4.34 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.35 ได้ดังในภาพประกอบที่ 
4.44 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.44  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และ
หลังวงจรที่ 2 
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2)  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
2.1) ก่อนด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีบุคลากรให้ความสนใจ
น้อยมาก เพราะมีความคิดว่าคงเป็นงานส่วนตัวของท่านที่ท าเท่านั้น และเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด
นั้นมีการพัฒนาทักษะสื่อน้อยมาก คงเป็นเพราะว่าด้วยอายุ และการท้าทายในการสอนในยุคเก่าและ
ยุคใหม่ด้วย หลังด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาจากทีม
งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและองค์กรด้วย ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการท าสื่อต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ที่คิดว่าเป็นงานวิจัยส่วนตัว 
กลับแนวคิดใหม่เป็นส่วนรวมทันที เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรมทักษะต่าง ๆ มากขึ้นจัดสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานต้นสังกัดได้เห็น
ผลการพัฒนาจึงท าให้มีการการสนับสนุนให้เกิดให้มีในระบบออนไลน์ต่าง ๆ ที่จะต้องพัฒนาต่อไป 

2.2) กิจกรรมพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในโมเดลต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้น ในด้านการท างานมีการแสดงความคิดเห็น
จากฝ่ายต่าง ๆ มากข้ึน อาจารย์แต่ละท่านมีความแตกตื่นทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม เพราะเป็นเรื่อง
ท้าทายความสามารถของตนเอง และการท างานเป็นไปแบบเป็นกันเองและมีส่วนร่วมในการลงมือ
ท างานด้วยความเต็มใจรู้และเข้าใจบทบาทตนเองมากข้ึน 

2.3) บุคคล-ระดับตัวบุคคล (Self) ผู้วิจัยจะเป็นคนที่ชอบท าอะไรเร็วมาก และโดยนิสัย
แล้วชอบออกค าสั่งมากกว่าที่จะร่วมท างานกับคนอ่ืน ประเด็นนี้เองท าให้ผู้วิจัยมีอารมณ์เย็นลงอย่าง
เห็นได้ชัด รับฟังความเห็นคนอ่ืนมากขึ้น มีความพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสามัคคีในการ
ท างานเป็นทีม เมื่อเห็นจุดบอดของตนเอง และผลักดันให้คนอ่ืนท างานทุกอย่างประสพผลส าเร็จ  

2.4) ในการปรับตัวท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนั้นแต่ก่อนมีความรวดเร็วทันใจเป็นคน
อารมณ์รวมทั้งยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นกับคนอื่นถ้าไม่ใช่งานที่ตนท าจะไม่มีความภูมิใจมากนัก นี่นับว่า
เป็นพ้ืนฐานอารมณ์ในการท างานที่ไม่ดี หงุดหงิดง่ายเมื่องานไม่เป็นไปเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย
พยายามตามที่คาดหวัง แต่หลังจากที่มีการร่วมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ บ่อยเข้าจึงก่อเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นในใจคือ การยอมรับและการเสียสละในการพิจารณางานให้ดี
ร่วมกัน  

2.5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อายุมากไม่ค่อยให้ความสนใจการร่วมท ากิจกรรมมากนัก
เท่าไหร่ คงเนื่องจากว่าใกล้เกษียณอายุราชการ และไม่มีความถนัดในเรื่องเทคโนโลยีนัก หลังจากท่ีได้
พูดคุยกันบ่อยเข้าและมีการประชุม อีกทั้งจัดกิจกรรมบ่อยเข้าก็ท าให้ท่านเหล่านั้นเกิดพฤติกรรมใหม่
ขั้นมา นั้นคือความากระตือรื้อรนในการอบรมท ากิจกรรมร่วมกัน เริ่มเข้ามามีบทบาทมาก เริ่มมี
ค าถามถึงเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบ
ออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 

2.6) ในด้านของนักศึกษานั้นมีความสนใจในการเข้าสื่อการสอนมากขึ้น และเรียนการ
เรียนแบบระบบออนไลน์มากขึ้น อาจเป็นเพราะว่ามีการระบาดของไวรัสโคโร่น่า แต่ในการเรียนรู้และ
ความพอในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงนี้นักศึกษาให้ความส าคัญมากกว่าทุกปีการศึกษา  
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3) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 

3.1) ในการชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินงาน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไป ส่งผลท าให้
เกิดความรู้ใหม่ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้มีอายุที่ห่างกันบ้างกลางคนบ้าง แต่การได้อ่านเอกสารก่อนก็ท า
ให้มีความเป็นกันเอง ในการระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้
และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูก
หรือผิดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่ืนคิดต่อยอดแนวความคิด เพราะจะท าให้เกิดองค์
ความรู้มากมายแก่ผู้ร่วมงาน และมีการฝึกทักษะการระดมสมองตระหนักถึงศักยภาพจาก
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจาก
การพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า ปัญหาของการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิง กรณีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหา 
เพ่ือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจน และจัดท าแผนส าหรับการปฏิบัติร่วมกันในทิศทาง
เดียวกันในทุกขั้นตอนการท างาน พิจารณาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่คาดหวัง
ของการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพิจารณาตามประเด็นการวิจัยที่ได้ก าหนดปัญหาเอาไว้ และ
วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาร่วมกันไว้ เพ่ือป้องกันการไม่ออกนอกประเด็นในการท างาน 

3.2) ในการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ความสนใจและการพูดคุยกันปรึกษากันให้บ่อย
มากขึ้น บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและได้เป็นอย่างดี และในเวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวใน
การน าเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันทวงที ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่ว่าหากผู้วิจัยแสดงความเป็น
กันเองกับผู้ร่วมวิจัยมาก ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัยที่มีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
งานวิจัยก็จะท าให้มีหลากหลายแนวคิด ร่วมทั้งการน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มีการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถ
ท างานร่วมกันได้ ผู้วิจัยสรุปแนวคิดที่ดได้รีวิวมาให้ตรงประเด็นและท าความเข้าใจร่วมกัน โดย
วิเคราะห์ร่วมกันตามแนวคิดต่าง ๆ และในการประเมินเพ่ือให้สภาพปัจจุบัน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ คือ การวางแผนส าหรับการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมิน และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยในการปฏิบัติคณะผู้วิจัยได้
ร่วมกันพิจารณาช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมในการท าการประเมินทั้ง 3 ด้าน และได้มอบหมายให้
มีการแบ่งหน้าที่กัน เพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากการประเมิน และได้รับข้อมูลกับมาครบถ้วน  

3.3) ในการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความ
เป็นกันเอง ดังจะเห็นไดจ้ากปรากฏการณ์ที่การที่ผู้ร่วมวิจัยท าหลาย ๆ รอบ ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ว่า
การปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยคิดแผนกันเองก่อน จึงท าให้ต่างคนต่างคิดซึ่งแน่นอนท าให้ได้หลากหลาย
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แนวคิด สุดท้ายมีอาจารย์ที่เคยจัดท าแผนมาบ้างแล้วเลยท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานได้ดี
พอควร นอกจากนี้มีการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ 
มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์
ร่วมท างานในการแก้ไขปัญหา และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าในการท าวิจัยร่วมกันในด้านการท างานและ
คิดวิเคราะห์ สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ด ี

3.4) และในการถอดบทเรียนแต่ละขั้นตอนนั้น ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการ
ปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถปรับปรุงเสริมแต่งในสิ่งที่บกพร่องร่วมกัน ผู้ร่วมวิจัยสามารถเพ่ิมทักษะได้ดี 
ได้ความรู้และได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย ดังจะเห็นได้จากการคล่องตัวของการร่วมมือกันเป็น
อย่างดี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยและระหว่างผู้ร่วมวิจัยด้วยกันเอง 

4) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
4.1) การท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จของงาน

ได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะเห็นได้จากการพูดคุยกันปรึกษากัน
อย่างขั้นตอนในการท างาน เป็นระบบมากข้ึน และมีแนวโน้มในการไม่เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม 
ก่อเกิดคุณธรรมประจ าใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและได้เป็นอย่างดี และใน
เวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวในการน าเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันทวงที การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่
กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติ 

4.2) การท างานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายของงานก่อน แล้ว
จึงสร้างวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณาร่วมกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
กับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มี
ส่วนร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหา
ให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการท าวิจัย เพ่ือการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน 

4.3) ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ การ
ประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ท าผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน ดัง
จะเห็นได้จากการร่วมมือท าแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่
จากการปฏิบัติเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลของการด าเนินงานที่ได้ท าไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากท่ีสุด 

5) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 
5.1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จของงานได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะ
เห็นได้จากการปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไปบ้างในระดับประสบการณ์
ของตนเองที่ได้รับมา แต่การได้อ่านเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีที่ท างานร่วมกันเข้าไปอีกก่อนท าก็ท า
ให้กลุ่มเกิดพลังขับในการท างานได้อย่างเต็มที่  แม้แต่การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจาก
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ประสบการณ์ออกมาก็มีประสิทธิภาพมาก การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูก
หรือผิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิด  

5.2) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันได้นั้น ไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญ แต่เกิดจากทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายเดียวกันให้ดีก่อนค่อยลงมือท า จะท าให้เกิดความเข้าใจ
และได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ 
การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการร่วมกันนั้น เกิดการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานในการแก้ไขปัญหาได้
ในทุกขั้นตอนเป็นล าดับ และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าในการท าวิจัยร่วมกันในด้านการท างานและคิด
วิเคราะห์ สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าปกติ 

6) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับวิทยาเขต  
6.1) วิทยาเขตได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย

ระบบอีเลิร์นนิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม และได้มีแนวทางในการสร้าง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้ นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบไป
ด้วยกันดังจะเห็นได้ เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองค์กรในทิศทางที่เหมาะสม  

6.2) องค์กรที่สังกัดได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนร่วมมากกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกทักษะ เครื่องมือในการ
ฝึกทักษะการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิม 
อาจเป็นเพราะว่ามีการท างานร่วมกันบ่อย ๆ ในกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้น และสภาพแวดล้อมของวิทยา
เขตมีลักษณะของการท างานเป็นทีมท่ีดีขึ้น 

7) การเรียนรู้โดยภาพรวม 
ผลจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต ต่างเกิดการเรียนรู้
จากการด าเนินงาน ผู้วิจัยขอไม่น ารายละเอียดของแต่ละกลุ่มมากล่าวถึงในบทความวิจัยนี้ เพราะมี
มากมาย แต่ขอน าเอาประเด็นส าคัญที่เป็นการเรียนรู้ที่เห็นพ้องต้องกันทั้งผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยา
เขต มากล่าวถึง ใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 2) ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learners) และ 
3) ความตระหนักถึงความส าคัญของการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย  

8) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
8.1) เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ในบริบท

เฉพาะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท างานในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัยไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง 
ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล พบว่า งานวิจัยนี้ได้
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field 
Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับ
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ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 

8.2) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยการพัฒนาระบบอี
เลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงมี คาดหวังว่า วิทยาเขตมีระบบอีเลร์นนิงที่มีมา
ตฐานและมีการใช้โปรแกรมการพัฒนาอีเลิร์นนิงในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานที่ดีและมีศักยภาพ 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง  
คาดหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้อย่างดี และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ คาดหวังให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาทักษะที่ดีในการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ในการเรียนการสอน 

8.3) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้และเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของวิทยาเขต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา ดัง
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 4.31 ถึง 4.33  

8.3.1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้สื่อในการเรียนให้มาก
ขึ้นอย่างมีระบบ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ เพ่ือตอนสนองอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีกรอบ
แนวคิดท่ีเป็นระบบในการสอน 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือก่อเกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเชนในแต่ละขั้นตอนการท างาน เปรียบเหมือนมีตาทั้ง 2 ด้านคือ
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เหมาะสม 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายในองค์กร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
นักศึกษา เพ่ือการเพ่ิมทักษะให้มีศักยภาพมากขึ้นในตนเอง และองค์กร 5) มุ่งความเป็นทีมที่มี
ประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยให้เกิดความพร้อมเพรียงกันให้มากขึ้น
กว่าเดิม 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการท างาน ทุกคนมีความเป็นผู้น า แต่จะใช้ให้เกิด
การเปลี่ยนในทิศทางเดียวกันนั้นเป็นสิ่งส าคัญมากในองค์กร 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ การ
น าเสนอวิธีการท างานที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกันท าในแต่ขั้นตอนนั้นนับว่ามีคุณค่ามากในด้าน
จิตใจของแต่ละคร 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย เกิดการแสดงแนวคิดหลากหลายในการท างาน 
เพราะมีความเชื่อว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ท างานที่สะสมมามากอยู่แล้ว ก็เอามาแชร์กันในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) มุ่งการพัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้วิทยาเขต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาในทุกขั้นตอนการท างาน 

8.3.2) กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่องในการท างานเป็นทีม
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีต่อวิทยาเขต อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาให้มากที่สุด 2) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรม
มุ่งให้วิทยาเขต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 3) 
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สร้างพลังอ านาจทีมงานให้ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ในงานที่ร่วมกันท าแต่ละครั้งมี
ประเด็นที่แตกต่างจากการท างานเดิม ๆ เอาแนวคิดดี ๆ ที่สามารถปรับเอามาใช้ให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.3.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบด้วยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 5 ขั้นตอนประกอบไปด้วย 
(1) วางแผนโครงการ (2) ร่างข้อความกระดานเรื่องราว (3) พัฒนาหลักสูตร (4) ทบทวนหลักสูตร 
(5) ส่งมอบหลักสูตร 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบอีเลิร์นนิง ประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน (1) การวิเคราะห์ความต้องการ (2) เข้าใจเนื้อหา (3) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (4) เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ (5) สร้างเค้าโครงร่าง (6) เตรียมเค้าโครงร่าง
เนื้อหาโดยละเอียด (7) สร้างกระดานเรื่องราวการสอน (8) พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบ
อย่างรวดเร็ว (9) อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์
ให้กับอาจารย์ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน (1) ตั้งเป้าหมาย (2) พัฒนาการออกแบบ (3) สร้างเนื้อหา 
(4) วิเคราะห์ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพ 

8.3.4) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการวิจัย
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัยที่ส าคัญ คือ 1) การอบรมทักษะผู้ร่วมวิจัยมีบางท่านอายุมากเกินไป 2) ประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีไม่มากเลยท าให้การอบรมมีความเพียรน้อย ส่งผลท าให้ขาดความรับผิดชอบในการร่วม
กิจกรรมอย่างสุดก าลังตนเอง 3) ปัญหาเรื่องการน าสื่อออกถ่ายทอดให้กับนักศึกษาไม่มีความสมบูรณ์
จนเป็นเหตุให้เกิดการไม่อยากเข้าสู่ระบบทดสอบการเรียนการสอนมากนัก 

8.3.5) การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ คือ 1) เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้ดีควรมีการฝึกทักษะ
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือนเพ่ือให้เกิดการชินต่อการใช้สื่อต่อไป ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามา
ใช้แทน 2) ปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแง่ของการใช้สื่อให้มากขึ้น โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้สื่อออนไลน์ใน
ทุกวันในการสอนนักศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ 3) การสร้างความเข้าใจให้มาก เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในงานที่สอน มีความรอบคอบและมีความเพียรในการสอนให้เกิดความรับผิดชอบต่อรายวิชา
ที่สอน และท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 4.45  โมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลจากการสะท้อนผลการวิจัย การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย



 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลจากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใน 3 
ประการ ดังนี้  (1) การเปลี่ยนแปลง (Change) ตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง (2) การเรียนรู้  
(Learning) ในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน (3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เกี่ยวกับการ
พัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในบริบทเฉพาะของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณลักษณะ ดังนี้คือ เป็นวิทยาเขตที่มีการใช้ระบบอีเลิร์นนิงที่ยังไม่ได้พัฒนาให้มากขึ้นตาม
รูปแบบ ที่จะน ามาใช้เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอน ตามรายงานการประเมินตนเองในแต่ละสาขา 
3 คณะด้วยกัน มีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง ตามเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 
พบว่ามีแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือควรที่จะพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561) และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตาม
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (วิชาการ) 2558 พบว่าที่ควรพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการส่งเสริมการ
พัฒนาบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้าน การน าเสนอบทเรียน การสื่อสารเชื่อมโยงเพ่ือให้
เข้าถึงข้อมูลเนื้อหาวิชาต่าง ๆ การจัดท าโปรแกรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย, 2561) เช่นเดียวกันกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ตาม
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (วิชาชีพ) 2558 มีแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2561)  

ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า จ านวน 21 คน (รายชื่อในภาคผนวก) โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะท่ีเท่า
เทียมในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และสะท้อนผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
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ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซึ่ง
จ าแนกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่อง
บันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึก
ภาคสนาม (Field Notes)  

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
โดยใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
ตามแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การสะท้อนผล (Reflect) จ านวน 2 วงจร มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานใน 2 วงจร ดังกล่าวเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การ
เตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต 
(Observing) (5) การสะท้อนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม่ (Re-Planning) (7) การปฏิบัติ
ใหม่ (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) (9) การสะท้อนผลใหม่ (Re-Reflecting) 
(10) การสรุปผล (Conclusion)  

ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) 
วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัย
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
ร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือ
จุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาส
ให้ผู้ อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา
ต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่
ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  

นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู 2) เป็นผู้น า 3) เป็น
ผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
ดังมีสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอเพ่ือการอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย  
5.1.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 

  5.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
ปฏิบัติการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา

วชิราลงกรณราชวิทยาลัย วงจรที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี
เลิร์นนิง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์
นนิง และด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ท าการประเมินผล  3 ระยะ คือ 
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 5.1 ถึง 5.3 ดังนี้ 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
1.94 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และ 4.10 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการออกแบบสื่อเรื่อง การพัฒนา
     ระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
     วิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนการปฏิบัติ หลังการ
     ปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.80 0.64 3.00 0.58 4.00 1.00 
2. ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย 2.20 0.53 2.80 0.53 4.00 0.58 
3. ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา 2.00 0.58 2.60 1.06 4.20 0.53 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 2.20 0.64 2.40 0.50 4.40 0.35 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน 1.60 0.50 2.40 1.03 4.20 0.53 
6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อน

เรียน-หลังเรียน 1.80 0.53 2.40 0.50 4.00 0.58 
ด้านภาพและการใช้ภาษา 
7.  ความสอดคล้องของภาพกับภาษาที่ใช้ 1.80 0.53 2.60 0.50 4.00 0.58 
8. ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ 2.00 0.58 2.80 0.53 4.00 0.58 
9. ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา 1.80 0.53 2.80 0.53 4.20 0.53 
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ด้านตัวอักษรและส ี
10.  ความสอดคล้องของขนาดตัวอกัษรกับเนื้อหา 1.60 0.50 2.80 0.53 4.00 0.58 
11. ความสอดคล้องของสีกราฟิกตวัอกัษรกบัเนื้อหา 2.00 0.58 3.00 0.58 4.20 0.53 
ด้านแบบทดสอบ       
12. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 1.60 0.50 2.60 0.50 4.20 0.64 
13. ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 2.20 0.53 2.60 0.50 4.20 0.64 
14 ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา 2.60 0.50 2.00 1.00 4.00 0.58 
 โดยรวม 1.94 0.15 2.63 0.55 4.10 0.20 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติ
กรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 1.90 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และ 4.22 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 5.2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย
    มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมใน
    การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิงก่อนการปฏิบัติ 
    หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
บทเรียนน่าสนใจ 

1. วิธีการน าเสนอ 2.00 1.23 3.20 1.13 4.27 0.74 
2. เนื้อหาบทเรียน 1.83 1.02 3.17 1.09 4.13 0.78 
3. การจัดเรียงล าดับขั้นตอน 2.03 1.27 3.23 1.14 4.30 0.65 
4. รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 1.93 1.11 3.63 0.93 4.17 0.87 
 ความง่ายต่อการใช้งาน       

5. การเข้าสู่ระบบบทเรียน 1.97 1.22 3.47 1.01 4.23 0.73 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
1 

หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
6. การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 1.87 1.07 3.10 1.16 4.20 0.76 
7. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 1.97 1.07 3.23 1.14 4.17 0.87 
8. วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน 1.93 1.08 3.17 1.09 4.13 0.86 

การน าเสนอเนื้อหา 
9. การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้า

เมนูหลักและเมนูย่อย ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ของล าดับการเรียนแต่ละหัวข้อ 1.83 1.02 3.57 0.94 4.23 0.68 

10. ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมี
ความเหมาะสม 1.87 1.11 3.10 1.18 4.13 0.90 

11. วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย 1.93 1.05 3.17 1.05 4.17 0.83 
ข้อความขนาดตัวอักษรและสี 
12. เข้าใจง่าย 1.83 0.99 3.33 1.06 4.23 0.63 
13. ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 1.90 1.06 3.37 1.10 4.27 0.64 
14. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 1.93 1.08 3.50 1.04 4.30 0.65 
15. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดย

ภาพรวม 1.87 1.07 3.30 1.06 4.17 0.75 
14. สีกราฟิกโดยภาพรวม 1.80 0.89 3.20 1.13 4.20 0.66 

 ภาพประกอบ 
15. ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 1.83 0.91 3.30 1.06 4.23 0.63 
16. การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพแต่ละ

หน้า มีความเหมาะสม 1.87 1.07 3.23 1.14 4.33 0.61 
17. ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม 1.90 1.16 3.13 1.20 4.30 0.65 
18. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ 1.87 1.07 3.23 1.14 4.27 0.64 

 โดยรวม 1.90 1.01 3.28 0.84 4.22 0.63 
 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
 

ผลจากการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.28 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และ 4.34 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 3 
 



392 

ตารางที่ 5.3  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรื่องการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย
     มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการ
     จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการ
     ปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ข้อ รายการ ก่อนปฏิบัต ิ หลังปฏบิัตวิงจรที่ 1 หลังปฏบิัตวิงจรที่ 
2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. การแก้ไขข้อมูลการวิชา 2.00 1.31 2.87 1.25 4.25 0.62 
2. การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 2.13 1.13 2.93 1.03 4.17 0.58 
3. การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวล

รายวิชา 2.33 1.18 3.13 0.92 4.58 0.51 
4. การสร้างเนื้อหาแบบ Page 2.27 1.28 3.00 1.13 4.50 0.52 
5. การแทรก Video จาก YouTube 2.27 1.28 2.93 1.10 4.25 0.45 
6. การสร้างการมอบหมายการบา้น 2.53 1.30 3.53 1.30 4.42 0.51 
7. การสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัย 2.27 1.49 3.47 1.55 4.50 0.52 
8. การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น 

จับคู่ 2.33 1.23 2.93 0.88 4.33 0.49 
9. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 2.27 1.10 2.93 0.88 4.25 0.45 
10. การเพิ่มอาจารย์ที่สอนรว่มกันให้สามารถแก้ไข

บทเรียนได้ 2.33 1.23 2.93 1.10 4.42 0.67 
11. การเพิ่มนักเรียนเข้าเรียนเขา้ระบบ 2.33 1.23 3.00 1.13 4.08 0.67 
12. การสร้างเง่ือนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบ

ผ่านร้อยละ 70 จึงจะเรียนเร่ืองนี้ได้ 2.40 1.12 3.33 0.98 4.33 0.49 
13. การตรวจสอบคะแนน เมื่อนกัเรียนท า

แบบทดสอบหรือคะแนนการบา้น 2.53 1.13 3.60 0.99 4.33 0.49 
14. การโอนขอ้สอบจากไฟล์ Text File เข้า 

Moodle 2.13 1.25 3.20 1.15 4.25 0.62 
15. การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export 

คะแนน 2.07 1.10 3.07 1.16 4.42 0.51 
 โดยรวม 

2.28 1.04 
3.12
  0.92 4.34 0.79 

 
หมายเหตุ 1) Standard Deviation (S.D.) มีค่าต่ า แสดงว่า ความแปรปรวนหรือการกระจาย
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีไม่มาก 2) ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 รูป/คน 
และนักศึกษา 40 คน รวม 61 คน 
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5.1.1.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
ผลจากการปฏิบัติร่วมเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวังด้วย ดังนี้ 

5.1.1.2.1) ก่อนด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีบุคลากร
ให้ความสนใจน้อยมาก เพราะมีความคิดว่าคงเป็นงานส่วนตัวของท่านที่ท าเท่านั้น และเนื่องจาก
หน่วยงานต้นสังกัดนั้นมีการพัฒนาทักษะสื่อน้อยมาก คงเป็นเพราะว่าด้วยอายุ และการท้าทายในการ
สอนในยุคเก่าและยุคใหม่ด้วย หลังด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้รับการ
พัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและองค์กรด้วย ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความสนใจและกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการท าสื่อต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ท า ให้ผู้ที่คิดว่าเป็น
งานวิจัยส่วนตัว กลับแนวคิดใหม่เป็นส่วนรวมทันที เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่าง ๆ มากขึ้นจัดสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน อีกทั้งหน่วยงานต้น
สังกัดได้เห็นผลการพัฒนาจึงท าให้มีการการสนับสนุนให้เกิดให้มี ในระบบออนไลน์ต่าง ๆ ที่จะต้อง
พัฒนาต่อไป 

5.1.1.2.2) กิจกรรมพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ในโมเดลต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้น ในด้านการท างานมีการแสดง
ความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ มากขึ้น อาจารย์แต่ละท่านมีความแตกตื่นทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม 
เพราะเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของตนเอง และการท างานเป็นไปแบบเป็นกันเองและมีส่วนร่วม
ในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจรู้และเข้าใจบทบาทตนเองมากข้ึน 

5.1.1.2.3) บุคคล-ระดับตัวบุคคล (Self) ผู้วิจัยจะเป็นคนที่ชอบท าอะไรเร็วมาก และ
โดยนิสัยแล้วชอบออกค าสั่งมากกว่าที่จะร่วมท างานกับคนอ่ืน ประเด็นนี้เองท าให้ผู้วิจัยมีอารมณ์เย็น
ลงอย่างเห็นได้ชัด รับฟังความเห็นคนอ่ืนมากขึ้น มีความพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสามัคคีใน
การท างานเป็นทีม เมื่อเห็นจุดบอดของตนเอง และผลักดันให้คนอ่ืนท างานทุกอย่างประสพผลส าเร็จ  

5.1.1.2.4) ในการปรับตัวท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนั้นแต่ก่อนมีความรวดเร็วทันใจเป็น
คนอารมณ์รวมทั้งยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นกับคนอ่ืนถ้าไม่ใช่งานที่ตนท าจะไม่มีความภูมิใจมากนัก นี่
นับว่าเป็นพ้ืนฐานอารมณ์ในการท างานที่ไม่ดี หงุดหงิดง่ายเมื่องานไม่เป็นไปเป้าหมายและไม่บรรลุ
เป้าหมายพยายามตามที่คาดหวัง แต่หลังจากที่มีการร่วมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ บ่อยเข้าจึงก่อเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นในใจคือ การยอมรับและการเสียสละในการ
พิจารณางานให้ดีร่วมกัน  

5.1.1.2.5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อายุมากไม่ค่อยให้ความสนใจการร่วมท ากิจกรรม
มากนักเท่าไหร่ คงเนื่องจากว่าใกล้เกษียณอายุราชการ และไม่มีความถนัดในเรื่องเทคโนโลยีนัก 
หลังจากที่ได้พูดคุยกันบ่อยเข้าและมีการประชุม อีกทั้งจัดกิจกรรมบ่อยเข้าก็ท าให้ท่านเหล่านั้นเกิด
พฤติกรรมใหม่ขั้นมา นั้นคือความากระตือรื้อรนในการอบรมท ากิจกรรมร่วมกัน เริ่มเข้ามามีบทบาท
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มาก เริ่มมีค าถามถึงเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาระบบออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 

5.1.1.2.6) ในด้านของนักศึกษานั้นมีความสนใจในการเข้าสื่อการสอนมากขึ้น และ
เรียนการเรียนแบบระบบออนไลน์มากขึ้น อาจเป็นเพราะว่ามีการระบาดของไวรัสโคโร่น่า แต่ในการ
เรียนรู้และความพอในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงนี้นักศึกษาให้ความส าคัญมากกว่าทุกปีการศึกษา  
 
5.1.2  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 

5.1.2.1 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
5.1.2.1.1 การท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จ

ของงานได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคยเป็นมา  ดังจะเห็นได้จากการพูดคุยกัน
ปรึกษากันอย่างขั้นตอนในการท างาน เป็นระบบมากขึ้น และมีแนวโน้มในการไม่เห็นแก่ส่วนตน
มากกว่าส่วนร่วม ก่อเกิดคุณธรรมประจ าใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและได้
เป็นอย่างดี และในเวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวในการน าเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทันทวงที  การน าเสนอ
แนวคิดเชิงทฤษฎีแก่กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าปกติ 

5.1.2.1.2 การท างานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายของงานก่อน
แล้วจึงสร้างวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณาร่วมกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น วิธีการ
แก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการท าวิจัย เพ่ือการปฏิบัติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน 

5.1.2.1.3) ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ การ
ประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ท าผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน ดัง
จะเห็นได้จากการร่วมมือท าแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่
จากการปฏิบัติเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลของการด าเนินงานที่ได้ท าไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากท่ีสุด 
 

5.1.2.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผู้ร่วมวิจัย 
5.1.1.3.2.1 ผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จของงานได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะ
เห็นได้จากการปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไปบ้างในระดับประสบการณ์
ของตนเองที่ได้รับมา แต่การได้อ่านเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีที่ท างานร่วมกันเข้าไปอีกก่อนท าก็ท า
ให้กลุ่มเกิดพลังขับในการท างานได้อย่างเต็มที่  แม้แต่การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจาก
ประสบการณ์ออกมาก็มีประสิทธิภาพมาก การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูก
หรอืผิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิด  
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5.1.1.3.2.2 ผู้ร่วมวิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันได้นั้น ไม่ใช่เรื่อง
บังเอิญ แต่เกิดจากทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายเดียวกันให้ดีก่อนค่อยลงมือท า จะท าให้เกิดความเข้าใจ
และได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ 
การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการร่วมกันนั้น เกิดการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ ผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานในการแก้ไขปัญหาได้ในทุก
ขัน้ตอนเป็นล าดับ และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าในการท าวิจัยร่วมกันในด้านการท างานและคิดวิเคราะห์ 
สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าปกติ  

5.1.2.3 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับวิทยาเขต  
5.1.2.3.1) วิทยาเขตได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดยระบบอีเลิร์นนิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม และได้มีแนวทางในการสร้าง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้ นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบไป
ด้วยกันดังจะเห็นได้ เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองค์กรในทิศทางที่เหมาะสม  

5.1.2.3.2) องค์กรที่สังกัดได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และบุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนร่วมมากกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกทักษะ 
เครื่องมือในการฝึกทักษะการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ
มากกว่าเดิม อาจเป็นเพราะว่ามีการท างานร่วมกันบ่อย ๆ ในกิจกรรมที่ ได้จัดท าขึ้น และ
สภาพแวดล้อมของวิทยาเขตมีลักษณะของการท างานเป็นทีมที่ดีข้ึน  

5.1.2.4 การเรียนรู้โดยภาพรวม 
ผลจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต ต่างเกิดการเรียนรู้จากการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยขอไม่น ารายละเอียดของแต่ละกลุ่มมากล่าวถึงในบทความวิจัยนี้ เพราะมีมากมาย 
แต่ขอน าเอาประเด็นส าคัญที่เป็นการเรียนรู้ที่เห็นพ้องต้องกันทั้งผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต มา
กล่าวถึง ใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างาน 2) 
ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learners) และ 3) ความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย  
 
5.1.3 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 

เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างานในวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่ง
จากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล พบว่า งานวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) 
ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับปัจจัยผลักดัน 



396 

(Force for Change) ที่น ามาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และ
การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 

5.1.3.1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยการพัฒนาระบบอี
เลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
การเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงมี ได้แก่ การวางแผนโครงการ 
การร่างข้อความกระดานเรื่องราว การพัฒนาหลักสูตร ทบทวนหลักสูตร และส่งมอบหลักสูตร ด้าน
การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความต้องการ เข้าใจเนื้อหา กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
การเรียนรู้ สร้างเค้าโครงร่างเ ตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหาโดยละเอียด สร้างกระดานเรื่องราวการสอน 
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบอย่างรวดเร็ว  อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี และ
ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์  ได้แก่ ตั้งเป้าหมาย พัฒนาการออกแบบ 
สร้างเนื้อหา วิเคราะห์ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

5.1.3.2) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้และเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของวิทยาเขต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา 
ดังนี้ 

5.1.3.2.1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้สื่อในการเรียนให้มาก
ขึ้นอย่างมีระบบ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ เพ่ือตอนสนองอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีกรอบ
แนวคิดท่ีเป็นระบบในการสอน 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือก่อเกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเชนในแต่ละขั้นตอนการท างาน เปรียบเหมือนมีตาทั้ง 2 ด้านคือ
ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เหมาะสม 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายในองค์กร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
นักศึกษา เพ่ือการเพ่ิมทักษะให้มีศักยภาพมากขึ้นในตนเอง และองค์กร 5) มุ่งความเป็นทีมที่มี
ประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยให้เกิดความพร้อมเพรียงกันให้มากขึ้น
กว่าเดิม 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการท างาน ทุกคนมีความเป็นผู้น า แต่จะใช้ให้เกิด
การเปลี่ยนในทิศทางเดียวกันนั้นเป็นสิ่งส าคัญมากในองค์กร 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ การ
น าเสนอวิธีการท างานที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกันท าในแต่ขั้นตอนนั้นนับว่ามีคุณค่ามากในด้าน
จิตใจของแต่ละคน 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย เกิดการแสดงแนวคิดหลากหลายในการท างาน
เพราะมีความเชื่อว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ท างานที่สะสมมามากอยู่แล้ว ก็เอามาแชร์กันในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) มุ่งการพัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้วิทยาเขต
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาในทุกขั้นตอนการท างาน 

5.1.3.2.2) กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่องในการท างานเป็นทีม
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีต่อวิทยาเขต อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาให้มากที่สุด 2) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรม
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มุ่งให้วิทยาเขต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 3) 
สร้างพลังอ านาจทีมงานให้ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ในงานที่ร่วมกันท าแต่ละครั้งมี
ประเด็นที่แตกต่างจากการท างานเดิม ๆ เอาแนวคิดดี ๆ ที่สามารถปรับเอามาใช้ให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.3.2.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบด้วยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 5 ขั้นตอนประกอบไปด้วย 
(1) วางแผนโครงการ (2) ร่างข้อความกระดานเรื่องราว (3) พัฒนาหลักสูตร (4) ทบทวนหลักสูตร 
(5) ส่งมอบหลักสูตร 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานใน
ระบบอีเลิร์นนิง ประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน (1) การวิเคราะห์ความต้องการ (2) เข้าใจเนื้อหา (3) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (4) เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ (5) สร้างเค้าโครงร่าง (6) เตรียมเค้าโครงร่าง
เนื้อหาโดยละเอียด (7) สร้างกระดานเรื่องราวการสอน (8) พัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือออกแบบ
อย่างรวดเร็ว (9) อัปโหลดหลักสูตรบนเครื่องเทคโนโลยี 3) การเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์
ให้กับอาจารย์ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน (1) ตั้งเป้าหมาย (2) พัฒนาการออกแบบ (3) สร้างเนื้อหา 
(4) วิเคราะห์ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพ 

5.1.3.2.4) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการวิจัย
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัยที่ส าคัญ คือ 1) การอบรมทักษะผู้ร่วมวิจัยมีบางท่านอายุมากเกินไป 2) ประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีไม่มากเลยท าให้การอบรมมีความเพียรน้อย ส่งผลท าให้ขาดความรับผิดชอบในการร่วม
กิจกรรมอย่างสุดก าลังตนเอง 3) ปัญหาเรื่องการน าสื่อออกถ่ายทอดให้กับนักศึกษาไม่มีความสมบูรณ์
จนเป็นเหตุให้เกิดการไม่อยากเข้าสู่ระบบทดสอบการเรียนการสอนมากนัก 

5.1.3.2.5) การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ คือ 1) เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้ดีควรมีการฝึกทักษะ
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือนเพ่ือให้เกิดการชินต่อการใช้สื่อต่อไป ซึ่งอาจเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามา
ใช้แทน 2) ปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในแง่ของการใช้สื่อให้มากขึ้น โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้สื่อออนไลน์ใน
ทุกวันในการสอนนักศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ 3) การสร้างความเข้าใจให้มาก เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักในงานที่สอน มีความรอบคอบและมีความเพียรในการสอนให้เกิดความรับผิดชอบต่อรายวิชา
ที่สอน และท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 5.2.1 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  ที่พบว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงมี ด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง และด้านการเสริมทักษะการ
จัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ ซึ่งเพ่ือให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอน า
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบในแต่ละด้าน ดังนี้ภาพที่ 5.1-5.3 (หมายเหตุ เส้นสีน้ า
เงิน หมายถึง ก่อนการปฏิบัติ เส้นสีชมพู หมายถึง หลังวงจรที่ 1 และเส้นสีเหลือง หมายถึง หลังวงจร
ที่ 2) 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.1  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 5.2  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และ
หลังวงจรที่ 2 
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ภาพที่ 5.3  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 

ผลการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นอกจากจะน าเอาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งน าเอาชุดของความคิดความเชื่อดังกล่าวในองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติมาใช้แล้ว ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น ามาใช้ด้วย 
โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ทุกคนมีความเป็นผู้น าตนเอง เป็นผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และประการ
ส าคัญ คือการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีการกระตุ้นให้ทุกคนเป็นผู้น าตนเอง (Self-Leaders) นั้น เพราะในทางทฤษฎีถือ
ว่า ไม่มีใครเป็นผู้น ามาแต่เกิด แต่สามารถจะสร้างขึ้นได้ (Not Everyone is Born a Leader, But 
Anyone Can Become One) (TRISOFT Team, 2019) การเป็นผู้น าตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน ดัง Fowler (2021) กล่าวว่า ผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามอย่างรอบคอบใน
นามขององค์กรของตนผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับงานของตนและผู้น า
ตนเองมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานในระดับสูงรับรององค์กรของตนต่อผู้อ่ืน กับองค์กรของพวกเขาและ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองขององค์กรที่ดี (Self-Leaders are More Likely to Expend Discretionary 
Effort on Behalf of Their Organisations, Self- Leaders are More Likely to Have Positive 
Feelings About Their Jobs, And Self-Leaders are More Likely to Perform at High Levels, 
Endorse Their Organisation to Others, Remain With Their Organisations, And Act as Good 
Organisational Citizens). นอกจากนั้น หากผู้น าตนเองนั้นมีความเป็นผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วย 
จะยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เพราะคนที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทักษะที่ส าคัญต่อ
การท างานที่มีประสิทธิผล ดังเช่น ส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินการอย่างรวดเร็ว รักษามุมมองเชิงกลยุทธ์ 
พัฒนามุมมองภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น (Foster Innovation, Act Quickly, 
Maintain Strategic Perspective, Develop External Perspective, And Inspire And Motivate) 
(Folkman, 2020)  



400 

ในกรณีการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ จึงมี
ความคุ้นเคยต่อการน าเอาค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะค าสอนที่เรียกว่า 
อิทธิบาท 4 หมายถึง เส้นทางแห่งความส าเร็จประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ ปณิธาน 2) 
วิริยะ คือพลังงาน; ความพยายาม; ออกแรง 3) จิตตะคือความคิด; ความคิดเชิงรุก และ 4) วิมังสา คือ
การสืบสวน; การตรวจ; การให้เหตุผล; การทดสอบ (Path Of Accomplishment ประกอบด้วย 1) 
ฉันทะ คือ Will; Aspiration 2) วิริยะ คือ Energy; Effort; Exertion 3) จิตตะ คือ Thoughtfulness; 
Active Thought และ 4) วิมังสา คือ Investigation; Examination; Reasoning; Testing) (Phra 
Thammapitaka (Prayut Payutto), 2003) อีกค าสอนหนึ่ง คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่
ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ท าให้
คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้ 2) ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค า
ที่สุภาพและที่มีประโยชน์ 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
และ 4) สมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสม (Sihong, 2016) 
 

5.2.2 การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ก่อนด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง

ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มี
บุคลากรให้ความสนใจน้อยมาก เพราะมีความคิดว่าคงเป็นงานส่วนตัวของท่านที่ท าเท่านั้น หลัง
ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์
ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและองค์กรด้วย ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความสนใจและกระตือรือร้นในการ
ฝึกทักษะมาก และที่ส าคัญเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนดังปรากฏการณ์ อาจารย์มีความ
มุ่งมั่นในการสอนทางออนไลน์ และมีการพูดคุยกันในหมู่อาจารย์ที่ท าการสอนในเรื่องของการเพ่ิม
ทักษะของตนเองในเรื่องสื่อมากขึ้น และหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตมีการพัฒนาเว็บไซต์มากมาย เพ่ือให้
ทันสมัยมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา อาจเนื่องจากว่า มองเห็นการท างานเป็นทีมมากขึ้นสอดคล้องกับ
ทัศนะของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2536) ที่กล่าวถึงการท างานเป็นทีมว่าการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
มาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความ
พอใจในการท างานนั้นการท างานเป็นทีมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การเนื่องจากท าให้
วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความส าเร็จสูงสุดโดยสมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่กระท า
และมีความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับทัศนะของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2536) ที่กล่าวว่า
การท างานเป็นทีมคือจ านวนคนขนาดเล็กพร้อมด้วยทักษะที่เสริมกันซึ่งผูกพันต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งตัวเขาต้องรับผิดชอบร่วมกัน และยังสอดคล้องกับทัศนะของ 
Hackman (1987) ได้กล่าวถึง การท างานเป็นทีมจะประกอบด้วย 3 ค านิยามหลักของความส าเร็จ
ของทีมคืองานความสัมพันธ์สังคมและบุคคลซึ่งส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนมีส่วนเกี่ยวพันกันโดยใช้หลัก
ความสามารถของบุคคลแต่ละคนในทีมและสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมเพ่ือการด าเนินงาน
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ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการพัฒนาเกิดการ
เรียนรู้ในการท างานร่วมกัน มีการแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียนรู้การพัฒนาการท างานเป็นทีมร่วมกัน 
ท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ควบคู่ไปกับภาควิชาการที่ทรงคุณค่า ดังนั้นควรมีการประชุมกัน
ให้มากขึ้นและมีการฝึกทักษะมาก ๆ เพ่ือความชัดเจนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 

5.2.3 การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
5.2.3.1 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ว่า การท างานแบบร่วมมือกันช่วยให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลส าเร็จของงานได้ดีกว่าการท างานแบบต่างคนต่างท าอย่างที่เคยเป็นมา ดังจะ
เห็นได้จากการพูดคุยกันปรึกษากันอย่างขั้นตอนในการท างาน เป็นระบบมากขึ้น และมีแนวโน้มใน
การไม่เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ก่อเกิดคุณธรรมประจ าใจได้ และยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกันและได้เป็นอย่างดี และในเวลาที่มีปัญหาที่ไม่ลงตัวในการน าเสนอก็ช่วยกันแก้ไขได้ในทัน
ทวงท ีการน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่กันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติอาจเนื่องจากว่าทุกคนเริ่มเข้าใจในบริบทของการที่จะพัฒนาตนเอง
นั้นต้องกล้าในการเสียสละเพ่ือส่วนรวมให้มาก สอดคล้องกับทัศนะของ วินัย ติสสงค์ และดวัลย์ มาศ
จรัส (2550) ที่กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึงการที่บุคคลผู้บริหารใช้การจูงใจให้บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานร่วม
รับผิดชอบเพ่ือการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับทัศนะของ ปารวี สยัดพานิช 
(2563) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคลากรร่วมมือร่วมใจกัน จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งเสริ ม
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การท างานที่ดีนั้นต้องกล้าที่จะมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวม เรื่อง
ของตนเองนั้นเอาไว้เป็นประการที่สองรองจากประโยชน์ส่วนรวม 

จากการเรียนรู้ที่ว่า ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
การประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ท าผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน 
ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือท าแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่
จากการปฏิบัติเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลของการด าเนินงานที่ได้ท าไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากที่สุดอาจเนื่องจากว่า การมีความตระหนักมากขึ้นในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่เจอได้ดี 
เพราะต้องการมุ่งที่จะให้เกิดการร่วมมือในการการวางแผนงานร่วมกันให้ดีมีศักยภาพ สอดคล้องกับ
ทัศนะของ อภิชัย สุทธาโรจน์ (ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึงเป้าหมายความส าเร็จต้องชัด วัดผลได้มีกลยุทธ์มุ่งสู่
ความส าเร็จได้ มีการวางแผนงานที่ดี ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญต้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทิศทีดีด้วย  สอดคล้องกับทัศนะของ อลิสา อินทร์ประเสร็จ 
(2559) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการจัดการที่ดีการ
วางแผน เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ก าหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดีที่สุดโดยผ่าน
กระบวนการคิดก่อนท าเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า
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การท างานที่ดีนั้นต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผนงาน และร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นในเวลา
ท างานร่วมกัน 
 

5.2.3.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผู้ร่วมวิจัย  
จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ร่วมวิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันได้นั้น ไม่ใช่

เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายเดียวกันให้ดีก่อนค่อยลงมือท า จะท าให้เกิดความ
เข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ดังจะเห็ นได้จาก
ปรากฏการณ์ การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ
ร่วมกันนั้น เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ ผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานในการแก้ไข
ปัญหาได้ในทุกขั้นตอนเป็นล าดับ และผู้ร่วมวิจัยเรียนรู้คุณค่าในการท าวิจัยร่วมกันในด้านการท างาน
และคิดวิเคราะห์ สังเกต ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ดีมากกว่าปกติ อาจเนื่องจากว่าผู้ร่วมวิจัยมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมทุกครั้งในเวลาจัดกิจกรรมเลยเป็นเหตุให้มีความประสพผลส าเร็จในการท าวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมได้ชัดเจน สอดคล้องกับทัศนะของ สุนันทา เลาหนันท์ (2551) กล่าวว่า กลุ่มของบุคคลที่
ท างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการท างานนั้น เนื่องจากว่าองค์ประกอบพื้นฐาน
ส าคัญที่ช่วยให้ทีมงานซึ่งหมายถึงทีมที่เป็นทางการและทีมที่ไม่เป็นทางการได้เพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นนั่นเอง (บุตรี จารุโรจน์ 2549) สอดคล้องกับแนวคิดของ สงวน ช้างฉัตร 
(2542) ที่กล่าวว่าการท างานในองค์กรใด ๆ ก็ตามจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลหลายบุคคลช่วยปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายด้านให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับทัศนะของ จีรวัจน์ วงศาโรจน์ (2547) ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมหมายถึงการ
รวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเข้ามาท างานเพ่ือให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน โดยการท างานเป็นทีมมีลักษณะ
เป็นกระบวนการประกอบด้วยการก าหนดโครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมีผู้น ามี
สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผน และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอนซึ่งจากผลการวิจัยที่พบ
เช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรที่จะขับเคลื่อนไปให้ด้วยกัน 
ต้องมีการร่วมกันร่วมกันอย่างเป็นระบบจึงจะก่อเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีได้ 
 

5.2.3.3 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับวิทยาเขต  
จากผลการวิจัยที่พบว่าวิทยาเขตได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม และได้มีแนวทางใน
การสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรได้ นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบ
ไปด้วยกันดังจะเห็นได้ เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กรในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับทัศนะของ พจน์ พจนพาณิชย์กุล (ม.ป.ป.) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้
บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
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สอดคล้องกับทัศนะของนพพล นพรัตน์ (2563) ที่กล่าวว่าระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ ช่วย
เพ่ิมอัตรา การพัฒนาองค์กร ช่วยลดปัญหาเรื่องคนลงไปเป็นจ านวนมาก ท าให้คนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบของวิธีคิดหลักขององค์กร ท าให้เรามีค่านิยม ความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมการ
ท างาน อาจเนื่องจากว่า วิสัยทัศน์ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีการเอ้ืออาทร รักกันจึงจะสามารถให้การ
ท างานระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นได้ดี และมีทางออกในการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่เป็น
เอกภาพ แต่ความเป็นจริงก็คือ หลายองค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาคนในองค์กรอย่าง
จริงจัง 

5.2.3.4 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวม 
จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และวิทยาเขต ต่างมีความเห็นพ้องกันถึงบทเรียนที่

ได้รับจากการปฏิบัติใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 2) ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (Lifelong Learners) และ 
3) ความตระหนักถึงความส าคัญของการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย 
นั้น สะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่สามารถเปลี่ยนความคิดความ
เชื่อในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมี
คุณค่า เพราะในโอกาสท างานใดๆต่อไปในอนาคต ทุกคนต่างจะน าเอาการเรียนรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไป
ใช้อยู่ตลอดเวลา อันจะท าให้การท างานเป็นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (Kim, 2019)  

ในประการแรก ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างานนั้น เพราะ
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญตามหลักของความเป็นประชาธิปไตย ดังค ากล่าวของ Wynton Marsalis 
ที่ว่า “เราได้ยินเสมอเกี่ยวกับสิทธิในระบอบประชาธิปไตย แต่ความรับผิดชอบที่ส าคัญคือการมีส่วน
ร่วม” (We Always Hear About the Rights of Democracy, But the Major Responsibility of 
it is Participation) และการมีส่วนร่วมท าให้ “ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ” 
(Everyone Has the Right to Express Their Opinion Freely). (The Election Commission of 
Thailand (2017) ในประการที่สอง คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา 
(Lifelong Learners) นั้น เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องการบุคคลที่มีคุณลักษณะ
เป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต เพ่ือน าเอาสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆมาริเริ่มสร้างสรรค์ให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทักนี้เพราะคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่มีการพัฒนาทักษะใหม่การศึกษาด้วยตนเองการ
เรียนรู้กิจกรรมใหม่การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่และการได้รับความรู้ใหม่ (Developing a New 
Skill, Self-Taught Study, Learning a New Activity, Learning to Use a New Technology, 
And Acquiring New Knowledge) (Valamis Group, 2019) ในประการที่สาม คือ ความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ เพราะ “กระบวนการสะท้อนผลช่วยให้เราเข้าใจถึง
ประสบการณ์ในแต่ละวันของเรามันสามารถช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าตัดสินใจสร้างแนวทางปฏิบัติท้า
ทายตัวเองในการปิดระบบอัตโนมัติและวิธีการที่เป็นนิสัยของเรา ท าและคิด” (The Process of 
Reflection Helps us Make Sense of our Day-To-Day Experiences, It can Help us to Move 
Forward, To Come to Decisions, To Create a Course of Action, To Challenge Ourselves 
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to Switch off Autopilot and our Habitual Ways of Doing and Thinking.)  (Liebenguth, 
2018) 

5.2.4 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
จากผลการวิจัยที่พบว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected 

Change) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance 
to Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) เป็นชุดความคิด
และความเชื่อที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน ามาใช้ จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในทาง
ที่ดีขึ้น นั้น ถือเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ไม่เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองหรือการวิจัยเชิงอ้างอิงใดๆ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็น
ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ที่จะน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์
นนิงใน ต่อไปในอนาคตเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงที่จะน าไปใช้กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนได้ แต่
มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนที่มีความสนใจ ก็อาจน าเอาไปศึกษาวิเคราะห์แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของตัวเองได้ ดังทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง 
แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.3.1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
เนื่องจากผลการวิจัยนี้เป็นผลการวิจัยในบริบทเฉพาะของ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไม่เป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงอ้างอิงใด 
ๆ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติที่เป็นชุดความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การน าเอาปัจจัยผลักดันเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ทั้งที่เป็น
แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เป็นกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for 
Development) และแนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ที่ประกอบด้วยโปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานโดยระบบ
อีเลิร์นนิง และโปรแกรมการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ รวมถึงการตระหนักถึงสิ่ง
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการแสวงหาวิธีการเพ่ือการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งจะยังคังต้องมีการจัด
การศึกษาอีกต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด จากนักศึกษารุ่นหนึ่งสู่นักศึกษาอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากอีกปีการศึกษา
หนึ่งสู่อีกปีการศึกษาหนึ่ง ในลักษณะที่ภาระงานยังคงเหมือนเดิม แต่นักศึกษาจะหมุนเวียนเปลี่ยน
หน้าใหม่กันเข้ามาทุกปีการศึกษา จะต้องถือเอาชุดความคิดความเชื่อจากผลการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้
ที่มีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพของการเรียนรู้โดยระบบอีเลิรินนิงให้
สูงขึ้นอีกต่อไป รวมทั้งการแสวงหาชุดความคิดความเชื่อใหม่ๆ เสริมเข้ามาอีกทุกระยะ โดยเฉพาะใน

https://www.hrzone.com/profile/kliebenguth
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สภาวะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 จะยิ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนทางไกลมาก
ขึ้น ดังมีประเด็นในข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ดังนี้ 

5.3.1.1 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) นั้น เป็นการท างานที่ต้องประสานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานศูนย์บริการวิชา
กร วิทยากรที่มีความรู้ด้านการออกแบบสื่อ เป็นต้น แต่ด้วยเหตุปัจจัยที่วิทยาเขตต้องการที่จะพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เกิดทักษะในเรื่องการออกแบบสื่อออนไลน์อยู่แล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะ
ท าให้การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังของวิทยาเขต แต่จะส าเร็จ
ไม่ได้ถ้าผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยขาดหลักธรรมมาเอ้ือต่อการท าวิจัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันน้ า ใจกัน 
การเสียสละเวลาของตนเอง เป็นต้น และยังมีเรื่องของทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้วิจัยเองด้วยอีก 
พร้อมผู้ร่วมวิจัยนั่นก็คือ การใช้หลักการท างานร่วมกันการระดมความคิดการยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างของผู้ร่วมวิจัยให้มาก ซึ่งประเด็นนี้เองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
เป็นอย่างมาก ไม่อย่างนั้นการท างานร่วมกันในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คงไม่ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน 

5.3.1.2 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) ในการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้นบางครั้งไม่สามารถด าเนินการได้ตลอด
เนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19 เข้ามาอยู่เรื่อย ๆ เลยท าให้บางกิจกรรมต้องงดบ้างท าบ้างเพราะมี
ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรงอยู่ตลอด ดังนั้นทั้งผู้ร่วมวิจัยและนักศึกษาจึงมีความล าบากมากใน
การฝึกทักษะเป็นธรรมดา ดังนั้นในการด าเนินการเรื่องกิจกรรมจึงต้องมีการเตรียมการวางแผน
ป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าตลอด และได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมในบางเวลา และในบางครั้งต้องฝึกอบรม
ด้วยความกระชับ  

5.3.1.3 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ท านั้น อาจจะมีทั้งบรรลุและบรรลุเป้าหมายบ้างเป็น
ปกติ ดังนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอย่าเสียใจเมื่อยังไม่บรรลุ และอย่าดีใจเมื่อบรรลุเป้าหมาย แต่ควรมีสติ 
และปรึกษากันว่าจะมีวิธีที่จะท าให้การด าเนินงานนั้น ๆ ในครั้งต่อไปเกิดการพัฒนาอย่างไร หรือมีการ
ปรับปรุงตรงไหนบ้าง บางท่านยังไม่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องของสื่อออนไลน์ ก็ต้องหาวิธีการเพิ่ม
ให้ได้ดีขึ้น และไม่ควรท้อแท้สิ้นสิ้นหวังต่อผลการกิจกรรมที่ไม่ส าเร็จและไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ควรให้
ส่งเสริมก าลังใจซึ่งกันและกันร่วมกันพัฒนาศักยภาพของกันและกันต่อไป ให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
และตัวอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในรายวิชาของเราด้วย เพราะทุกคนมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการร่วมกันท างานนั่นเอง ความสามัคคีกันจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ในการท าวิจัยนี้  

5.3.1.4 การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีการ
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ท างานร่วมกับผู้ร่วมวิจัยที่หลากหลายในด้านขององค์ความรู้ของแต่ละคน อายุพรรษา และการศึกษา
ที่มีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ดังนั้นการมีส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จได้ต้องอาศัยความจริงใจ
อ่อนน้อมถ่อมตนเต็มใจ สัมมาคารวะ และการสงเคราะห์ผู้ที่มีจุดอ่อนให้มีจุดแข็ง และสร้างความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมด าเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ 
และทุกคนมีอารมณ์ร่วมในการท างานทุกครั้ง และเกิดแรงจูงใจในการที่จะด าเนินงานช่วยกันจนบรรลุ
ตามเป้าหมายของวิทยาเขต  

5.3.1.5 การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ท า
นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการศึกษาในองค์กรของตนเอง หรือสถานที่อ่ืนถ้ามีประโยชน์
ในด้านการพัฒนา หากมีเวลาควรเลือกสถานที่ ๆ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยท างานอยู่ประจ าจะดีมาก ท า
ให้ง่ายต่อการพัฒนาในด้านที่มองเห็นได้ เพราะเราท างานอยู่ในที่นั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเลือกสถานที่อ่ืน
ที่ไม่ใช่ที่ท างานของเรา ก็อาจจะท าให้เสียเวลาเดินทาง และมีเวลาเก็บเกี่ยวข้อมูลประสบการณ์ส าคัญ 
ๆ บางอย่างไม่สะดวกได้ ในการจัดเก็บข้อมูลก็ดีก็จะท าให้เกิดปัญหาตามมาได้  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
5.3.2.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาให้การจัดประสบการณ์เรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของอาจารย์แต่ละท่าน และเป็นการสร้างน
วัตถกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก ๆ จะดี 

5.3.2.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยให้มี
การส่งเสริมความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และหน่วยงาน อบต. อ าเภอ และจังหวัดเป็นต้น เหล่านี้จะท าให้เกิดองค์ความรู้มากมายใน
การพัฒนา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง 

5.3.2.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาหน่วยงานอ่ืนในสังกัดอาทิที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตอ่ืนอีก เช่น วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความ
แตกฉานในการท างานแบบมีส่วนร่วม และเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้วย  
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แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 

 
ค าชี้แจง  
1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของปฏิบัติการ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
 
  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
1.2 ความสอดคล้องของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วย      
1.3 ความสอดคล้องในการล าดับเนื้อหา      
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา      
1.5 ความสอดคล้องของเนื้อหากับระดับผู้เรียน      
1.6 ความสอดคล้องของเนื้อหากับแบบฝึกหักหัดก่อนเรียน-หลัง

เรียน 
     

2. ด้านภาพและการใช้ภาษา 
2.1 ความสอดคล้องของภาพกับภาษาท่ีใช้      
2.2 ความสอดคล้องของการออกแบบกับกรอบภาพ      
2.3 ความสอดคล้องของรูปภาพกับเนื้อหา      
3. ด้านตัวอักษรและสี 
3.1 ความสอดคล้องของขนาดตัวอักษรกับเนื้อหา      
3.2 ความสอดคล้องของสีกราฟิกตัวอักษรกับเนื้อหา      
4. ด้านแบบทดสอบ 
4.1 ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์      
4.2 ความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา      
4.3 ความสอดคล้องของจ านวนแบบทดสอบกับเนื้อหา      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
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แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
 

ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รายวิชาการปฏิบัติกรรมฐานในระบบอีเลิร์นนิง 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านบทเรียน  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1.ด้านบทเรียนน่าสนใจ 
1.1 วิธีการน าเสนอ      
1.2 เนื้อหาบทเรียน      
1.3 การจัดเรียงล าดับขั้นตอน      
1.4 รูปแบบบทเรียนมีความเหมาะสม      
2.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
2.1 การเข้าสู่ระบบบทเรียน      
2.2 การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน      
2.3 การท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน      
2.4 วิธีการค้นหาข้อมูลในบทเรียน      
3.ด้านการน าเสนอเนื้อหา 
3.1 การใช้แผนผังน าเสนอหัวข้อของบทเรียนที่หน้าเมนูหลัก

และเมนูย่อย ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของล าดับการเรียน
แต่ละหัวข้อ 

     

3.2 ปริมาณการน าเสนอเนื้อหาแต่ละช่องตอนมีความเหมาะสม      
3.3 วิธีการน าเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย      
4.ด้านข้อความขนาดตัวอักษรและสี 
4.1 เข้าใจง่าย      
4.2 ใช้ค าสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน      
4.3 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      
4.4 สีของตัวอักษร และพ้ืนหลังของบทเรียนโดยภาพรวม      
4.5 สีกราฟิกโดยภาพรวม      
5.ด้านภาพประกอบ 
5.1 ภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา      
5.2 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของภาพแต่ละหน้า มีความ

เหมาะสม 
     

5.3 ความชัดเจนและขนาดภาพมีความเหมาะสม      
5.4 ภาพประกอบมีความน่าสนใจ      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
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แบบประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 

 
ค าชี้แจง  
 1. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน และผลการพัฒนาของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการออกแบบสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.1 ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ 
  1.2 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. แบบประเมินสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเท่านั้น ผลการตอบแบบ
ประเมิน จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ  
 3. กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี้ 
คณะผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 การประเมินการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการเสริมทักษะการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับอาจารย์ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความในช่องรายการตามสภาพที่เป็นจริง และท าเครื่องหมายถูก ()  
ลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
  ให้ 5 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ให้ 4 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก  
  ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1.1 การแก้ไขข้อมูลการวิชา      
1.2 การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา      
1.3 การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา      
1.4 การสร้างเนื้อหาแบบ Page      
1.5 การแทรก Video จาก YouTube      
1.6 การสร้างการมอบหมายการบ้าน      
1.7 การสร้างแบบทดสอบ แบบ ปรนัย      
1.8 การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่      
1.9 การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book      
1.10 การเพ่ิมอาจารย์ที่สอนร่วมกันให้สามารถแก้ไขบทเรียน

ได้ 
     

1.11 การเพ่ิมนักเรียนเข้าเรียนเข้าระบบ      
1.12 การสร้างเงื่อนไขการเรียน เช่น ต้องท าข้อสอบผ่านร้อย

ละ 70 จึงจะเรียนเรื่องต่อไปนี้ได้ 
     

1.13 การตรวจสอบคะแนน เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหรือ
คะแนนการบ้าน 

     

1.14 การโอนข้อสอบจากไฟล์ Text File เข้า Moodle      
1.15 การตรวจการบ้านให้คะแนนและการ Export คะแนน      

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ร่วมวิจัยและข้อความการแสดงทัศนะในการท างานของผู้ร่วมวิจัยบางส่วน

และได้ผ่านตรวจและท าการแก้ไขจากผู้ร่วมวิจัยเรียบร้อย 
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รายชื่อผู้ร่วมวิจัยหลัก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 21 รูป/คน 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา/รายวิชา 
1. พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผอ. / อาจารย์ประจ ารายวิชา 
2. พระครูพิศิษฎ์ธรรมนิเทศ ผอ. / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. พระครูวินัยการโกวิท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล, ผศ. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. ผศ.ดร.ส าราญ ศรีค ามูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. นางณฐภัทร อยู่ประไพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11. นายสนิท วงปล้อมหิรัญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
12. นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13. นายมนตรี รอดแก้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
14. นายสุชาติ อ่อนสร้อย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
15. นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
16. นายไชยยา เรืองดี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
17. ผศ.ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
18. นายชาญพัฒน์ ข าขัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
19. ผศ.ดร.พนัด ด้วงดิลี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
20. นายอาทิตย์ ชูชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
21. นายอัศวิน คงช านาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
  



424 

รายชื่อผู้ร่วมวิจัยหลัก 
นักศึกษาจ านวน 40 รูป/คน 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
1. พระกัณฑ์อเนก ประสาททอง 
2. พระอริยวัฒน์ อริยวฑฺฒโน 
3. พระวัชรชัย แซ่อ้ึง 
4. พระบัณฑิต กนฺตสีโล 
5. นายอาจอง จันทะโชติ 
6. พระอุทัย กุสลจิตฺโต 
7. พระโกวิทย์ ปิยสีโล 
8. พระธีรภัทร์ เจริญดง 
9. สามเณรทนชนะ จันทรเทศ 
10. พระอภิวุฒิ ชุติปญฺโญ 
11. พระปฏิพล ปญฺญาวชิโร 
12. พระอดิศร จนฺทปญฺโญ 
13. สามเณรอนันต์ ศรีทา 
14. สามเณรตระการศักดิ์ รักไร่ 
15. สามเณรณัฐวัฒน์ จันทร์ย้อย 
16. พระอนุชิต ณฏฺฐานุชิโต 
17. นางสาวขวัญฤทัย จิราภาสพาณิชย์ 
18. พันตรีวิมล อาทร 
19. สิบเอกธีระพงษ ์กิจเจริญ 
20. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพงษ์ หงษ์ทอง 
21. จ่าสิบเอกด ารงค์ฤทธิ์ จันทร์เอี่ยม 
22. นายกาญจน์ปวีร์ จุฑาธิปไตย 
23. นายอดุลย์ ใจสงัด 
24. นายประยงค์ ไข่งาม 
25. สิบโทสิทธิชัย ลงทอง 
26. นางอโณทัย ลงทอง 
27. จ่าสิบเอกชวนากร ดียิ่ง 
28. สิบเอกณัฐพล วงษาพรม 
29. สิบเอกทัตพงศ์ ยอดพันค า 
30. สิบโทภาคภูมิ จันทร์เส้ง 
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31. จ่าสิบตรีธีระวุฒิ ศรีสุวรรณ 
32. นางสาวธนารัตน์ รักชาติ 
33. สิบเอกณัฐพล วงษาพรม 
34. นายพงศธร ต่อแต้ม 
35. จ่าสิบเอกอภิรักษ์ คืนดี 
36. สิบเอกวัลลภ สุรีสุนทร 
37. สิบตรีปภากรณ์ ตระกูลป้อง 
38. พระจิรทีปต์ ถามวโร 
39. พระนิธิพงษ์ กุลวฑฺโน 
40. พระโยธิน ธมฺมคุตฺโต 
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ข้อความการแสดงทัศนะในการท างานของผู้ร่วมวิจัยบางส่วนและได้ผ่านตรวจและท า
การแก้ไขจากผู้ร่วมวิจัยเรียบร้อย 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือการใช้งานการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิ่งรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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1.การเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://mrc.mbu.ac.th/e-learning จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 1.1 
 

 
ภาพที่ 1.1 เว็บไซต์อีเลินเนิ่ง 
 
2. ให้ท าการเข้าสู่ระบบโดยการคลิกเม้าส์มุมขวามือสุด บนสุด แล้วเลือกค าว่าเข้าสู่ระบบ จะปรากฏ
หน้าต่างดังภาพที่ 1.2 

 
 ภาพที่ 1.2 การคลิกเข้าสู่ระบบ 
 
จากนั้นให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 1.3 

 
 
เมื่อ
เข้า

https://mrc.mbu.ac.th/e-learning%20จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่%201.1
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สู่ระบบแล้วก็จะปรากฏชื่อผู้ใช้ดังภาพ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
2.การแก้ไขข้อมูลรายวิชา 
ให้เลือกรายวิชาที่ต้องการแก้ไข โดยการคลิกเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง ในที่นี้ จะขอแก้ไขรายวิชากรรมฐาน 

 
 
ภาพที่ 2.1 
 
เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 
 
คลิกเครื่องหมายฟันเฟืองจะขึ้นค าว่า แก้ไขการตั้งค่า ให้กด1ครั้งเพ่ือท าการแก้ไข ดังภาพที่ 2.3 
 

 
ภาพที่ 2.3 
 
ให้ท าการแก้ไขรายวิชาตามท่ีต้องการ ดังภาพที่ 2.4 

  
ภาพที่ 2.4 
 
จากนั้นให้ท าการกดบันทึกและแสดงผล ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 
 
 
 
3.การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา 
การสร้างโครงสร้างเนื้อหาวิชา สามารถท าได้โดยการกดปุ่มเริ่มการแก้ไขในหน้านี้ ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 
 
จากนั้นให้วางโครงสร้างเนื้อหาวิชาตามท่ีต้องการเช่น เนื้อหามีก่ีบท และในแต่ละบทจะต้องมี
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เป็นต้น ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 
 
4.การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา 
การใส่สัปดาห์ก าหนดการเรียนตามประมวลรายวิชา สามารถท าได้โดยการกดปุ่มเริ่มการแก้ไขในหน้า
นี้ ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1  
จากนั้นให้กดเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลดังภาพที่ 4.2  

 
ภาพที่ 4.2 
เลือกค าว่า label ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 
จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ จากนั้นให้ก าหนดสัปดาห์การเรียนตามประมวลรายวิชาตามท่ีต้องการ 
แล้วกดบันทึกและกลับไปยังรายวิชา ดังภาพที่ 4.3 
 
  

 



434 

ภาพที่ 4.3  
 
5.การสร้างเนื้อหาแบบ Page  
ให้กดปุ่มเพ่ิมกิจกรรมถึงแหล่งข้อมูล ดังภาพที่ 5.1 

 
ภาพที่ 5.1 
 
เลือกค าว่า page ดังภาพที่ 5.2 

 
ภาพที่ 5.2 
จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 5.3 จากนั้นให้ใส่เนื้อหาตามท่ีต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
บันทึกและกลับไปยังรายวิชา  
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ภาพที่ 5.3 
 
6. การแทรก Video จาก YouTube 
ไปที่ >>เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล>>page 
แล้วใส่ข้อมูล ตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 6.1 

 
ภาพที่ 6.1 
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จากนั้นให้เข้าเว็บไซต์ youtube แล้วเลือกวิดีโอที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม แชร์ >>ฝัง แล้วกดปุ่ม คัดลอก 
ดังภาพที่ 6.2 

 
ภาพที่ 6.2 
 เมื่อท าการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่หน้าต่าง page แล้วกดลูกศร ตรง page content เพ่ือ
แสดงปุ่มอ่ืนๆที่ซ่อนอยู่ ดังภาพที่ 6.3  

 
ภาพที่ 6.3  
จากนั้นกดปุ่ม HTML ดังภาพที่ 6.4 

 
ภาพที่ 6.4 
จากนั้นให้ท าการคลิ๊กขวา เลือกวาง ก็ได้ผลดังภาพที่ 6.5 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ีวให้กดปุ่มบันทึกและ
แสดงผล 
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ภาพที่ 6.5 
 
7.การสร้างการมอบหมายการบ้าน 
มีวิธีการดังนี้ 

1.กดปุ่ม  
2.เลือก Assignment

 
3.ใส่รายละเอียดตามท่ีต้องการ 
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4.แล้วกดปุ่ม  
 
8.การสร้างแบบทดสอบ แบบ ปรนัย 
มีวิธีการดังนี้ 

 1.กดปุ่ม  
2.เลือก แบบทดสอบ 
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3.ใส่รายละเอียดตามท่ีต้องการ จากนั้น กดปุ่มบันทึกและแสดงผล 
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4.กดปุ่มแก้ไขแบบทดสอบ >> เพ่ิม แล้วเลือก ค าถามใหม่
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5.เลือกประเภทค าถามท่ีจะเพ่ิม จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม

 
6. ตั้งค าถาม 
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7.ใส่ตัวเลือก โดยข้อที่ ผิด คะแนนที่ได้ คือ ไม่มี 
ข้อใดคือค าตอบที่ถูก คะแนนที่ได้ คือ 100% 

 
8.เมื่อเลือกเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่มบันทึกและแสดงผล  
 
9.การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด ตอบสั้น จับคู่ 
9.1การสร้างแบบทดสอบ แบบ ถูกผิด 
 1.กดปุ่มเพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล แล้วเลือก แบบทดสอบ จากนั้น ตั้งชื่อแบบทดสอบ ดังภาพ 
เสร็จแล้วให้กดบันทึกและกลับไปยังรายวิชา  

 

 
 
เมื่อกดบันทึกและกลับไปยังรายวิชาแล้ว ให้กดแบบทดสอบถูกผิดอีกครั้ง เพ่ือสร้างแบบทดสอบใหม่ 
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เลือกแก้ไขแบบทดสอบ 

 

จากนั้นกดเพ่ิม ค าถามใหม่  
 
จากนั้นให้เลือก true /false แล้วกดเพ่ิม 

 
 
ตั้งค าถาม 
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หากเป็นข้อค าถามที่ถูกต้อง ตรง correct answer ให้เปลี่ยนเป็น True  
ถ้าผิดให้เปลี่ยนเป็น False 

 

จากนั้นให้กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 
 
9.2การสร้างแบบทดสอบ แบบ ตอบสั้น 
1.ไปที่เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือกแบบทดสอบ 
2. ตั้งชื่อแบบทดสอบ 

 
3.กดปุ่มบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

 
4.แก้ไขแบบทดสอบ เลือกเพ่ิม ค าถามใหม่  
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เพ่ิมร้อยแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง question.ดังภาพ 

 
-ชื่อค าถามและรายละเอียด ถ้าเป็นค าตอบที่ถูกต้อง คะแนนที่ได้ให้ใส่ไป 100% 
-ถ้าเป็นค าตอบที่ผิดให้ใส่ไปว่าไม่มี 
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-จากนั้นให้กดค าว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 
9.3 การสร้างแบบทดสอบ แบบ จับคู่ 
1.ไปที่เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือกแบบทดสอบ 
2. ตั้งชื่อแบบทดสอบ 
 
3.กดปุ่มบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

 
4.แก้ไขแบบทดสอบ เลือกเพ่ิม ค าถามใหม่ 
5.ตั้งชื่อค าถาม  
 

 
โดยลักษณะของการตั้งค าถามแบบจับคู่ ค าถามกับค าตอบต้องตรงกัน 
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พอตั้งค าถามเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 
 
 
10. การสร้างเนื้อหาโดยใช้ Book 
มีวิธีการดังนี้ 
1.ไปที่เพ่ิมกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล แล้วเลือก Book 

 
ตั้งชื่อหนังสือ แล้วใส่รายละเอียดต่างๆ เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกและกลับไปยังรายวิชา 

 

 
ขั้นตอนต่อไปให้ เลือกชื่อหนังสือที่สร้างเมื่อสักครู่ 
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หากใส่เนื้อหาครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
11.การเพ่ิมอาจารย์ที่สอนร่วมกันให้สามารถแก้ไขบทเรียนได้ 
มีวิธีการดังนี้ 
1.ไปที่ วิชาเรียนของฉัน แล้วเลือกรายวิชาที่ต้องการเพ่ิมอาจารย์ที่สอนร่วมกัน ดังภาพ 

 
2.คลิกที่ นักเรียนและผู้สนใจ 
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3.คลิกเลือก ENROL USERS 

 
4.ตรงช่อง Assign role ให้เลือกค าว่า อาจารย์ 

 
5.คลิก ค้นหา ก็จะปรากฏชื่ออาจารย์ ให้เลือกอาจารย์ตามที่ต้องการ จากนั้นก็กดปุ่ม ENROL USERS 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 

  
 
12 .การเพ่ิมนักเรียนเข้าเรียนเข้าระบบ 



450 

1.ไปที่ วิชาเรียนของฉัน แล้วเลือกรายวิชาที่ต้องการเพ่ิมนักเรียน ดังภาพ 

 
2.คลิกที่ นักเรียนและผู้สนใจ 
3.คลิกเลือก ENROL USERS 
4.ตรงช่อง Assign role ให้เลือกค าว่า นักเรียน 
5.คลิก ค้นหา ก็จะปรากฏชื่อนักเรียน ให้เลือกนักเรียนตามที่ต้องการ จากนั้นก็กดปุ่ม ENROL 
USERS เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 
 
 
 
13.การตรวจสอบคะแนน เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหรือคะแนนการบ้าน 
มีวิธีการดังนี้ 
1.ไปที่ วิชาเรียนของฉัน แล้วเลือกรายวิชาที่ต้องการ ดังภาพ 

 
2. คลิก คะแนนทั้งหมด  
 



451 

 
เสร็จสิ้นกระบวนการ 
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: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

หน้าที่การงานปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 


