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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับ
โรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษากรณีการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมีผูร่้วมวจิยัหลกัเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งส้ิน 22 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ยแบบสังเกต แบบตรวจสอบหรือบนัทึกแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบ
สัมภาษณ์กลุ่มผลการวจิยั พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมมีปัญหาขาดแคลน
คอมพิวเตอร์และส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส าหรับการจดัการเรียนการสอน และครูขาด
ทกัษะจดัการเรียนรู้โดยการใชส่ื้อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จึงไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานการ
ประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน ) ไดจ้ดัท า
แผนปฏิบติัการเพื่อแกปั้ญหา 2 โครงการ คือ 1) โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล และ 2) โครงการ
อบรมครูใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ ไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจดัสร้างหอ้งเรียนดิจิตอล และครูมีทกัษะจดัการเรียนรู้ตามแนวศตวรรษท่ี 21 ปรับวธีิ
เรียนเปล่ียนวธีิสอน และใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนนอกจากนั้น ผูว้จิยั ครู 
และผูบ้ริหารเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัหลายประการรวมทั้งเกิดความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ดว้ย กระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 9 ประการ คือ  1) วธีิการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ในแบบทางเดียว  (Asynchronous 
learning) มาเป็นการท างานเป็นทีมแบบออนไลน์ ( Real-time collaboration)  2) ผูเ้รียนสามารถดู
วดีีโอการศึกษาผา่นระบบวดีีโอสตีมม่ิงไดต้ลอดเวลาแลว้ยงัไดท้บทวนบทเรียนซ ้ าๆ หลายๆรอบ 
ซ่ึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน  3) ครูและนกัเรียนสามารถส่ือสารผา่นหอ้ง
สนทนาออนไลน์ และการเรียกดูเอกสารมลัติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ การใชร้ะบบการถ่ายทอด
เสียงและภาพผา่นทางเวบ็ซ่ึงสามารถฟัง เสียงดูภาพและสนทนา  (Chat) ไดพ้ร้อมๆ กนั  4) นกัเรียน
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สามารถเขา้ถึงเอกสารและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ จากทุกแหล่ง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมากมาย โดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  5) รูปแบบการพฒันาบุคลากรครูใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผา่น
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดว้ยกระบวนการสร้างแรงบนัดาลใจและการเรียนรู้
เทคโนโลยต่ีางๆ ซ่ึงครูสามารถ “สร้างสรรค์” และ “ชกัน านกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม ” กบัการเรียนรู้ 
และไดใ้ชง้านเทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดเ้ป็นอยา่งดี6) 
รูปแบบการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียนมีความ
เพลิดเพลินกบัการเรียนผา่นแอปพลิเคชัน่มากกวา่การเรียนแบบปกตินกัเรียนแสดงออกถึงความ
สนใจท่ีเพิ่มมากข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน นกัเรียนมีความสนุกกบัการใช้
แทบ็เล็ต และคอมพิวเตอร์ส่ือเทคโนโลยใีนการคน้ควา้ท างานร่วมกนั และการส่งการบา้น 7) การ
จดัการหอ้งเรียนท่ีบูรณาการเทคโนโลยแีละการออกแบบการเรียนการสอน การอ านวยความสะดวก
ในการจดักิจกรรมการสอน การจดัการหอ้งเรียนโดยการสร้างการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มท่ีมี
ประสิทธิภาพมีความชดัเจน มีเป้าหมายและมีกิจกรรมมากมายท่ีใชเ้ทคโนโลย ีกบัการเรียนการสอน
อยา่งบูรณาการโดยมีนวตักรรม ICT  ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นเทคโนโลยท่ีีใชร้ะบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยคุใหม่ ( Social Network ) มาสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริหารจดัการสถานศึกษาทั้ง
ดา้นวชิาการ บุคคล งบประมาณ  และการบริหารงานทัว่ไป 8) การพฒันาคุณภาพการศึกษาเก่ียวกบั
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยสารสนเทศท่ีมีความพร้อมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ดว้ยระบบ 
E-Classroom, E-Learning, E-Library ,E-office, E-Student และ E-Service ท่ีส่งเสริมพฒันาการ
เรียนการสอนและการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลย ีสารสนเทศ  9) การจดัการหอ้งเรียนดิจิตอล 
หอ้งสมุดมีชีวติ ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ดว้ยส่ือสังคมสมยัใหม่ ซ่ึงสามารถยกระดบั
สู่คุณภาพสถานศึกษายคุใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาอีกดว้ย 
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This study was aimed at investigating a result of appropriate digital classroom 

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

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นผลส าเร็จดว้ยไดรั้บความเมตตาอยา่งสูงยิง่จา กอาจารยท่ี์ปรึกษา หลกั  
รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ และ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม  ดร.ศิริกุล นามศิริ  ท่ีได้
อนุเคราะห์ใหค้  าแนะน าช้ีแนะแนวทางในการด าเนินการวจิยัใหส้ าเร็จบรรลุไดด้ว้ยดี เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาตลอดท่ีก าหนด อีกทั้งในทุกกระบวนการวจิยัผูว้จิยัยงัไดรั้บการสนบัสนุน และ
เอ้ืออ านวยต่อการท าหนา้ท่ีโดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่จากโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม โดยมีพระครูสุเมธธรรมสาร ผูจ้ดัการ และคณะครู ทุกรูปท่าน ท่ีไดมี้ส่วนส าคญัต่อการ
ด าเนินการในคร้ังน้ี  

กราบขอบพระคุณในเมตตาของพระอาจารย ์และคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา-
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ทุกรูปท่าน ท่ีไดเ้สียสละทุ่มเทถ่ายทอดความรู้พร ่ าสอนศิษยใ์หเ้กิดการ
เรียนรู้เชิงประยกุต ์พร้อมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ ก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานคุณภาพ เพื่อ
ประโยชน์ต่อพระศาสนาและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนสามเณร สืบไป  
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  หนา้ 
ประกาศคุณูปการ ก 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ข 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ง 
สารบญั ฉ 
สารบญัตาราง ซ 
สารบญัแผนภาพ ญ 
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      1 บทน า 1 

 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
 1.2 ค  าถามการวจิยั 5 
 1.3 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 5 
 1.4 ขอบเขตการวจิยั 5 
 1.5 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 6 
 1.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 7 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
สังคมโลกในศตวรรษท่ี  21 การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยเ์กิดข้ึนไดโ้ดยท่ีทั้งสองคนอาจจะ

ไม่เคยเห็นหนา้กนัมาก่อน แต่สามารถเป็นเพื่อนกนัได ้ดงัท่ี เดวดิ ดบัเบิลย ูจอห์นสันและโรเจอร์ ที
จอนห์สัน (Devid W. Johnson and Roger T. Johnson)2011, อา้งถึงในวรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรืองและ
อธิป จิตตฤกษ,์  2554,หนา้  320) ไดเ้ขียนไวว้า่ “ในศตวรรษท่ี 21 การสร้างมิตรภาพและการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในเชิงบวกมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ ดงัเห็นไดจ้ากความนิยมของ
เครือข่ายสังคม ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเกิดมากข้ึนภายใตส้ถานการณ์ 2 ลกัษณะคือปฏิสัมพนัธ์แบบ
ตวัต่อตวั และแบบออนไลน์ความสัมพนัธ์แบบออนไลน์มกัเกิดจากเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ร่วมกนั ไม่ใช่เกิดข้ึนแบบไร้ทิศทาง ส่ืออิเลคทรอนิกส์มอบโอกาสใหค้นเพิ่มจ านวนความสัมพนัธ์
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย  “การเรียนรู้แบบร่วมมือและการแกไ้ขความขดัแยง้ทกัษะท่ีจ าเป็นแห่ง
ศตวรรษท่ี 21” ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 แมจ้ะอยูก่นัคนละมุมโลกแต่ก็
สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้สร้างสัมพนัธภาพกนัไดใ้นโลกเสมือนจริง  

เม่ือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัเทคโนโลยกีารส่ือสารมาบรรจบกนัจนท าใหเ้กิด
เทคโนโลยสีารสนเทศข้ึน กลายเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ท าใหก้าร
ติดต่อส่ือสารระหวา่งชาวโลกมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนโดยเฉพาะการติดต่อผา่นช่องทาง
อินเทอร์เน็ตซ่ึงปัจจุบนัไดว้วิฒันาการมาเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถใชง้าน
อินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา เพราะเม่ือกลุ่มคนในโลกเสมือนจริงของอินเทอร์เน็ตเร่ิมรวมตวักนั
โดยอาศยัโซเซียลเน็ตเวร์ิก หรือเครือข่ายสังคมสังคมออนไลน์ โลกก็เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารมากมายอยา่งท่ีไม่เคยพบมาก่อน รวมทั้งการสร้างสรรคเ์วบ็ไซตแ์บ่งปันความรู้และใหค้วาม
ช่วยเหลือขา้มโลกในแบบท่ีไม่น่าเป็นไปได ้นัน่คือจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการคราวดซ์อร์สซ่ิง
(Crowdsourcing) หรือการถ่ายโอนงานใหม้วลชน มีจุดเร่ิมตน้จากความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการ
พฒันาซอฟแวร์โอเพน่ซอร์ส  (Software Open Source) การพฒันาระบบปฏิบติัการลีนุกซ์  (Lenux) 
เป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความชอบเหมือนๆกนั 
สามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่  (บริษทัยกัษใ์หญ่อยา่งไมโครซอฟท ์เจฟฟ์ ฮาวี  (Jeft Hardy),
แปลโดยสีนวน ฤกษสิ์รินุกลู, 2554, หนา้ 21) 
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เม่ืออินเทอร์เน็ตติดต่อกนัไดง่้ายดาย จึงท าใหมี้สังคมใหม่ท่ีเรียกวา่ “เครือข่ายสังคม
ออนไลน์” โดยมีการปฏิสัมพนัธ์กนัผา่น “ส่ือสังคมออนไลน์ ” ส่ือสังคมออนไลน์นั้นมาจากค าใน
ภาษาองักฤษวา่ “Social Media” ค าวา่ “Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงสังคมออนไลน์ 
ซ่ึงมีขนาดใหม่มากในปัจจุบนัค าวา่ “Media” หมายถึง ส่ือ ซ่ึงก็คือ เน้ือหา เร่ืองราว บทความ วดีีโอ 
เพลง รูปภาพ เป็นตน้ เม่ือน าค าสองค ามารวมกนัจึงเป็น “Social Media” หมายถึง ส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคมไดห้ลายทิศทาง โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีบุคคลบน
โลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัได ้พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความตอ้งการของ
มนุษยห์รือคนเราท่ีตอ้งการติดต่อส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนั จากเดิมเรามีเวบ็ในยคุ 1.0 ซ่ึงก็คือ
เวบ็ท่ีแสดงเน้ือหาอยา่งเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโตต้อบกนัได ้แต่เม่ือเทคโนโลยี
เวบ็พฒันาเขา้สู่ยคุ 2.0 ก็มีการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์เรียกวา่ Web Application ซ่ึงก็คือเวบ็ไซตมี์แอป
พลิเคชนัหรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านมากข้ึนผูใ้ชง้านแต่ละคนสามารถโตต้อบ
กนัไดผ้า่นหนา้เวบ็ (ธญัญวฒัน์ กาบค า, 2556, หนา้ 36)  

ปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา และต่อ
การปรับเปล่ียนรูปแบบหอ้งเรียนดว้ย เช่น Hogue (2011)  Pearlman,B. (2010) Miller (2009) มี
ทศันะตรงกนัวา่หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความส าคญัส าหรับการศึกษายคุใหม่หลาย
ประการเช่น แนวคิดการออกแบบใหม่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และไม่จ  ากดัเฉพาะแค่เพียงหอ้งส่ีเหล่ียมท่ี
เรียกวา่ “หอ้งเรียน ”เท่านั้นนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาผา่นทางเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกสมยัใหม่ท่ีทนัสมยัและสามารถเรียนรู้ไดท้ัว่โลกท่ีเป็นหอ้งเรียนท่ีสามารถสนบัสนุนการใช้
ส่ือการสอนไดห้ลากหลายสามารถเช่ือมโยงส่ือการสอนจากหอ้งเรียนอิเลคทรอนิกส์ E-Classroom 
สามารถสืบคน้ใชซ้ ้ า และปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เป็นแหล่งสืบคน้ความรู้ของ
นกัเรียน สามารถน าส่ือต่างๆ ใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุใหม่  Social Network เช่น YouTube 
Facebook มาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี (พงษช์ยั ชยัมงคล, 2557, หนา้ 
16) นอกจากนั้นคุณสมบติัทางดา้นเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุใหม่ ( Social 
Network ) นั้นสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริหารจดัการทั้งดา้น วชิาการ บุคคล งบประมาณและ
การบริหารงานทัว่ไป เพื่อพฒันาคุณภาพเด็กยคุใหม่ดว้ยสารสนเทศรอบดา้น โรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมสูงจดัแหล่งเรียนรู้ดว้ยระบบ E-Classroom, E-Learning, E-Library, E-office, E-Student และ 
E-Service เพื่อพฒันาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยกีารจดัการหอ้งเรียน หอ้งสมุด การเรียนการ
สอน และส่ือสังคมสมยัใหม่สามารถยกระดบัสู่คุณภาพสถานศึกษายคุใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสร้าง
ความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา (ปราถนา ชนะศกัด์ิ, 2556, หนา้ 72) 
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จากลกัษณะและจากประโยชน์ของหอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ดงักล่าว
ขา้งตน้ สร้างแรงจูงใจใหผู้ว้จิยั ตระหนกัถึงประโยชน์ของการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม
ใหเ้กิดข้ึนกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเป็นช่องทางให้
พระภิกษุสามเณรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา เอ้ืออ านวยประโยชน์เก่ียวกบัการศึกษานกัธรรม -บาลี 
และเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบัวดั เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลตั้งข้ึนโดย
ความเห็นชอบของคณะสงฆ ์เพื่อใหก้ารศึกษาแก่บุตรของผูย้ากไร้และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 
โดยมุ่งประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายบา้นเมือง เป็นการจดัแบบใหเ้ปล่า โดยพิจารณาจากวดัท่ี
สามารถระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆได ้และพอจะมีบุคลากรด าเนินการ ตลอดจนความ
ตอ้งการดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน โรงเรียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายต่างๆมา
จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลซ่ึงไม่มาก และเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาซ่ึงไม่แน่นอน เพราะข้ึนกบั
ความศรัทธาท่ีมีต่อสถานศึกษา 

ปัจจุบนั งบประมาณไม่เพียงพอ และบุคคลขาดประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เป็นปัญหาหลกัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  (อ านาจ บวัศิริ , 2544, หนา้ 65) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพรมากแจง้และสมปองมากแจง้ ( 2542, หนา้  88) ท่ีพบวา่ 
การศึกษาของคณะสงฆแ์ยกออกจากระบบการศึกษาแห่งชาติ ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการจดัการ
งบประมาณ การบริหารหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และผูส้อนขาดสวสัดิการท่ีดี และ
ขาดความมัน่คงในอาชีพ ยิง่ไปกวา่นั้นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีอยูไ่ม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียน นอกจากนั้น โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษายงัมีปัญหาอ่ืนอีกหลายประการท่ีมี
ผลต่อความมีคุณภาพของการศึกษาของผูเ้รียน เช่น ครูและบุคลากรไดรั้บค่าตอบแทนต ่ากวา่วฒิุ
การศึกษา ไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีสถานภาพเป็นเพียงลูกจา้งของวดั ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี ไม่มีการสอบบรรจุ
แข่งขนัเหมือนขา้ราชการครู และมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรเขา้ –ออกบ่อย ท าใหก้ารท างานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ปัญหาดงักล่าว นบัเป็นอุปสรรคท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะตอ้งหาทางแกไ้ขเพื่อใหก้าร
บริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กรมการศาสนา 
กระทรวงวฒันธรรม , 2549 หนา้ 19) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพระมหาโชคชยั ไชยหานาม  
(2550) เร่ืองปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน พบวา่ ความทนัสมยัของส่ือการเรียนการสอนยงันอ้ย หอ้งเรียนไม่
ทนัสมยั ต าราในหอ้งสมุดมีไม่เพียงพอ ขาดหอ้งส าหรับวชิาเฉพาะ เช่น หอ้งวทิยาศาสตร์หรือหอ้ง
ศิลปะ ความไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ขาดคู่มือการเรียนการสอนและการจดั
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อาคารสถานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ขาดการจดัหอ้งเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียน รวมทั้งการจดัแบ่งหอ้งต่างๆ ใหส้ะดวกต่อการจดักิจกรรม  

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัโดยภาพรวม เกิดข้ึนกบั
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา ดว้ยเช่นกนั และมีความตอ้งการการ
บริหารจดัการแบบใหม่ การจดัหอ้งเรียนแบบใหม่ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้ห้
มากข้ึน ดงัขอ้มูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2551 ในมาตรฐานดา้น
การเรียนการสอนเก่ียวกบัโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครูเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอนดว้ย
โปรแกรม  Microsoft PowerPoint และเก่ียวกบัโครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน ) หรือช่ือยอ่วา่ สมศ. ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ตอ้งพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดและทกัษะแสวงหาความรู้ เช่น การสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบ Open Approach และอ่ืนๆ เป็นตน้ รวมถึงการพฒันาครูดา้นการ
ประเมินพฒันาการผูเ้รียนตามสภาพจริง การผลิตและน าส่ือเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบการสอนวชิา
ต่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากพบวา่หอ้งเรียนและบรรยากาศหอ้งเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนการสอน หอ้ง ICT มีจ  านวนไม่เพียงพอต่อผูเ้รียน และท่ีส าคญัคือเป็นขยะอิเล็กทรอนิคส์ไม่
สามารถใชง้านได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1.1 สภาพห้องเรียน ห้อง ICT และห้องอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ดงันั้นเม่ือพิจารณาความส าคญัของการจดับรรยากาศและหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม
แลว้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีประโยชน์ต่อโรงเรียนพระปริยติัธรรมอยา่งมากท าใหผู้ว้จิยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมในโรงเรียนพระปริยติัธรรม จนัทวทิยาคม
แผนกสามญัศึกษาวา่หอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมควรมีลกัษณะอยา่งไร ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ท่ีประกอบดว้ยวงจรแบบเกลียวสวา่น 2 
วงจร แต่ละวงจรประกอบดว้ยขั้นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบติั (Acting) การสังเกต 
(Observing) และการสะทอ้นผล (Reflecting) โดยคาดหวงัผลท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตาม
จุดมุ่งหมายท่ีร่วมกนัก าหนด เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่จากการปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและ
ผูร่้วมวจิยั ทั้งเพื่อใหเ้กิดการพฒันาข้ึนในโรงเรียน พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา  
จงัหวดัขอนแก่นและเพื่อน าผลการวจิยัเป็นกรณีศึกษาในการน าไปประยกุตใ์ชก้บัโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแห่งอ่ืนๆ โดยการวจิยัมีค าถามการวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงักล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

1.2 ค าถามการวจิัย 
ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนด

เป็นอยา่งไร ? การด าเนินงานนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง ? 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวิ

ทยาคม แผนกสามญัศึกษา ในขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนดใน
กรณีการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั การเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล 
กลุ่มบุคคล และโรงเรียน ตลอดถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
1.4.1 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนปริยติัธรรม จนัทวิ

ทยาคม แผนกสามญัศึกษา  วดัมรรคส าราญเน่ืองจากเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรมขนาดเล็ก ขาด
หอ้งเรียนท่ีมีระบบเครือข่าย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพียงพอและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสม พร้อมใชมี้ความทนัสมยัและขาดงบประมาณในการด าเนินการ 

1.4.2  ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวจิยั 10 ขั้นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
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นกัวจิยั 10 ประการโดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบและ
จรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้งและตรงกนัในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงก าหนดค าจ ากดัความ
ส าหรับศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวจิยัท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็นศาสตร์
เชิงวพิากษ ์(Critical science) การน าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical Approach) 
แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่หรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมคิด 
ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวจิยัและระดบัองคก์ารรวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

หลกัการจรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วจัิย 
หลกัการ  หมายถึง 10 หลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 1) ในบริบท

เฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล 5) รับฟัง
ขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน  6) วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ 
ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน 
เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การ
เปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการร่วมในการ
วจิยัเป็นตน้ 10) น าไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

จรรยาบรรณ  หมายถึง 10 จรรยาบรรณของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีดงัน้ี 
1) ผูว้จิยัตอ้งรับผดิชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวจิยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั   
3) ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมใน
การออกแบบกระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการ
อนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยงัคงปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะได ้
8) ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพ์
เผยแพร่ 9) ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวน การวจิยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้ง
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ขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

บทบาทของผู้วจัิย  หมายถึง 10 บทบาทของนกัวจิยั  มีดงัน้ี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้ า 3) เป็น
ผูฟั้งท่ีดี4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวเิคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกั
สังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคมแผนกสามัญศึกษา  วดัมรรคส าราญ  หมายถึง 
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จดัการศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย แก่ พระ ภิกษุ -สามเณรตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้องเรียนดิจิตอลทีเ่หมาะสม  หมายถึง ระบบหอ้งเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดัการ
เรียนรู้ดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้ไดท้ัว่โลกผา่นทาง Internet ซ่ึง
ใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูและผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย  

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 
1.6.1 ในเชิงวชิาการ 

1. เป็นการวจิยัท่ีก่อให ้ “บุคคล”เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ข้ึน ทั้งในระดบับุคคล 
ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตามหลกัการเรียนรู้จาก
การกระท า (Learning by doing) 

2. เป็นการวจิยัท่ีจะก่อให ้“เกิดองคค์วามรู้” จากบุคคลและผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาน ใน
การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม 

3. นกัวจิยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีการวพิากษว์จิารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวจิยัใหมี้ความ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

1.6.2 ในด้านการน าไปใช้ 
1. บุคลากรในโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมและผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถน า

ผลการวจิยัไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาได้
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม หรือดา้นอ่ืนๆเพราะลกัษณะท่ีดี
ประการหน่ึงของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 
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2. บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาแห่ง
อ่ืนๆ สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท าวจิยัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
แผนกสามญัศึกษา เพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ปรับใช ้หรือเลือกใช ้ใหเ้หมาะสมกบับริบทโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมของตนเองได ้

 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบั “การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม
แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ : การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียงล าดบั
การน าเสนอออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี  คือ 1) แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2) แนวคิด
การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  3) บริบทและสภาพโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญั
ศึกษา วดัมรรคส าราญ จงัหวดัขอนแก่น 4)  กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยมีรายละเอียดของการ
น าเสนอในแต่ละตอนดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที ่1 แนวคดิการวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม 
ในตอนต่อไปน้ี ผูว้จิยัจะน าเสนอนานาทศันะเก่ียวกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดความรอบรู้ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) และเพื่อใหเ้ป็นแนวทางใน
ปฏิบติัตามหลกัวชิาการ เก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีผูว้จิยัจะสามารถน าเอา
แนวคิดเชิงทฤษฎีหรือแนวคิดเชิงวชิาการเหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติัเพื่อการพฒันา หอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญต่อไป โดยมี
นานาทศันะท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

วโิรจน์สารรัตนะ  (2558, หนา้ 36 ) ไดศึ้กษาวเิคราะห์เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอใหเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงเป็นทางเลือก
ของกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้หรือกรอบแนวคิดตน้แบบท่ีคาดหวงัจะไดรั้บการพฒันาใหมี้ความ
เหมาะสมและสมบูรณ์ข้ึนไปอีกโดยไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อน าไปหกัลา้งหรือโตแ้ยง้กบักรอบ
แนวคิดการวจิยัอ่ืนวา่ถูกหรือไม่ถูกหรือของใครผดิของใครถูกโดยกล่าววา่ยคุสมยัปัจจุบนัไดห้ลุด
พน้จากยคุของค าวา่  “One best Way” เขา้สู่ยคุของค าวา่  “Situation”, “Integration”, “Creation” และ
ค าอ่ืนๆ อีกหลายค าซ่ึงรวมกนัแลว้เรียกกนัวา่ยคุหลงัสมยัใหม่  (Post modernism) ซ่ึงเป็นยคุท่ีไม่
ค่อยเช่ือกนัเท่าใดนกักบัการใหนิ้ยามต่อส่ิงใดวา่คือความเป็นจริงของส่ิงนั้นในลกัษณะท่ีมี
ความหมายเดียวไม่มีความหมายทางเลือกอ่ืนอีกโดยเฉพาะเก่ียวกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ซ่ึงมีพลวตัในตวัมนัเอง ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่กรอบแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัสามารถจะน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสมและคาดหวงัวา่หลงัจากการวจิยัเสร็จส้ินลง
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ผูว้จิยัอาจจะไดข้อ้คน้พบใหม่ท่ีสามารถจะปรับปรุงใหเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัใหม่ท่ี
เหมาะสมยิง่ข้ึนไดจึ้งจะน ากรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากผลการศึกษา
วเิคราะห์น้ีมาใชก้ล่าวถึงเพื่อหาขอ้สรุปประเด็นเพื่อการน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัใน
คร้ังน้ี 

Arhar, Holly and Kasten (2001); Mills (2007); Coghlan and Brannick (2007); James, 
Milenkiewicz and Bucknam (2008) ใหท้ศันะตรงกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัท่ีกล่าวถึง
ในตอนตน้ของหนงัสือเล่มน้ี วา่การวจิยัในปัจจุบนัจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1)การวจิยัเชิง
ปริมาณ อิงกบัปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจกัษนิ์ยม (Positivism/empiricism)เนน้การศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตวัแปร 2)การวจิยัเชิงคุณภาพ อิงกบัปรัชญาก าหนดนิยมหรือ
ปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/Phenomenologicalism) เนน้การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อท าความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละความหมายของส่ิงนั้น 3)การวจิยัเชิงปฏิบติัการอิงกบัทฤษฎีสังคมเชิง
วพิากษ ์(Critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม ( Theories of Post modernism) ท่ีเช่ือ
เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีมีอยูจ่ริงของมนุษย ์การดึงศกัยภาพของมนุษยอ์อกมาใชใ้หเ้ตม็ท่ี การให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอ านาจในการตดัสินใจถึงส่ิงท่ีจะใหมี้การเปล่ียนแปลง
และไม่เปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยูก่่อนกบัสารสนเทศท่ีไดรั้บใหม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ การตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบอยา่งเป็นระบบ 
ตลอดจนใชว้ธีิการพรรณนาถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนและท าความเขา้ใจผลการใชต้วัสอดแทรกทาง
การศึกษา 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการ  (Action Research) มีการพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปี  1952 โดย
นกัวชิาการช่ือ Lewinตามดว้ยนกัวชิาการคนอ่ืนๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น  Kolb ในปี 1984 
และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นตน้ ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ไดจ้  าแนกการวจิยั
เชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบั คือ (Carr, W., & Kemmis, S. (1986) 

1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ( Technical Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ 
ผูว้จิยัท  าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (Outside expert) ท่ีน าแนวคิด แผนงาน หรือโครงการท่ี
ตนเองคิดหรือจดัท าข้ึน ไปใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั  

2. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั ( Practical Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั คือ 
ผูว้จิยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวจิยัมากข้ึน ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหป้ฏิบติั
ตามแบบแรก แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น และก ากบัใหมี้การร่วมกนัคิด 
ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้นผล 
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3. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบอิสระ ( Emancipatory Action Research) มีแนวคิดท่ีส าคญั 
คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการวจิยักบัผูร่้วมวจิยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ (collaboration) ท่ีต่างมี
สถานะท่ีเท่าเทียมกนั (Equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้นผล เป็นการวจิยัใน
ความหมายเดียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือท่ี
เรียกสั้นๆ วา่พาร์  (PAR) เป็นช่ือท่ีนกัวชิาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั ดงันั้นเน้ือหาต่อๆ 
ไปจะกล่าวถึงในช่ือการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ความเขา้ใจพื้นฐานเพื่อความเขา้ใจในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
1. ขอ้วพิากษเ์ก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวจิยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
มีขอ้วพิากษเ์ก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค วา่เป็นการปฏิบติัแบบบนลงล่าง 

(Top-Down) ท่ีผูร่้วมวจิยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระท าหรือเป็นผูต้าม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบท่ี
มีความเป็นอ านาจนิยม เปรียบเทียบไดก้บัการบริหารท่ีใชแ้นวคิดของทฤษฎี X หรือทฤษฎี 
Immaturityorganizationหรือทฤษฎี System1 หรือหากเปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าก็เปรียบเทียบ
ไดก้บัการใชภ้าวะผูน้ าแบบยดึผูบ้ริหารเป็นศูนยก์ลาง (Boss Centered) แบบก ากบั (Telling) แบบ
ช้ีน า (Directing) แบบควบคุม ( Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นตน้ มีลกัษณะเป็น
วธีิการวจิยัจากพวกเขา (On them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท าความเขา้ใจ (Understanding) 
หรือเพื่อหาความรู้ (Knowing) ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยูโ่ดยผูว้จิยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) ด าเนินการวจิยักบักลุ่มผูถู้กวจิยั เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้ผูว้จิยัก็จะจากไป ทิ้งใหปั้ญหาต่างๆ 
ยงัคงปรากฏอยู ่ชีวติความเป็นอยูข่องผูถู้กวจิยัยงัคงเป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ จากการวจิยันั้น ในทางตรงกนัขา้ม ผูว้จิยักลบัไดป้ระโยชน์มากมาย เช่น 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง เป็นตน้ หากน าไปเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวจิยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการบริหารท่ีใช้
กนัอยูม่ากในระยะท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้ดี 
แสดงบทบาทเป็นผูก้  าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ ตลอดจนวธีิการในการจดัการ ในลกัษณะเป็น
อาหารส าเร็จรูปใหผู้ป้ฏิบติัน าไปปฏิบติั ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้น มีขอ้วพิากษว์จิารณ์กนัวา่ 
ก่อใหเ้กิดสภาพการเล้ียงไม่โตของผูป้ฏิบติั ท าใหข้าดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขาดความ
กระตือรือร้น และขาดความจริงจงัในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองจากท่ีตอ้งคอยรับแต่ค าสั่งหรือตอ้ง
พึ่งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยูเ่หนือกวา่อยูเ่สมอ ส่งผลใหก้ารบริหารนั้นขาดความย ัง่ยนื ดงัจะเห็น
ไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยติุลงเม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป  
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จากขอ้วพิากษใ์นทางลบท่ีมีต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ท าใหน้กัวจิยัใหค้วาม
สนใจต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน เพราะเป็นรูปแบบการวจิยัแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom-up) ท่ีทั้งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ต่างมีความเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผูก้ระท าหรือเป็นผูน้ า 
(Active/Leader) ซ่ึงหากน าไปเปรียบเทียบกบัการใชท้ฤษฎีเพื่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบไดก้บัการ
ใชท้ฤษฎี Y หรือทฤษฎี Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกบั
ทฤษฎีภาวะผูน้ า ก็เปรียบ เทียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้ าแบบยดึผูป้ฏิบติัเป็นศูนยก์ลาง (Practitioner 
centered) แบบมีส่วนร่วม  (Participating) แบบมอบอ านาจ  (Delegating) แบบเป็นเพื่อนร่วมงาน 
(Colleague) หรือแบบมุ่งคน (Employee centered) เป็นตน้  

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูถู้กวจิยัเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูถู้กกระท า 
(Passive) เป็นผูก้ระท า (Active) หรือผูร่้วมกระท า (Participant) หรือเปล่ียนวธีิการวจิยัจากพวกเขา 
(On them) เป็นการวจิยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By them and for them) กล่าวคือ ผูถู้กวจิยัจะมี
ส่วนร่วมในการวจิยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผูว้จิยัก็เปล่ียนไปดว้ย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก 
(outside expert) ก็กลายเป็นผูร่้วมวจิยัท่ีเสมอภาคกนั นอกจากนั้นการวจิยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียง
เพื่อท าความเขา้ใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติั
เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนือนัเน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 

ในทางปฏิบติั การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวจิยั การบริหาร การ
พฒันา และการท างานเพื่อการแกปั้ญหาในเวลาเดียวกนั โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะร่วมกนัวเิคราะห์
สภาพการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง  จากนั้นจึงก าหนดแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีพึง
ประสงค์  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น  แลว้น าแผนไปสู่การ
ปฏิบติัในช่วงการปฏิบติังานตามแผนก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะๆ และเม่ือส้ินสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย
ภาพรวม แลว้มีขอ้มูลยอ้นกลบั จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีความคลา้ยคลึงกบัวงจรทัว่ไปเก่ียวกบัการ
บริหาร/การพฒันา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอนคือ  

1. การวางแผนร่วม (Shared Planning)  
2. การน าแผนสู่การปฏิบติัร่วม (Shared Acting/ Implementing)  
3. การติดตามผลร่วม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating)  
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4. การมีขอ้มูลยอ้นกลบัร่วม (Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเขา้สู่วงจรการด าเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆ อีก ดงัภาพประกอบภาพท่ี 2 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 วงจรทัว่ไปเกีย่วกบัการบริหาร/การพฒันา/การท างานแบบมีส่วนร่วม  
 

2. แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรม
ชุมชน 

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม  (Participatory Technology Development: PTD)
เป็นบทความแปลโดย วาทิต   จนัทสุริยะวงศ์  เร่ือง “ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัการพฒันา
เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม ”ตีพิมพใ์นวารสารสังคมพฒันาฉบบัท่ี 6 หนา้ 49-57 และแนวคิดการ
พฒันาแนววฒันธรรมชุมชน พฒันาข้ึนโดย กาญจนา แกว้เทพเขียนเป็นบทความช่ือ “การท างาน
พฒันาแนววฒันธรรมชุมชน  : คืออะไรและท าอยา่งไร ” ตีพิมพใ์นวารสารสังคมพฒันา ฉบบัท่ี 1-2 
หนา้ 14-35 ดงัจะน ามากล่าวถึงขา้งล่างน้ี มีหลกัการคลา้ยคลึงกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม 
ผูเ้ขียนเห็นวา่แนวคิดทั้งสองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อน าไปสู่การท าความ
เขา้ใจในแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน ดงัน้ี 

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม 
เป็นกลยทุธ์การพฒันาท่ีเนน้การช่วยเร้าใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยท่ีีมุ่งชกัน าให้

การพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยเีกิดข้ึนในหมู่ประชาชนเองโดยอาศยักระบวนการจดัระเบียบ
ชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท ) บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ เทคโนโลยจีะตอ้งมีววิฒันาการอนั
เน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของประชาชนเอง วา่เทคโนโลยชีนิดใดท่ีเหมาะสม

การวางแผนร่วม 
 การมีขอ้มูลยอ้นกลบั

ร่วม 
 

การน าแผนสู่การปฏิบติั
ร่วม 

 การติดตามผลร่วม 
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง แนวคิดของการพฒันาเทคโนโยลีแบบมีส่วน
ร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตส านึกแห่งการวเิคราะห์วจิารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควทิยาการ
ใดๆ ท่ีด ารงอยูว่า่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถท่ีจะพฒันา
หรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยไีดด้ว้ยตวัเองอยา่งไรโดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี 
คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อยเหมาะสมสอดคลอ้ง ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสมใชก้ารไดจ้ริง (หรือท าใหก้ะทดัรัดลง) 2) พิทกัษเ์ทคโนโลยดีั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และ
ปรับปรุงใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดช่ื้อวา่มีความเหมาะสมส าหรับท่ีอ่ืนๆ มาแลว้ 
ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชนหรือไม่ 4)ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้
ทางดา้นเทคนิค ใหก้ารขยายความคิดและเพิ่มพนูจิตส านึกแห่งการวเิคราะห์วจิารณ์  

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมจะท าใหชุ้มชนพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน ลดการพึ่งพา
จากภายนอกลง ก่อใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะพฒันาและดดัแปลง ใหเ้กิดเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมข้ึน โดยอาจขจดัแบบท่ีไม่เขา้ท่าทั้งหลายใหห้มดไป ซ่ึงแบบท่ีไม่เขา้ท่านั้น บางคร้ังก็อาจ
เป็นเทคโนโลยดีั้งเดิมของชุมชนเองหรือท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ส าหรับกระบวนการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงช้ีปัญหาและ
วเิคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนรับรู้หรือคิดไดท้ั้งหมดมาจดัวาง
เปรียบเทียบและแนะน าเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีพอเป็นไปไดส้ าหรับการแกปั้ญหามาใหล้องเปรียบเทียบ
ดูดว้ย แมอ้าจจะไม่ใช่เทคโนโลยท่ีีมาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุน้
ใหเ้กิดการทดลองในแนวการแกปั้ญหาท่ีชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวก
ใหก้บักระบวนการทดลอง 5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน า
เทคโนโลยไีปใชง้านจริงๆ (โดยเร่ิมจากขั้นตอนท่ี 2 มาตามล าดบั แต่ถา้การทดลองปรากฏผล
ออกมาวา่เทคโนโลยปีระเภทนั้นๆ ใชก้ารไม่ได ้ก็ใหก้ลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ท่ีขั้นตอนท่ี 1 หรือ 2 
แลว้แต่กรณี)  

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม นกัพฒันา (อาจหมายถึง ครู พฒันากร หรืออ่ืนๆ ) 
จะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองท างานดว้ย
อยา่งเตม็ท่ี เพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้งคอยดูดซบักบั
ชุมชน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรม ลกัษณะนิสัย  ความตอ้งการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท าใหก้บั
ชุมชนนั้น ในแต่ละขั้นตอนนั้นนกัพฒันามีบทบาทดงัน้ีคือ  

ขั้นตอนท่ี 1 คือ การแจกแจงช้ีปัญหานกัพฒันาตอ้งเก็บรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาหลกัๆ ท่ีชุมชนเผชิญอยู ่เป็นปัญหาท่ีสามารถน าเทคโนโลยมีาแกไ้ขได ้โดยประเด็นปัญหา
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ต่างๆ เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกนั หากประเด็นใดท่ีเห็นวา่มีผลกระทบต่อคน
ส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคญั จากนั้นค่อยคน้หาประเด็นปัญหาส าคญัรองลง
ไป  

ขั้นตอนท่ี 2 นกัพฒันาตอ้งพยายามรวบรวมแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด
เท่าท่ีผูค้นในชุมชนไดสื้บทอดหรือรับรู้กนัมา ซ่ึงอาจไดม้าจากการสนทนาในวงเล็ก โดยใหโ้อกาส
แก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอ
เทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ใน
ระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชน 
จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ 
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อยใหชุ้มชนตดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง  

ขั้นตอนท่ี 3 นกัพฒันาตอ้งกระตุน้ใหมี้การทดลองปฏิบติัตามทางเลือกท่ีชุมชนเลือกนั้น 
โดยพยายามชกัจูงชาวบา้นท่ีใหค้วามสนใจมาพบปะหารือกนัอยา่งเป็นการเป็นงาน เพื่อร่วมกนั
วางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผดิชอบกนัออกไป เพื่อใหก้ารทดลอง
ปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบติั นกัพฒันาตอ้งคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัชุมชนตาม
ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 นกัพฒันาตอ้งพยายามท าใหก้ารทดลองด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ
ท่ีร่วมกนัวางไว ้แต่พยายามหลีกเล่ียงการใหค้วามช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูป
เกินไป ตราบใดท่ีการทดลองด าเนินต่อไปได ้นกัพฒันาคอยใหก้ าลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีสอดคลอ้งและปฏิบติัไดจ้ริง ขณะเดียวกนัก็บนัทึกผลทั้งหมดไวใ้หเ้ป็นระบบ
ประมวลผลข้ึนมาอยา่งง่ายๆ เพื่อใหทุ้กคนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่างๆ อนัจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล ซ่ึงโดยมากแลว้จะถือเกณฑด์า้นความคุม้ค่าจากการลงทุน
เป็นหลกั วา่แนวทางใดใชทุ้นนอ้ยกวา่ แต่ใหป้ระโยชน์มากกวา่และคุม้ค่ากวา่ เช่น การขดุบ่อเล้ียง
ปลาขนาดเล็กใหร้ายไดดี้กวา่บ่อปลาขนาดใหญ่ท่ีท าดว้ยอิฐโบกซิเมนต์  เม่ือเปรียบเทียบกบัทุนท่ีลง
ไปแลว้ เป็นตน้ เม่ือการทดลองประสบผลส าเร็จ และชาวบา้นมีความพร้อมและตดัสินใจท่ีจะ
น าไปใชจ้ริง ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผนใหม่อยา่งรอบคอบ 
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ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยดี ในระหวา่งการด าเนินงานก็ส่งเสริมใหมี้
การประชุมถกเถียงกนัอยูเ่ป็นระยะๆ เพื่อท าใหเ้ทคโนโลยท่ีีน าไปใชน้ั้นไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึนไป
อีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการผกูขาดโดยคนกลุ่มนอ้ย 

การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม มีขอ้ควรค านึงถึงดงัต่อไปน้ีคือ  
1. ปัจจยัดา้นการสะทอ้นกลบัของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-Reflection) ซ่ึงจดั

ในรูปของการถกเถียงอภิปรายกนัเป็นวาระพิเศษ หลงัจากการด าเนินงานในขั้นตอนหน่ึงๆ เสร็จส้ิน
ลง กิจกรรมน้ีจะช่วยพฒันาความสามารถของชุมชนใหเ้กิดความคิดรวบยอด รู้จกัจบักฎเกณฑท์าง
ทฤษฎีจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินกนัมา ก่อใหเ้กิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ดา้นต่างๆ ดว้ย
เหตุดว้ยผล ไดมี้โอกาสพดูกนัถึงส่ิงท่ีอยูใ่นใจของแต่ละคน ไม่วา่จะเป็นทศันคติ วถีิชีวติ ความเช่ือ 
ความกลวั รวมทั้งความรับรู้ท่ีอาจเพิ่มพนูข้ึนหรือชะงกังนัจนตอ้งเก็บไปไตร่ตรองในใจ ตลอดจน
การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนคลอ้ยตามกนัหรือขดัแยง้กนั ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะท าให้
ชุมชนเขา้ใจถึงภาวะแห่งการรวมพลงัท างานของกลุ่ม เกิดการตระหนกัถึงส่ิงใดท่ีควรสนบัสนุน ส่ิง
ใดท่ีควรคดัคา้น การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกนัหลงัการด าเนินกิจกรรมหน่ึงๆจะช่วยพฒันา
ทศันคติและค่านิยมของชุมชนในดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองใหสู้งข้ึน ช่วยลดความคิดท่ีจะหวงั
พึ่งพาจากภายนอกใหน้อ้ยลง ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ถึงเคร่ืองมือท่ี
จะน ามาใชแ้กปั้ญหาใดๆ ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งความสามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  

2. การประชุมถกเถียงอภิปรายกนัของชุมชน อาจไดผ้ลสรุปวา่ เทคโนโลยท่ีีมีอยูเ่ดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยท่ีีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืนมีความเหมาะสมหรือไม่ แลว้แต่กรณี ข้ึนอยู่
กบัการพิจารณาและการตดัสินใจของชุมชน ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมกบัชุมชนถูก
ยกเลิกไปในท่ีสุด หากเป็นเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมก็จะไดรั้บการยอมรับและถูกน าไปใชอ้ยา่ง
กวา้งขวางเร่ือยไป นัน่คือ ถา้ยิง่ท  าใหเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชุมชนเกิดข้ึนไดม้ากเท่าใด ก็จะท า
ใหเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมถูกขจดัออกไปมากเท่านั้น  

3. บทบาทของนกัพฒันามีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ หากนกัพฒันานั้นอยูภ่ายใตก้าร
ครอบง าของแนวความคิดแบบราชการหรือการรับใชผ้ลประโยชน์ของชนชั้นน า ซ่ึงมีลกัษณะยดั
เยยีด ครอบง าและการใหบ้ริการทางความรู้ต่อชุมชนมากกวา่การแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเสมอ
ภาคกนั อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจได ้เพราะชาวบา้น
มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือฟังนกัพฒันาเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ดงันั้น นกัพฒันาจะตอ้งท าตวัใหมี้บทบาทเป็น 
"ตวักระตุน้ " ใหเ้กิดกระบวนการเปล่ียนแปลง ช่วยขจดัลดทอนอุปสรรคในการด าเนินงานของ
ชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรคท่ี์มีความเป็นไปไดต่้างๆ ในการมีส่วนร่วมกบัชาวบา้น
นั้น นกัพฒันาจะตอ้งใหค้วามสนใจต่อการตดัสินใจของชุมชนวา่ เป็นการตดัสินใจตามความรู้สึก
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ของอารมณ์หรือไม่ เพราะบ่อยคร้ังท่ีส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการนั้นเป็นเพียงส่ิงท่ีตอ้งการตามความรู้สึก
เท่านั้น (Felt need) มิใช่ส่ิงท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริง (Real need) ดงันั้นนกัพฒันาจะตอ้งคอยกระตุน้ให้
ชุมชนขบคิดอยูเ่สมอวา่ ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร อยากไดอ้ะไร 

การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน  
การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนใหแ้นวคิดท่ีน่าสนใจวา่  "จะไม่น าเสนอวา่เราคือค าตอบ

ทุกอยา่งในการแกปั้ญหาของการพฒันา " หรือ "เราคือถนนเส้นเดียวท่ีตดัตรงไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จในการพฒันา "จากแนวคิดดงักล่าวท าใหก้รอบความคิดและความเช่ือพื้นฐานบาง
ประการเก่ียวกบัการพฒันาเปล่ียนไป คือ เดิมเม่ือนกัพฒันาเขา้ไปในหมู่บา้น ส่ิงท่ีนกัพฒันามีอยูใ่น
สมองคือ  หมู่บา้นท่ีเราก าลงัเขา้ไปก าลงัมีปัญหา  ไม่วา่จะเป็นปัญหาความยากจน ขาดขา้วมี
หน้ีสิน ความเจบ็ป่วย แลว้ก็จะมีค าถามวา่ ชาวบา้นมีปัญหาอะไร แลว้ก็จะเสนอวธีิการและรูปแบบ
การแกปั้ญหาให้  เช่น หากขาดขา้วก็เสนอใหต้ั้งธนาคารขา้ว เป็นตน้ ก็จะเปล่ียนไปเป็นการตั้ง
ค  าถามวา่หมู่บา้นมีปัญหาอะไร เคยแกปั้ญหานั้นอยา่งไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุใดจึงท าใหไ้ม่
สามารถแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ชาวบา้นมีอะไรอยูบ่า้งแลว้ในวฒันธรรมชุมชนท่ีมีอยู ่และจะ
เอามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร  

หากเปรียบเทียบกนัแลว้แนวคิดเดิมดูเหมือนจะเช่ือวา่ชาวบา้นมีแต่ดา้นท่ีเป็นปัญหา
เท่านั้น ส่วนดา้นท่ีเป็นวธีิแกปั้ญหานั้นวา่งเปล่า ตอ้งน าเอาจากขา้งนอกเขา้ไป ส่วนแนวคิดใหม่นั้น
เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้นไม่วา่งเปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา พลงั
สร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชนดูภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่ตามทศันะของกาญจนา แก้วเทพ 

แบบเดิม         แบบใหม่ 
           (แบบบนลงล่าง)              (แบบล่างข้ึนบน) 

       
 

ภายในชุมชน
น้ีไม่วา่งเปล่า มี
ศกัยภาพและพลงั
สร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหาอยูแ่ลว้
นกัพฒันา เร่ิมท างาน
ต่อจากท่ีเขามีอยู ่

 

ภายในชุมชน
น้ีวา่งเปล่า ส ารวจ
พบวา่ชุมชนมีปัญหา
นกัพฒันาเทวธีิการ
แกปั้ญหาจากภายนอก
ลงไปเลย 
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การพฒันาชนบทแบบวฒันธรรมชุมชนตอ้งค านึงถึงการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-
Up) ซ่ึงตรงขา้มกบัการพฒันาแบบบนลงล่าง (Top-Down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่างข้ึนบนนั้น
มีหลายมิติ คือ มิติแรก เร่ิมดว้ยความตอ้งการวา่จะพฒันาอะไรนั้น จะตอ้งถูกก าหนดมาจากฝ่ายของ
ชาวบา้นเอง โดยท่ีนกัพฒันาไม่จ  าเป็นตอ้งเตรียมเอาไวล่้วงหนา้วา่ ทุกหมู่บา้นจะตอ้งมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจตอ้งท าธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บา้นใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพื่อร้ือ
ฟ้ืนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความตอ้งการอนันั้น  เพราะล าดบัความตอ้งการบ่ง
บอกถึงระดบัความส าคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นปรารถนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบั
เศรษฐกิจก็ได ้มิติท่ีสอง การก าหนดรูปแบบวธีิการในการตอบสนองความตอ้งการหรือวธีิการ
แกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการของชาวบา้นดว้ยกนัจากค าถามท่ีวา่แต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวธีิการใน
การเผชิญปัญหานั้นอยา่งไรบา้ง ถือวา่ความรู้ในการแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพ
บุรุษของชุมชน จะตอ้งไม่โยนทิ้งไป มิติท่ีสาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้นและไดศึ้กษา
ส ารวจวธีิการแกปั้ญหาท่ีเคยมีอยูใ่นวฒันธรรมชุมชนแลว้  ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปั้ญหา
จะตอ้งใชว้ฒันธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตวัตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้โดยอาจจะประสานกบัความรู้ท่ีน าไป
จากภายนอก เช่นแมว้า่จะจ าเป็นตอ้งท าธนาคารขา้วก็ตอ้งท า แต่ธนาคารขา้วในแต่ละชุมชนอาจไม่
เหมือนกนัตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นตน้ 

การน าเอาแนวคิดการพฒันาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน  มากล่าวถึงขา้งตน้น้ี ท าใหเ้กิดภาพความเขา้ใจใน
เร่ืองแนวคิดของการวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมข้ึน โดยเฉพาะการวจิยัในหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัอาจนึก
ภาพของชาวบา้นและชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารยแ์ละโรงเรียน แทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
เปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทศันะของ กาญจนา       
แกว้เทพ กบัการแบ่งระดบัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการออกเป็นสามระดบัในลกัษณะท่ีเป็นเส้น
ต่อเน่ือง (Continuum) ดงักล่าวขา้งตน้นั้น อาจน ามาเปรียบเทียบไดถึ้งความคลา้ยคลึงกนัของการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคกบัแนวคิดการพฒันาแบบเดิม และการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมกบัแนวคิดการพฒันาแบบใหม่ โดยมีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติัอยูก่ึ่งกลาง ดงั แผนภาพ
ประกอบ 
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แผนภาพที ่2.3  แนวคิดการพฒันาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กบัการวจัิยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

มีขอ้สังเกตวา่โดยหลกัการของการวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมหรือหลกัการบริหาร
หรือหลกัการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ทั้งสองแนวคิดก็ดี ต่างเป็นหลกัการบริหารงานหรือการพฒันา
งานในแนวทางประชาธิปไตยท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์แบบ เนน้การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ความ
เคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรีและความสามารถซ่ึงกนัและกนั แต่เม่ือน ามาใชใ้นบริบทของหน่วยงานทาง
ราชการ  ซ่ึงเคยชินกบัโครงสร้างและพฤติกรรมการบริหารและการพฒันาแบบบนลงล่าง การท่ีจะ
เปล่ียนบทบาทของผูว้จิยั จากผูรู้้ดีท่ีเคยชินกบัการออกค าสั่งไปเป็นผูท้  างานร่วมอยา่งเสมอภาคกนั 
หรือการท่ีจะเปล่ียนบทบาทของผูถู้กวจิยัจากผูถู้กกระท าไปเป็นผูก้ระท าเสียเอง ทั้งๆ ท่ีเคยชินกบั

                                           แบบเดิม                              แบบใหม่ 
                                    (แบบบนลงล่าง)                  (แบบล่างข้ึนบน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เส้นต่อเนื่อง (continuum) 
 
 
 

ภายในชุมชน
น้ีไม่วา่งเปล่า มี
ศกัยภาพและพลงั
สร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหาอยูแ่ลว้
นกัพฒันา เร่ิมท างาน
ต่อจากท่ีเขามีอยู ่

 
 

ภายในชุมชน
น้ีวา่งเปล่า ส ารวจ
พบวา่ชุมชนมีปัญหา
นกัพฒันาเทวธีิการ
แกปั้ญหาจากภายนอก
ลงไปเลย 

 

การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ 

แบบเทคนิค 
ผูว้จิยัท  าตวัเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
ท่ีน าแนวคิด น าแผนงาน
หรือน าโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจดัท าข้ึน ไปใหผู้ ้
ร่วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
แบบปฏิบติั 
ผูว้จิยัมีส่วนร่วมมาก

ข้ึนไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน 
โครงการของตนไปใหป้ฏิบติั 
แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น และ
ก ากบัใหมี้การร่วมกนัคิด 
ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้น
ผล 

 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
แบบมีส่วนร่วม 
ผูว้จิยัมีส่วนร่วมใน

การวจิยันั้นกบัผูร่้วมวจิยัใน
ลกัษณะเป็นความร่วมมือกนั ท่ี
ทั้งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมี
สถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการ
ร่วมกนัคิด ปฏิบติัสังเกตผล 
และสะทอ้นผล 
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การปฏิบติังานตามสั่งมาตลอดนั้น จะเป็นไปไดด้ว้ยดีเพียงใด ก็เป็นขอ้สังเกตท่ีผูว้จิยัควรใหค้วาม
ใส่ใจในการท าวจิยัดว้ย 

สรุป การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในท่ีน้ีหมายถึง การวจิยัท่ีมีรูปแบบเนน้ความ
เป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์ (Critical Science) การน าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์
(Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่หรืออ่ืนๆ
ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จและ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวจิยัและระดบัองคก์ารรวมทั้งความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึน 

3. หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูว้จิยั 
วโิรจน์ สารรัตนะ (2558 , หนา้ 46) ไดส้ังเคราะห์หลกัการจรรยาบรรณ และบทบาทของ

ผูว้จิยั จากผลงานของ 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) เป็นตน้ ไดข้อ้สรุปเป็น
หลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูว้จิยั 10 ประการ ไวส้ าหรับการ
วจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม ดว้ยดงัน้ี 

หลกัการ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ีหลากหลาย 3) มุ่งการ
เปล่ียนแปลง 4) มุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน             
6) วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 9) การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุกคน เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรม
และการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทาง
สังคมและรูปแบบองคก์าร การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวจิยัเป็นตน้ 10) น าไปสู่การปฏิบติั
หรือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดงัน้ี 1) ผูว้จิยัตอ้งรับผดิชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วม
วจิยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 3)ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการ
ตดัสินใจร่วมกนั 4)ใหผู้ร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 5) มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนัและขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6)การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยงัคง
ปรากฏใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะได ้ 8)ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะ
ของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
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ธรรมชาติของกระบวน การวจิยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวจิยั
ต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล 

บทบาทของผูว้จิยั 10 ประการ มีดงัน้ี 1) เป็นครู 2) เป็นผูน้ า 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี  4) เป็นนกั
วางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวเิคราะห์ 7) เป็นนกัสังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์        
9) เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  

4. ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ ์( Critical Social Theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่
นิยม (Theories of Postmodernism)  

การวจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมเป็นวธีิการวจิยัภายใตท้ฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ์  (Critical 
Social Theory) เป็นการวจิยัท่ีใชว้ธีิวทิยาศาสตร์บางส่วน แต่ใชว้ธีิปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action approach) ระหวา่งผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั เพื่อผูป้ฏิบติัแกไ้ขปรับปรุงสภาพของ
ตนเอง มีลกัษณะส าคญัท่ีน ามาท าความเขา้ใจในแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

1. ปฏิเสธวธีิคิดแบบปฏิฐานนิยมท่ีแยกตวัผูแ้สวงหาออกจากความรู้และความจริง 
2. เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตวัความรู้และความจริงนั้นๆ แต่

คือการน าความรู้และความจริงท่ีไดม้าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและสร้างการเปล่ียนแปลง 
3. เป็นลกัษณะของส านกัคิดปฏิบติันิยม  (Pragmatism) จุดมุ่งเนน้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ผลลพัธ์แบบ

ตายตวัแต่อยูท่ี่องคป์ระกอบต่างๆอาทิวธีิการการปรับเปล่ียนฯลฯท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการแสวงหา
ความรู้และความจริง 

4. กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เร่ิมตน้ท่ีการตั้งค  าถามหรือมองไปท่ีปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนแลว้จึงสร้างกระบวนการท่ีน าไปสู่การตอบค าถามหรือแกปั้ญหานั้นๆเป็นปัญหาในเชิง
ปฏิบติั (Practical problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา 

5.ในกระบวนการแกปั้ญหานั้นจะเกิดปัญหาหรือค าถามอ่ืนๆ ข้ึน ผลลพัธ์ของค าถามแรก
จะเป็นพื้นฐานในเชิงวธีิการและทฤษฎีส าหรับการตอบค าถามใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

6. กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ไดมี้เป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบเบด็เสร็จหาก
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาในเชิงปฏิบติัใหดี้ยิง่ข้ึนและเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา
ในสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงและซบัซอ้นยิง่ข้ึนดงันั้นความรู้ภายใตว้ธีิคิดปฏิบติันิยมจึงหมายถึงการ
เรียนรู้เพื่อรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึนและนกัคิดปฏิบติันิยมก็ไม่ตดัสินส่ิงท่ีตน
คน้พบต่อค าถามหรือปัญหาหน่ึงๆ วา่ถูกหรือผดิแต่จะเรียกส่ิงนั้นวา่ความจริงชัว่ขณะ (Temporary 
truth) ทั้งน้ีเพราะเม่ือเวลาผา่นไปและสังคมเปล่ียนไปค าตอบท่ีเกิดข้ึน  ณ เวลาหน่ึงก็จะลา้สมยัและ
ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 
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7. กระบวนการตอบค าถามหรือแกปั้ญหาท่ีส าคญัเป็นกระบวนการท่ีตั้งอยูบ่นการไม่เห็น
พอ้งร่วมกนั  (Disagreement) หรือท่ีเรียกวา่  Dialectic inquiry หรือกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบ
วภิาษวธีิโดยวธีิการเช่นน้ีเป็นวธีิการท่ีใหน้กัวจิยั  2 กลุ่มศึกษาในส่ิงเดียวกนัจากนั้นจึงใหท้ั้งสอง
วจิารณ์ซ่ึงกนัและกนัวธีิการน้ีจะท าใหท้ั้งสองกลุ่มไดม้องเห็นต าแหน่งแห่งท่ีในเชิงญาณวทิยาของ
ตนกล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทศัน์ท่ีก ากบักระบวนการแสวงหาความรู้รวมทั้ง
มองเห็นขอ้จ ากดัและจิตส านึกท่ีผดิพลาด  (False consciousness)ในวธีิการของตนกระบวนการ
เช่นน้ีจึงไม่มีจุดส้ินสุด (Endpoint) หากเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาหรือแสวงหา
ค าตอบใหดี้ยิง่ข้ึนไปและดว้ยวธีิคิดเช่นน้ีเองท่ีท าใหน้กัคิดส านกัปฏิบติันิยมและทฤษฎีสังคมเชิง
วพิากษเ์ห็นวา่กระบวนการเขา้ถึงความรู้นั้นไม่สามารถแยกขาดจากตวันกัวจิยัและบริบททางสังคม 

8. ภววทิยาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษเ์ป็นภววทิยาท่ีเห็นวา่ความรู้และความจริงนั้น
ไม่ไดไ้ร้เดียงสาแต่มีลกัษณะอตัวสิัย  (Subjective) ซ่ึงหมายถึงวา่ความรู้และความจริงไม่ไดป้ลอด
จากระบบคุณค่าท่ีผูเ้ช่ือท่ีวา่ภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริง
นั้นๆ แสวงหาเช่ือถือ ดงันั้นญาณวทิยาของทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษจึ์งเป็นญาณวทิยาท่ียนือยูบ่น
ความเช่ือท่ีวา่ภาวะของผูแ้สวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้นๆ 

ในกรณีกระบวนทศัน์ท่ีเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลงั
สมยัใหม่นิยม (Theories of postmodernism) นั้นมีลกัษณะส าคญัท่ีน ามาเพื่อท าความเขา้ใจแนวคิด
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

1. ส่ิงท่ีรับรู้วา่เป็นความรู้และความจริงในโลกน้ีนั้นคือส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาดว้ย
อุดมการณ์ (Ideology) และกระบวนการชุดหน่ึงๆ  

2. ความรู้ท่ีพึงประสงคคื์อความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ินหลากหลายใชก้ารวเิคราะห์
ระดบัจุลภาคและเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขตแคบๆ  (Little Narrative) เปล่ียนโลกทศัน์ต่อความรู้ จาก
วทิยาศาสตร์แบบกลไกของ  Isaac Newton ท่ีเห็นวา่จกัรวาลมีความคงท่ี เปล่ียนไปเป็นโลกท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาดงันั้นความรู้อยา่งดีท่ีสุดจึงเป็นความรู้แบบชัว่คราวท่ีตอ้งปรับเปล่ียนอยู่
เสมอแมแ้ต่ในวทิยาศาสตร์ธรรมชาติเองความรู้ในยคุหลงัๆ ก็แสดงใหเ้ห็นชดัวา่ความคิดแบบ  Isaac 
Newton ไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกอีกต่อไปแลว้ 

3. หลงัสมยัใหม่ไม่เช่ือเร่ืองภววทิยาไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ธรรมชาติของความรู้และความจริง
ความรู้และความจริงลว้นเป็นส่ิงประกอบสร้างทางสังคมท่ีข้ึนอยูก่บัเวลาและสถานท่ี (Knowledge 
is subjected to space and time) และอุดมการณ์ (Ideology) ท่ีแตกต่างหลากหลายดงันั้นภายใตว้ธีิคิด
แบบหลงัสมยัใหม่นิยมน้ี จึงไม่มีกระบวนทศัน์อีกต่อไปไม่มีความรู้มีแต่ความเป็นจริงท่ีหลากหลาย 

4. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดและแนวปฏิบติั 
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จากขอ้วพิากษต่์อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมและแนวคิดการพฒันาแนว
วฒันธรรมชุมชนจากหลกัการ จรรยาบรรณและบทบาทของผูว้จิยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวพิากษ ์
(Critical social theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม ( Theories of postmodernism) ซ่ึงเป็นความ
เขา้ใจพื้นฐานเพื่อความเขา้ใจในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนข้ึนเหล่านั้นหาก
น าเอาแนวคิดบางประการจากสาระต่างๆ ท่ีน ามากล่าวถึงขา้งตน้ จะไดข้ั้นตอนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (กรณีสมมุติวา่มี 2 วงจร หากมีมากกวา่ 2 วงจร ก็เร่ิมตน้วงจร
ใหม่เหมือนกบัวงจรท่ี 2 ไปจนส้ินสุด) ซ่ึงขอใหข้อ้เสนอแนวคิดและแนวปฏิบติัในแต่ละขั้นตอน 
ดงัภาพประกอบ 
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แผนภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ
วโิรจน์ สารรัตนะ 

ค านึงถึง 1 . ขอ้วพิากษต์่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิคและทศันะต่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
2. แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมและแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
3. ปรัชญาของทฤษฎีสงัคมเชิงวพิากษแ์ละทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของผูว้จิยั 
1.รักษาความลบั 
2.ผูร่้วมวจิยัเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆไดอ้ยา่ง
เสมอภาคกนั 
3.ทิศทางการวจิยัและผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัจากการตดัสินใจร่วม 
4.ผูร่้วมวจิยัมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวจิยั 
5. มีการปรึกษาหารือ  ขอ้เสนอแนะ
ไดรั้บการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6. การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บ
การอนุญาตก่อน 
7. ผลการด าเนินงานจะยงัคงปรากฏ
ใหเ้ห็นและเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นให้
ขอ้เสนอแนะได ้
8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทศันะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการ วจิยัแต่
เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10. ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการ
ท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วม
ตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล 

 

ค านึงถึง 10 หลกัการของผูว้จิยั 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทกัษะท่ีหลากหลาย 
3. มุ่งการเปล่ียนแปลง 
4. มุ่งการกระท าเพ่ือบรรลุผล 
5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยั 
6. วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมิน
ตนเอง 
7. เรียนรู้จากการกระท า ทั้งท่ี
ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
เป็นระบบ 
8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวจิยัทุก
คน เช่น  
-การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบติั 
-การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึง
ส่ิงท่ีปฏิบติั 
-การเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองคก์าร 
-การพฒันาตนเองจากการร่วมใน
การวจิยั 
10. น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

จุดเร่ิมตน้ สร้างความคุน้เคย 
เสริมพลงัดา้นวชิาการใหก้บัผูร่้วมวจิยั 

วางแผน 

ปฏิบติั 

 
สะทอ้น

ผล 

สงัเกต 

 
วางแผน 

 

สะทอ้น

ผล 
ปฏิบติั 

 

สงัเกต 

 

ผลการวจิยั 
บรรยายถึงปรากฏการณ์การวจิยัและ

น าเสนอผลการเปล่ียนแปลงผลการเรียนรู้ 
และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผูว้จิยั 
เป็นครู  เป็นผูน้ า  เป็นผูฟั้งท่ีดี  เป็นนกัวางแผน  เป็นนกัออกแบบ เป็นนกัวเิคราะห์  เป็นนกัสงัเคราะห์ 

เป็นผูส้งัเกตการณ์ เป็นนกัรายงานผล  เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก 
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ค าอธิบายจากแผนภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดอ้ธิบายแนวการด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสร้างความคุน้เคยและเสริมพลงัอ านาจเชิง
วชิาการ 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าไดใ้นหลายระดบั เช่น ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัช่วงชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวจิยัทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดบัโรงเรียนท่ีมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือพฒันาอยูใ่นระดบัสูง มีหลกัฐานหรือขอ้มูลเชิง
ประจกัษย์นืยนัหรืออา้งอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดข้ึนก่อน 

เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวจิยั (Participants) จ านวน
หน่ึง ท่ีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ดงันั้น เพื่อใหร้ะบุไดว้า่ผูร่้วมวจิยัคือใคร มีจ านวนเท่าใด 
ผูว้จิยัควรน าเอาแนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวจิยัให้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ร่วมวจิยัเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณท่ีวา่ 
“ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ ” ค  านึงถึงหลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวก ” รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว ้ 10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ใหเ้สียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการ
ท างานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใดๆ ท่ีจะท า
ใหเ้กิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นัง่ประชุมสนทนากบัแบบโตะ๊
กลม (Round table) ดงัแนวคิดหน่ึงของการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วมท่ีน ามากล่าวถึงขา้งตน้ 
ท่ีกล่าววา่ “...ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
ท่ีตนเองท างานดว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อท าความคุน้เคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน จะตอ้ง
คอยดูดซบักบัชุมชน ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมลกัษณะนิสัย ความตอ้งการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเก่ียวพนัโดยตรงกบังานท่ีจะตอ้งท า
ใหก้บัชุมชนนั้น...” 

นอกจากนั้น ผูว้จิยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวชิาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ใหก้บัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
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- แนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้ คือ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ” 

- แนวคิดและแนวปฏิบติัเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ เทคนิคการระดม
สมอง เทคนิคการน าแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผล
การปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียนและอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแกปั้ญหา  
เน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเนน้การแกปั้ญหา (Problem solving) 

ผูว้จิยัควรแสดงบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพของงานท่ีเป็นปัญหา เพื่อระบุสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพ
ปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา
การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา โดยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนดประเด็น
ต่างๆ ดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อน จากนั้นจึงจะน าเอา
แนวคิดเชิงวชิาการท่ีผูว้จิยัศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 น าเขา้สู่วงสนทนากบัพวกเขาซ่ึงอาจมีผลใหพ้วกเขา
น าเอาแนวคิดเชิงวชิาการนั้นไปปรับแกห้รือบูรณาการเขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดข้ึน 
ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือใหมี้การระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน
แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลกัการท่ีวา่  “ตระหนกัในศกัยภาพ 
ความเช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง ” และตามความเช่ือท่ีวา่ “แนวคิด
ใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่วา่งเปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงั
ความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน ” และ “…ใหโ้อกาสแก่
ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอ
เทคโนโลยอ่ืีนๆท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ใน
ระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ีเท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชน 
จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ 
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อยใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโลยท่ีี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดงัน้ี 
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ระยะท่ี 1การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาใหเ้ตม็ท่ี อาจใชเ้วลา 1-2 วนั ใหพ้วกเขาได้
ร่วมกนัระดมสมองคิดอยา่งเตม็ท่ีโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีเขามีและเคยท ากนัมา
เพื่อก าหนดสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท าวจิยั 
เพื่อจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการ (Action plan) ของส่วนรวม ท่ีประกอบดว้ยโครงการจ านวนหน่ึงและ
อาจใหแ้ต่ละรายจดัท าแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan: IDP) ดว้ย ก็จะท าให้
การแกปั้ญหามีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพราะโครงการจ านวนหน่ึงนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรท า
ในบางกรณีได ้และบางโครงการก็จ  าเป็นตอ้งมีแผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพื่อการน าไปปฏิบติั
ดว้ย  

ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวชิาการใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั อาจใชเ้วลา 1-2 วนัโดยผูว้จิยั
น าเอาแนวคิดท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 ไปถ่ายทอดใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงแนวทางการ
แกปั้ญหาในเชิงทฤษฎี ตามประโยชน์ของทฤษฎีท่ีวา่ “..ช่วยช้ีน าการตดัสินใจ ช่วยใหม้องภาพ
องคก์ารไดช้ดัเจนข้ึน ช่วยใหต้ระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิด
ใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ 
ช่วยสร้างส่ิงใหม่ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวชิาการแลว้ อาจเชิญ
วทิยากรมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม อาจใหศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม อาจใหศึ้กษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น
ตน้แบบ เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดวสิัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีท า
วจิยัอยา่งหลากหลาย 

ระยะท่ี 3 การบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวชิาการ (ภาคปฏิบติั
และภาคทฤษฎี) โดยจดักิจกรรมใหมี้การบูรณาการความรู้เชิงวชิาการท่ีไดรั้บ (ในระยะท่ี 2) เขา้กบั
ส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล(ในระยะท่ี 1) 
ตามหลกัการท่ีวา่ “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ดว้ย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวยีนอยูแ่ต่วธีิการเดิมๆ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเ้วลา 1-2 
วนั ซ่ึงผลจากการบูรณาการร่วมกนั อาจเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 1) ยนืยนัเอาตามส่ิงท่ีพวกเขา
ก าหนดในระยะท่ี 1 หรือ2)เปล่ียนความคิดใหม่ ยดึเอาตามแนวทางวชิาการท่ีผูว้จิยัน าไปถ่ายทอดให ้
หรือ 3)  บูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งส่ิงท่ีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีพวกเขาไดรั้บเสริม
เพิ่มเติมเพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ข้ึนมาโดยแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) มี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง ข้ึนกบัผูว้จิยัและร่วมวจิยัจะร่วมกนัก าหนดแต่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย
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จุดมุ่งหมายและวธีิการ (Ends and means) ในการแกปั้ญหานั้นวา่จะท าเพื่ออะไร  (What) และจะท า
อยา่งไร (How) 

แนวคิดการบรรจบกนัของธารสองสายน้ี หากพิจารณาหลกัการจดัการความรู้ 
(Knowledge management) ผูว้จิยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวชิาการหรือความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit knowledge) ในขณะท่ีผูร่้วมวจิยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา เป็นความรู้ท่ีฝังตวั ( Tacit knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหวา่ง
ความรู้เชิงวชิาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนยัหน่ึงคือการผสมผสานกนัระหวา่งภาค
วชิาการกบัภาคปฏิบติัเป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั คือ สายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีท่ี
ไดจ้ากนกัวจิยั กบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยั จากแนวคิดดงักล่าว มี
ขอ้ท่ีผูว้จิยัควรค านึง 4 ประการ คือ 

1. การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการในบทท่ี 2 จะตอ้งน าเสนอไวอ้ยา่งมี
จุดมุ่งหมาย อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวจิยั ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ยา่งเป็น
ไมป้ระดบังานวจิยัหรือห้ิงพระประจ างานวจิยัท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก 

2. ผูว้จิยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัค าพดูท่ีมกัพดูกนั
วา่ “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได ้หรือทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั ” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ
ตระหนกัวา่ ทฤษฎีจะช่วยยน่ระยะทางการลองถูกลองผดิใหส้ั้นลงได ้ดงัประโยชน์ของทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ นอกจากนั้นผูว้จิยัอาจสร้างแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัระหวา่งการวจิยั ทฤษฎี และการปฏิบติั หรือนกัวจิยั นกัทฤษฎี และนกั
ปฏิบติั หากท าใหเ้กิดข้ึนได ้ก็จะท าใหก้ารด าเนินงานวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

3. การน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการตอ้งเป็นไปหลงัจากท่ีปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัคิด
อยา่งเตม็ท่ีก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโนม้ท่ีผูร่้วมวจิยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวชิาการนั้น
ไปใชเ้ลยมีอยูสู่ง อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระท า (Passive)หรือเป็นผูต้าม 
(Follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-down approach) ท่ีฝังรากมา
นานหรืออาจเป็นเพราะแนวโนม้ท่ีจะเช่ือฟังผูว้จิยัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะท าใหก้ารวจิยัมีแนวโนม้
เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกวา่จะเป็นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือมีแนวโนม้ท่ีอิทธิพลของความรู้เชิง
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วชิาการ  (Explicit Knowledge) ท่ีส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัท่ีสะสมจาก
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผูร่้วมวจิยัไม่ไดถู้กน าออกมาใช ้

4. การน าเสนอแนวคิดเชิงวชิาการของผูว้จิยัจะตอ้งน าเสนอแบบไม่ยดัเยยีด ไม่ช้ีน าหรือ
ไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่ตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 
โดยยดึหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีวา่ “…ใหโ้อกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเอง
อยา่งเตม็ท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยอ่ืีนๆ  ท่ีอยูน่อกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของ
ชุมชนเขา้สู่วงสนทนาดว้ย ในระยะแรกๆ ใหเ้สนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ี
เท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหชุ้มชน จะปล่อยใหชุ้มชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง 
และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยอ่ืีนๆ ใหม้ากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึง
นกัพฒันาจะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะๆ เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบใหอ้ยา่งเตม็ท่ีแลว้ ก็ปล่อย
ใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (Acting) เพื่อการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ 
ผูว้จิยัยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และการเป็นผู ้

อ  านวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันา
ส่วนบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีก าหนดไวน้ั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด ตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล ” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยใหก้ าลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และ
การจดัการในการน าแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอ านาจหนา้ท่ี การ
ก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบนัทึกผลการปฏิบติั 
การสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติั ใหก้ระท าในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา ตั้งแต่ขั้นตอนการ

เตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบติั ไม่ไดห้มายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบติั 
(Acting) เท่านั้น โดยอาจใชเ้ทคนิควธีิและเคร่ืองมือต่างๆ ดงัต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวดัทศันคติ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ 
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ประเด็นในการสังเกตเพื่อบนัทึกผลการปฏิบติันั้น นอกจากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย เป็นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of new knowledge) ใน
ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) เพื่อน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ 
อาจน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน ( Lesson distilled) มาใช ้เป็นเทคนิควธีิการ่ส าเร็จหรือ

ลม้เหลวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายรปฏิบติังานลุ่มเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่างๆ เพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียด
ของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอกซ่ึงท าใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยู ่ทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เนน้
การระดมสมอง พดูคุย เล่าเร่ือง สังเคราะห์ จบัประเด็นกระบวนการวธีิท างานเชิงบทเรียนหรือ
ประสบการณ์หรืออาจกล่าวไดว้า่ การถอดบทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้จากการ
ปฏิบติังานโดยใชว้ธีิการสกดัความรู้และประสบการณ์จากผูร่้วมวจิยั พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ไดห้รือกล่าวในอีกนยัหน่ึงวา่ การถอดบทเรียน หมายถึง 
กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอยา่งออกมาจากบทเรียนท่ีมีอยูจ่ากส่ิงท่ีเราท า เพื่อใหไ้ดง้านท่ีเป็น
ความส าเร็จ ( Best practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ ( Bad practice)ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จและแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการถอดบทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 
รูปแบบ ดงัน้ี 

- การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังาน ด าเนินการทนัที
หลงัจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการหลงัจากกิจกรรมยอ่ย
เสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาโครงการ
ใหป้ระสบความส าเร็จในอนาคต 

-การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เพื่อการเรียนรู้หลงัส้ินสุดโครงการ เป็นการถอดบทเรียน
ทั้งระบบ เป็นกระบวนการวเิคราะห์การปฏิบติังานและบทเรียนความรู้ท่ีลึกซ้ึงและประกอบดว้ย
รายละเอียดจ านวนมากโดยเร่ิมตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และ
ผลลพัธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์เชิงลึก เช่น 
วเิคราะห์ดว้ย SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
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การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั ( After action 
review)การเล่าเร่ือง ( Story telling) การท าแผนท่ีความคิด ( Mind map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใชห้ลายวธีิร่วมกนักรณีเทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After action 
review) ท าทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบติังานในโครงการ โดยผู ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศยัค าถามดงัน้ีคาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี ส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงั
คืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไรและถา้มีงานแบบน้ีอีก เรา
จะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ  1) เป็นธรรมชาติ สบายๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปูเส่ือนัง่
ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2)  เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งใหก้นั) 3)เห็นหนา้กนัทุก
คน (เห็นรอยยิม้ อุดมการณ์ และการพดูคุย) และ  4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อมๆ กนั 
(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ 

ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม ่
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การวางแผน ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการ
พฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบติักนัใหม่ โดยน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 
มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล 
(Individual development plan) ใหม่ข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงอาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุ
ไปหรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติั (Acting) เพื่อแกปั้ญหากนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ี
ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้ง
ของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัและจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ โดย
ค านึงถึงหลกัการต่างๆ ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะทอ้นผลกนัใหม่ 
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม

สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual effects) จากการปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ีก าหนดข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 7  

ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผล (Reflecting) เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนกนัใหม่ 
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เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวธีิด าเนินการตามท่ีกล่าว
ในขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 10 การน าเสนอผลการวจิยัในบทท่ี 4 
1. การเล่าเร่ืองจากงานท่ีท า (Stories at work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง  (Factual 

and neutral manner)ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1–9 วา่ ท าอะไร ไดผ้ลเป็นอยา่งไรโดยอาจมี
ภาพถ่าย ขอ้มูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ แสดงประกอบใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนได ้  (ไม่ตายตวั 
อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกวา่) การน าเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยัควรจดัท าเป็นระยะๆ 
หรือหลงัเสร็จส้ินการท าวจิยัแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกวา่เสร็จส้ินทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิด
สภาพของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลท าใหน้ าเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ตามท่ีปฏิบติัจริง มีความสับสน อนัเน่ืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหน่ือยลา้ ความหลงลืม  

2. การเปล่ียนแปลง (Change) ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซ่ึง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(Action plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual development plan) เท่านั้น แต่ควรก าหนด
ความคาดหวงัในลกัษณะท่ีเป็นผลกระทบหรือผลลพัธ์ต่อเน่ืองในระดบัท่ีเป็นภาพรวมทั้ง
สถานศึกษาดว้ย เน่ืองจากเป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) เช่น 1) การเปล่ียนแปลงใน
คน วฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศองคก์าร2) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์าร 3) การ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ี4) การเปล่ียนแปลงในกระบวนการและระบบการท างาน เป็นตน้ หรือ
อ่ืนๆ แลว้แต่จะก าหนด อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในตวัคนนั้น ควร
ค านึงถึงทั้งระดบัตวับุคคล (Self) ระดบักลุ่ม (Group/team) และระดบัองคก์าร (Entire organization) 
ดว้ย โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
นอกจากนั้น เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปท่ีเป้าหมายสุดทา้ย (Ultimate goal) 
คือนกัเรียน ดงันั้นหากการวจิยัส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย จึงควรพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในนกัเรียน
ดว้ยวา่มีอะไรบา้ง 

การน าเสนอขอ้มูล ควรค านึงถึงรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของขอ้มูล ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจน าเสนอเป็นการพรรณนาท่ี
มีภาพถ่าย หรือค าสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นขอ้ความเชิง
พรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจน าเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็นกราฟฟิค เป็น
ตน้ โดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงสภาพท่ีเคยเป็นมา และสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป หรือแสดงให้
เห็นถึงช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บวา่มีส่วนใดท่ีส าเร็จ ส าเร็จมาก
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นอ้ยเพียงใด และมีส่วนใดท่ียงัไม่ส าเร็จ ท าไมถึงยงัไม่ส าเร็จ และควรท าอะไรอยา่งไรต่อไป เป็น
ตน้ ส าหรับแนวการน าเสนอผลการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายรูปแบบดูจากแผนภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.5 แนวการน าเสนอผลการเปลีย่นแปลงทีห่ลากหลายรูปแบบ  

 
การเรียนรู้  (Learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน เป็นการ

เรียนรู้จากการกระท า ( Action learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจากการวจิยั วา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้ 
อนัจะน าไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน 

การเรียนรู้จากการกระท า (Action learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวจิยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่
ค าตอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการ
พฒันาแบบปกติทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็
ตาม  

การเรียนรู้จากการกระท า (Action learning) มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษท่ี  20 
John Dewey นกัการศึกษาชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วธีิสอนแบบแกปั้ญหาและเป็นผูเ้สนอแนวคิด
ท่ีวา่การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระท าดว้ยตนเอง  (Learning by doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้ าไปสู่
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist learning theory) ถือเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 มากท่ีสุดซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ มีวธีิการแสวงหาความรู้
และค าตอบในส่ิงต่างๆ ดว้ยหลกัการท่ีวา่ใชไ้ดห้รือไม่ ถา้ใชไ้ดก้็คือท าได ้หมายความวา่ “เป็นความ
จริง” เป็นการคิดท่ีแสวงหาวธีิการกระท า น ามาใชใ้หเ้กิดผลตามท่ีก าหนดไว ้( Workability) เป็น
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ประโยชน์เม่ือน ามาปฏิบติัไดจ้ริง ประยกุตไ์ดจ้ริง ( Adaptability)การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนได้
สร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือจากความรู้ท่ีรับเขา้มาใหม่ ท่ีเกิดจาก
ความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน  (Active learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากแนวคิดน้ี มีอยูห่ลายรูปแบบไดแ้ก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative learning) เรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือกนั (Collaborative learning) เรียนรู้โดยการคน้ควา้อยา่งอิสระ  (Independent investigation 
method) รวมทั้งเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)  

จากท่ีกล่าวมา การเรียนรู้จากการกระท าในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ 
จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อยา่งเป็นอิสระ และจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ในการระบุวา่ 
อะไรคือการเรียนรู้จากการกระท า อาจตั้งค  าถามวา่ ส่ิงท่ีฉนัจะท าใหต่้างไปในคร้ังหนา้คืออะไร 
(What will I do differently next time?) ในลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ีถึงส่ิงท่ี
ควรท าหรือไม่ควรท าจากส่ิงท่ีท าหรือไม่ท าในคร้ังน้ี เช่น เรียนรู้วา่หากจดัท าแผนเพื่อแกปั้ญหาน้ีอีก 
จะไม่ท าอะไรบางอยา่งดงัเช่นท่ีท าในคร้ังน้ี แต่จะท าอะไรบางอยา่ง เน่ืองจาก ...” เป็นตน้ ทั้งน้ี การ
เรียนรู้จากการกระท าไม่หมายถึงความรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะ “รู้...” จากการท่ีผูว้จิยัไดรั้บการ
ฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกบัคนอ่ืน รู้วธีิการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ เป็นตน้  

ความรู้ใหม่ (New knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบติั ไม่ใชค้วามรู้จากการอ่าน
ต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกนั หากงานวจิยัไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัความรู้ใหม่ (New knowledge) มีแต่ค าตอบเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติ
ทัว่ไป ท่ีท าแลว้ท าเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย แมจ้ะมีวงจรการท างานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึงๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู้
ภายใตว้ธีิคิดปฏิบติันิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะน าไปสู่การคิดท่ีดี
ยิง่ข้ึน ซ่ึงนกัคิดปฏิบติันิยมจะไม่ตดัสินส่ิงท่ีคน้พบต่อวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีปัญหาหน่ึงๆ วา่ถูกหรือ
ผดิ แต่จะเรียกส่ิงนั้นวา่ความจริงชัว่ขณะ (Temporary truth) เพราะเม่ือเวลาผา่นไปและสังคม
เปล่ียนไปค าตอบท่ีเกิดข้ึนณเวลาหน่ึงก็จะลา้สมยั ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

โดยทฤษฎีถือวา่ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนั ดงันั้น การน าเสนอวา่อะไรคือ
ความรู้ใหม่จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของ
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในขั้นตอนการสะทอ้นผล (Reflecting) เช่น พิจารณาวา่ “จากการบูรณาการใน
แนวคิดระหวา่งนกัวจิยัท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎี กบัผูร่้วมวจิยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ีเพื่อ
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แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการท างาน เม่ือประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อใหเ้กิด
ความรู้ใหม่ ท่ีน ามาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากท่ีเคยท ากนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” 
ดงันั้น ความรู้ใหม่ (New knowledge) ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการ
รวบรวมขอ้มูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน (Action) ในแต่ละ
ส่วนงาน (Parts) เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนั (Connection of parts) จะก่อใหเ้กิดภาพความรู้ใหม่ (A 
whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ี หากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย ( Joining of wholes) จะเป็นภูมิปัญญา 
(Wisdom) ดูภาพแนวคิดการก าหนดความรู้ใหม่จากการกระท า จากแผนภาพท่ี 2.6 

 

 
 
แผนภาพที ่2.6 แนวการก าหนดความรู้ใหม่ในการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
จากแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ วโิรจน์ สารรัตนะ 

(2558) ดงักล่าวขา้งตน้เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่แนวคิดดงักล่าวมีครอบคลุมสามารถน าหลกัการสู่การ
ปฏิบติัไดท้นัที และน าแนวคิดเสริมจากการวจิยัของ ศิริกุล นามศิริ (2552) ชยานนท ์ มณเพียรจนัทร์
(2554) และ รัฐสภา พงษภิ์ญโญ (2556) มาใชป้ระกอบในการวจิยั ดงัน้ี 

แนวคิดหลกั 
1. ค านึงถึงรูปแบบการวจิยัท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์ (Critical Science) การ

น าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้ง
ขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่ หรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนั
สะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล 
ระดบักลุ่มผูร่้วมวจิยั และระดบัองคก์ารรวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
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2. ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวจิยั 10 ขั้นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นกัวจิยั 10 ประการโดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบและ
จรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 

3.ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการใหค้  าแนะน าต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเยยีด ไม่ใหเ้ป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การ
เป็นตวัเสริม 

4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวจิยั ” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวชิาการ (Academic 
Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยัวา่มีความประสงคท่ี์จะ
ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ่มพนูโลกทศัน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวทิยากร เป็นตน้ ผูว้จิยัจะท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆเหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

6. ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล ” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 

7. ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัโดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวจิยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน การวเิคราะห์วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบักรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม  10 ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ีขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ  (Preparation) ขั้นตอนท่ี 2 การ
วางแผน  (Planning) ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั  (Acting) ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล  (Observing) 
ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล  (Reflecting) ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่  (Re-planning) ขั้นตอนท่ี 7
การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้น
ผลใหม่ (Re-reflecting)  

และขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion)  
 

ตอนที ่2 นานาทศันะเกีย่วกบัการพฒันาห้องเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษที ่21 
ในตอนต่อไปน้ี ผูว้จิยัจะน าเสนอนานาทศันะเก่ียวกบัลกัษณะและแนวการพฒันา

หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหเ้กิดความรอบรู้ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) 
ใหเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศพื้นฐานท่ีผูว้จิยัจะสามารถน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือเชิงวชิาการเหล่าน้ี 
ไปใชเ้พื่อแลกเปล่ียนกบัความรู้เชิงประสบการณ์ของผูร่้วมการวจิยั ตามกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวในตอนตน้ โดยมีนานาทศันะท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

1. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
วโิรจน์ สารรัตนะ ( 2556, หนา้ 76 ) กล่าววา่ หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี  21 มีการใช้

เทคโนโลยมีากข้ึนแต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนก็ยงัเป็นเสาหลกัของการจดัการศึกษา 
การใหค้วามเอาใจใส่ดูแลเป็นรายบุคคลหรือการเป็นพี่เล้ียงในฐานะการเป็นครูท่ีดีก็ยงัคงเป็น
ทรัพยากรท่ีล ้าค่า  (Invaluable Resource) ท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถจะท าหนา้ท่ีไดเ้ทียบเท่าหรือมา
แทนท่ีไดเ้พราะนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะดงัน้ี  1)คล่องในเทคโนโลย ี( Technology 
Fluency) สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอล 2)นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 คล่องในสารสนเทศ 
(Information Fluency) รวบรวม วเิคราะห์ จดักระท า ตรวจสอบคุณภาพ และใชข้อ้มูล 3) นกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 คล่องในส่ือ (Media Fluency) สามารถใชเ้ลือกดูและจดักระท ากบัส่ือต่างๆ  

2. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของพงษช์ยั ชยัมงคล 
พงษช์ยั ชยัมงคล ( 2557, หนา้ 19 )กล่าววา่หอ้งเรียนดิจิตอลเป็นระบบหอ้งเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่ง
เรียนรู้ไดท้ัว่โลกผา่นทาง Internet สามารถจดัการเร่ืองเอกสารไดทุ้กรูปแบบเช่น Word, Excel, 
FileMultimedia ต่างๆผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยกีารส่ือสารและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ท า
ใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหอ้งเรียนดิจิตอลมีคุณลกัษณะท่ีเป็นหอ้งเรียนท่ีสามารถ
สนบัสนุนการใชส่ื้อการสอนไดห้ลากหลายสามารถเช่ือมโยงส่ือการสอนจากหอ้งเรียน
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อิเลคทรอนิกส์ E-Classroomสามารถสืบคน้ ใชซ้ ้ า ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัและเพิ่มข้ึน
ตลอดเวลา เป็นแหล่งสืบคน้ความรู้ของนกัเรียน สามารถน าส่ือต่างๆ ใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุ
ใหม่ Social Network เช่น YouTube wiki Facebook เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้นการศึกษา
ประกอบดว้ย โตะ๊ครูอจัฉริยะ กระดานอิเลคทรอนิกส์ เคร่ืองฉายภาพ Projector กลอ้งวดิีโอ 
Webcam คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ชุดเคร่ืองเสียง ล าโพงและโปรแกรม Software E-
classroom 

3. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของ Samsung Smart Learning 
Center Samsung Smart Learning Center (2556) กล่าวถึง หอ้งเรียนแห่งอนาคตไดน้ าความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการเรียนรู้และใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียน
สามารถคน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสหสาขาวชิา เพื่อคน้หา
ค าตอบ สร้างการคน้พบ รวมถึงสร้างส่ือ เพื่อแบ่งปันการคน้พบและสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูอ่ื้น 
ดงัแผนภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.7 Samsung Smart Learning Center Model 

 
จากแผนภาพท่ี 2.7 ในหอ้งเรียนแห่งอนาคตมีการออกแบบใหใ้ชเ้ทคโนโลยขีองซมัซุง

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรคผ์ลงานจากการศึกษาคน้ควา้ของตวัเอง เพื่อ
พฒันา Learning Skills และ Research Skills ดว้ยตวัเองในสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมผูเ้รียน ผา่นการ
จดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมและการท างานเป็นกลุ่มในการด าเนินโครงการยงัไดพ้ฒันา
ระบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ดา้นในการจดัการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่  1) สร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ดว้ยการออกแบบสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ใหม่ท่ีเปิดพื้นท่ีใหส้ามารถท างานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงาน 2) การ
เขา้ถึงเทคโนโลยดีว้ยการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีสามารถสืบคน้ขอ้มูล ผลิตส่ือ และ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ( Mobility) โดยไม่จ  ากดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียน  3) หลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) เพื่อใหเ้ด็กฝึกตั้งค  าถามกบัส่ิงรอบตวัและคน้หาค าตอบและเรียนรู้ได้
ดว้ยตวัเอง  4) การพฒันาครู  ดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน โดยเปล่ียนครูจากการเป็น
ผูบ้รรยาย สู่การสนบัสนุนและเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็ก 5) เตรียมความพร้อมเด็กใหท้ดลองการเรียนใน
วธีิใหม่ เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 6) การวดัและประเมินผลตามแนวทาง
ศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผูป้ระเมินตนเอง 

หอ้งเรียนแห่งอนาคตของซมัซุงจึงเป็นมากกวา่การสร้างหอ้งเรียน แต่มีกระบวนการ
ตั้งแต่การสร้างสภาพแวดลอ้มใหม่และใหเ้กิดการเขา้ถึงเทคโนโลยอียา่งเท่าเทียม ดว้ยการจดัสร้าง 
Samsung Smart LearningCenterในโรงเรียน พร้อมใหก้ารสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้
แบบ Problem - Based Learning กบัผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ก่อนท่ีเด็กและครูจะไดเ้รียนรู้ร่วมกนั
จากการท าโครงการแกปั้ญหาสังคมของเด็กๆ และส่ือสารการคน้พบผา่นการเล่าเร่ืองดว้ยส่ือ
ดิจิตอล  (Digital Storytelling) โครงการยงัมีวธีิการประเมินผลและติดตามผลดว้ยการวจิยัแบบ 
(Narrative Research) ท่ีใหเ้ด็กประเมินการคน้พบและเกิดการพฒันาตนเองและเม่ือเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัจากกระบวนการเรียนรู้ใหม่ จึงน ามาสู่การบูรณาการในหลกัสูตร วชิาหรือกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ตามความเหมาะสมจนเกิดโมเดลการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในแบบ
ท่ีเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได ้

ส าหรับ  ซมัซุง เช่ือวา่ การคน้พบ  (Discovery) เป็นรากฐานท่ีท าใหม้นุษยชาติกา้วไป
ขา้งหนา้  ในทุกประเทศท่ีด าเนินธุรกิจทางบริษทัมีนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ( Corporate 
Social Responsibility) ท่ีจะสนบัสนุนการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวติ โครงการ “ซมัซุง สร้าง
พลงัการเรียนรู้สู่อนาคต ” (Samsung Smart Learning Center) เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีเราคาดหวงัวา่
จะเป็นตน้แบบของการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถขยายผลสู่วงกวา้ง เปิดโลกใหเ้ด็กและเยาวชน
คน้พบศกัยภาพของตนเอง เห็นพลงัของเรียนรู้ เกิดแรงบนัดาลใจ พฒันาตน กา้วสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้
อยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

4. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของ Intel 
Intel (2554) กล่าวถึงโมเดลหอ้งเรียนแห่งอนาคตเป็นโซลูชัน่ประกอบการเรียนการสอน 

ในรูปแบบของ อี-เลิร์นน่ิง ซ่ึงนกัเรียนทุกคนไดใ้ชค้อมพิวเตอร์คนละเคร่ืองในหอ้งเรียน ( 1:1 E-
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Learning) ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ส าหรับในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 น้ีเป็นตน้ไป 
อินเทลไดจ้ดัท าโครงการน าร่องคร้ังท่ีสอง ภายใตแ้นวคิด “หอ้งเรียนแห่งอนาคต ” ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนทวธีาภิเศก และโรงเรียนวดัราชาธิวาส เพื่อสนบัสนุนนโยบายแทบ็
เล็ตเพื่อการศึกษา (One Tablet Per Child) ของรัฐบาล โดยส่ิงท่ีอินเทลใหก้ารสนบัสนุน ไดแ้ก่ติดตั้ง
ระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและการเขา้ถึงคอนเทน้ท ์
ประกอบดว้ย ระบบการกระจายคอนเทน้ทไ์ฟร์วอลล ์ระบบรับคอนเทนทแ์ละระบบบริหารจดัการ
ในหอ้งเรียน (Content Distribution Network, Firewall, Content Caching, Classroom Management)
จดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรครู ควบคู่กบัการอบรมผา่นโปรแกรม อินเทลทีช และ 
อินเทลเลิร์นน่ิง ซีร่ีส์ 1:1 เป็นตน้ 

จากโครงการน าร่องโครงการแรกการพฒันาบุคลากรครูเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการสร้าง
พื้นฐานอนัแขง็ แกร่ง และการน าแนวคิดน้ีไปปฏิบติัในหอ้งเรียน เม่ือมีแรงบนัดาลใจและทราบถึง
วธีิการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ คณะครูก็สามารถ “สร้างสรรค์ ” และ 
“ชกัชวนนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม” กบัการเรียนรู้ไดก้ารใชง้านเทบ็เล็ตพีซี อินเทล อะตอมในหอ้งเรียน 
ท าใหเ้กิดการโตต้อบอยา่งกระตือรือร้นระหวา่ง คุณครูและนกัเรียนนกัเรียนเพลิดเพลินกบัการเรียน
ผา่นทางแอปพลิเคชัน่มากกวา่การเรียนแบบปกตินกัเรียนแสดงออกถึงความสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึน 
และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน นกัเรียน สนุกกบัการใชแ้ทบ็เล็ตพีซีในการ
คน้ควา้วจิยัการส่งการบา้นและการท ากิจกรรม กลุ่มร่วมกบัเพื่อนๆโปรแกรม Classroom 
management software เป็นโปรแกรมท่ีมีประโยชน์มากส าหรับคุณครูประจ า ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ไดเ้รียนการใชแ้ทบ็เล็ตมาก่อนแลว้ การควบคุม การใชง้านแทบ็
เล็ตอยา่งใกลชิ้ดในหอ้งเรียนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นคณะครูใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานต่างๆ อยา่ง
หลากหลาย เช่น การท างานวจิยั การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การสอนบทเรียน การ
น าเสนอส่ือมลัติมีเดีย และการคุมสอบ ทั้งน้ี วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ เป็น
วชิาท่ีไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดจากโมเดลอี-เลิร์นน่ิง (เน่ืองจากครูสามารถน าบทเรียนมาประยกุต์
กบัแอปพลิเคชัน่และเคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ ได)้คณะครูตอ้งการใหมี้การอบรมเพิ่มเติมและการ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การเรียนและวธีิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสริม
วธีิการสอนและการพฒันาบุคลากรส่ิงท่ีตอ้งการเพื่อการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีดีข้ึนไดแ้ก่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงและปลัก๊ไฟเพิ่มเติม 

5. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของสุพจน์ ศรีนุตพงษ ์
สุพจน์ ศรีนุตพงษ ์( 2555, หนา้ 64 ) กล่าวถึงหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในววิฒันาการ

ดา้นการศึกษานั้นอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทุกวนัน้ี
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เด็กๆ นกัเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไดเ้ร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวนัและบางคนอาจจะใช้
คอมพิวเตอร์หรือ  PDA ในการท าการบา้นส่งอาจารยด์ว้ยก็เป็นไดส่้วนทางดา้นมหาวทิยาลยัต่างๆ
นั้นไดมี้การเพิ่มจ านวนเน้ือหาวชิาเรียนออนไลน์บน เวบ็ไซตแ์ละองคก์รเอกชนหลายแห่งก็ไดน้ าอี
เลิร์นน่ิงมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยท่ีหลายต่อหลายกรณีพบวา่การเรียนออนไลน์แบบ
อินเตอร์แอคทีฟและเวบ็ไซทบ์นอินเทอร์เน็ตช่วยใหน้กัเรียนนกัศึกษาและบุคคลทุกเพศทุกวยัได้
เรียนรู้และเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึงและกา้วต่อไปในการศึกษาเร่ืองอ่ืนๆและเป็น
อยา่งน้ีต่อไป อยา่งไม่มีส้ินสุด 

ในขณะเดียวกนัท่ีแนวคิดการใชอี้เลิร์นน่ิงไม่เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายนั้นเทคโนโลยี
ดา้นบรอดแบนดค์วามเร็วสูงก็ ไดก้า้วเขา้มาแทนท่ีการเช่ือมต่อผา่นไดอลัอพัโมเด็มแบบเดิมซ่ึงได้
ส่งผลกระทบถึงวธีิการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบทางเดียว  (Asynchronous learning) โดยการ
ดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านหรือการรับ-ส่งอีเมลไ์ดก้ลายมาเป็นการท างาน ร่วมกนัแบบออนไลน์ 
(Real-time collaboration) และนอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถดูวดีีโอการศึกษาผา่นระบบวดีีโอสตีมม่ิง
ตลอดจนการส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาออนไลน์โดยใชร้ะบบการประชุมทางไกลและระบบโทรศพัท์
ไอพีอีกทั้งยงัสามารถท่ีจะเรียกดูเอกสารมลัติมีเดียและใชร้ะบบการถ่ายทอดเสียงและภาพผา่นทาง
เวบ็  (Webcast) ซ่ึงสามารถฟัง เสียงดูภาพและสนทนา  (Chat) ไดพ้ร้อมๆกนัอีกดว้ยการเช่ือมต่อ
แบบไร้สายนบัเป็นอีกเทคโนโลยหีน่ึงท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงการติดต่อส่ือสารของนกัเรียนและ
โรงเรียนโดยท่ีหลายมหาวทิยาลยัทัว่โลกไดน้ าเอาระบบแลนไร้สายมาติดตั้งในมหาวทิยาลยัเพื่อให้
นกัเรียนนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงเอกสารและส่ือการสอนตลอดจนขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆจากทุกแห่ง
ภายในวทิยาเขตซ่ึงขอ้ดีก็คือทางโรงเรียนหรือทางมหาวทิยาลยัไม่จ  าเป็นตอ้งวางระบบสายเคเบิล
ใหม่และนกัเรียนนกัศึกษาก็สามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆไดเ้พียงการใช ้น้ิวสัมผสัผา่นเมาส์คลิก
เท่านั้นล่าสุดทางส านกัข่าวซีเอน็เอน็ไดร้ายงานวา่โรงเรียนหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก าลงั
หนัมาส่งเสริมการใชง้านเทคโนโลยเีช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรือท่ีเรียกกนัใน
แวดวงไอทีวา่เทคโนโลยไีร้สายแบบ  Wi-Fi เพื่อ เป็นการเพิ่มระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยท่ี
โรงเรียนของรัฐจ านวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาไดรั้บการติดตั้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โตะ๊และมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับเสริมการเรียนการสอนอยา่งไรก็ตามการใชง้านของ
เทคโนโลยี  Wi-Fi ก าลงักลายเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนระดบัประถมและมธัยมสามารถ
เช่ือมต่อกบั อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายดายในทุกเวลาและทุกสถานท่ีภายในโรงเรียนโดยแนวโนม้น้ี
ไดเ้ร่ิมตน้จากมหาวทิยาลยัหลายแห่งในสหรัฐและขณะน้ีไดข้ยายลงไปสู่สถาบนัการศึกษาระดบัท่ี
ต ่าลงไป 
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ทุกวนัน้ีมหาวทิยาลยัชั้นน าทั้งในยโุรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งในประเทศไทยเราไดมี้
การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายซ่ึงนบัเป็นส่วนขยายและเสริมการใชง้านดา้นอีเลิร์นน่ิงและบริการ
ผา่นทางเวบ็ท่ีไดถู้กพฒันามาก่อนหนา้น้ีแลว้ ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ั้งแต่การลงทะเบียนเรียน
ของนกัศึกษาไปจนถึงการขายบตัรเขา้ชมงานโรงเรียนอีกแนวคิดหน่ึงท่ีจะถูกประยกุตใ์ชส้ าหรับ
สถาบนัการศึกษาก็คือระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์  (CRM - customer relation management) ทั้งน้ี
จากภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัต่างชาติไม่วา่จะเป็นอเมริกา ยโุรปหรือออสเตรเลีย ต่าง
ก็พากนัเขา้มารับสมคัรนกัศึกษาต่างชาติใหเ้ขา้ไปเรียนต่อในระดบัปริญญาโทและเอกหรือ
แมก้ระทัง่ ระดบัมธัยมและปริญญาตรีดว้ยหรือถา้จะยกตวัอยา่งท่ีใกลต้วัข้ึนมาหน่อยส าหรับใน
ประเทศไทยเราเองท่ีมีการออกโฆษณาของมหาวทิยาลยัเอกชนหลายแห่งทางโทรทศัน์ซ่ึงเท่าท่ีได้
เห็นมาก็มีไม่ต ่ากวา่  5 สถาบนัซ่ึงในอดีตจะมีแต่เพียงโฆษณาเปิดรับสมคัรนกัศึกษาทางหนา้
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารเท่านั้นเคยคิดแปลกใจบา้งหรือไม่วา่ท าไมตอ้งมีการโฆษณา
สถาบนัการศึกษาผา่นทางส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูงมากทั้งค่าถ่ายท าเทป โฆษณา
และค่าออกอากาศ 

6. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของปราถนา ชนะศกัด์ิ 
ปราถนา ชนะศกัด์ิ ( 2556, หนา้ 104 ) กล่าวถึงความส าคญัของหอ้งเรียนดิจิตอล เป็นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุของการส่ือสารและเทคโนโลย ีในระบบ
การศึกษาครูเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาครูเป็นผูจ้ดัการหอ้งเรียน เป็นผูดู้แลระบบเทคโนโลยี  การจดัการ
หอ้งเรียนท่ีบูรณาการเทคโนโลยแีละการออกแบบการเรียนการสอนท่ีอ านวยความสะดวกในการ
จดักิจกรรมการสอน การจดัการหอ้งเรียนโดยการสร้างการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมี
ชดัเจนเป้าหมายและ กิจกรรมมากมายท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อบูรณาการ หรือจดัหอ้งเรียนส าหรับ
หอ้งเรียนดิจิตอล และควบคุมความประพฤติของนกัเรียน  ก าหนด กฎระเบียบท่ีชดัเจนและ
สอดคลอ้งกนัวธีิการและเวลาเรียน การพดูคุย การพฒันามีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ มีโครงสร้างความ
รับผดิชอบในชีวติประจ าวนั ในขณะท่ีเรียนหรือการอภิปราย ควรจะโพสตใ์นหอ้งเรียนและพร้อมท่ี
จะท าใหพ้อ่แม่ออนไลน์ ไดอุ้ปกรณ์ อ่ืนๆ เช่น Blackberries, iPods และโทรศพัท ์อ่ืนๆ อาจจะไดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชใ้นหอ้งเรียนวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา 

นอกจากน้ีการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเช่นการประดิษฐคิ์ดคน้เพื่อให้
นกัศึกษามีทกัษะและความรู้ท่ีพวกเขาตอ้งการ เช่นความรู้ของเร่ืองท่ีศึกษามีทกัษะความสามารถใน
การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการท างานร่วมกนั(จากงานเขียนของฌองเพียเจต)์ การเรียนรู้ถูกมองวา่เป็น
ปรัชญาเนน้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลท่ีไม่ซ ้ ากนันกัเรียนจะตอ้งสร้างความรู้ของตนเอง วธีิการสอนท่ีดี
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อีกประการหน่ึงคือการสอนความร่วมมือและการท างานร่วมกนั เพื่อพฒันาการใชท้กัษะชีวติใน
สังคมครูผูส้อนจะอยูใ่นบทบาทของผูอ้  านวย ความสะดวก  (แปลจากบทความ  Mister Peters เม่ือ 18 
สิงหาคม 2011) เป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนของครูไทยใน
ศตวรรษท่ี  21ใหมี้ความทนัสมยัมีการบูรณาการกิจกรรมกบัเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม
ตามศกัยภาพของสถานศึกษาเพื่อใหก้ารศึกษาไทยมีการพฒันาแบบยัง่ยนืกา้วหนา้เทียบเท่า
อารยประเทศ 

การเรียนการสอนในโรงเรียนปัจจุบนั เนน้การเรียนในวชิาต่างๆ โดยมีสาระวชิาและ
มาตรฐานสาระการเรียนรู้เป็นตวัอา้งอิงควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยตวัช้ีวดัหรือผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การสอนของครูไทยเนน้การสอนในหอ้งเรียน วดัผลมุ่งสัมฤทธ์ิผลส าเร็จ
การศึกษา ดา้นวชิาการส่ิงท่ีขาดหายไปคือการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนและการพฒันาคุณค่าท่ีจะส่งผล
ต่อการเรียน การด าเนินชีวติและการท างานในอนาคต การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูแบบเดิม คือ สถานท่ีจ ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนการเรียนรู้จ ากดัเฉพาะกบัครู ผูเ้รียนและ
ต ารา เวลาในการจดัการเรียนจดัเป็นชัว่โมง โอกาสในการเรียนการสอนเขา้ไม่ถึงส่ือการเรียนการ
สอนของครูท่ีจดัให ้สถานท่ีเรียนไม่เพียงพอกบัผูเ้รียนท่ีประสงคจ์ะเรียน สัดส่วนครูกบันกัเรียน
มากเกินไปหอ้งเรียนละ 40 คนไม่เหมาะสมกบับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีจะเนน้เป็นรายบุคคล ใชว้ธีิ
แบบเดียวกบันกัเรียนทั้งชั้นเรียน 

หอ้งเรียนแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นท่ีสนใจในสถาบนัทางการศึกษาต่าง ๆ ทัว่
โลกและขยายตวัมากข้ึนในทศวรรษท่ี 21 มีการปรับการเรียนการสอนอยา่งบูรณาการมีนวตักรรม 
ICT ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นเทคโนโลยโีดยใชร้ะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุใหม่ ( Social 
Network ) มาสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริหารจดัการทั้งดา้น วชิาการ บุคคล งบประมาณและ
การบริหารงานทัว่ไป เพื่อพฒันาคุณภาพเด็กยคุใหม่ดว้ยสารสนเทศรอบดา้น โรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมสูงจดัแหล่งเรียนรู้ดว้ยระบบ E-Classroom, E-Learning, E-Library ,E-office, E-Student และ
E-Service เพื่อพฒันาการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยกีารจดัการหอ้งเรียน หอ้งสมุด การเรียนการ
สอน และส่ือสังคมสมยัใหม่สามารถยกระดบัสู่คุณภาพสถานศึกษายคุใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพสร้าง
ความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา 

Harvard Business Review (2554, ออนไลน์ )แสดงใหเ้ห็นถึงค่าร้อยละจากการจดั
กิจกรรมท่ีต่างกนัแต่ละอยา่งโดยกิจกรรมท่ีต่างกนัจะท าใหเ้ราจดจ าส่ิงท่ีไดก้ารเรียนรู้ต่างกนัดว้ยดงั
แผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพที ่2.8 แสดงปิรมิดจากจัดกจิรรมการเรียนรู้ทีต่่างกนั 
 

7. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของHarvard Business Review 
Harvard Business Review (2554, ออนไลน์) กล่าวถึงหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ

ประโยชน์ไดต้รงดงัน้ี 
1. ความคิดสร้างสรรค ์หรือจินตนาการทางความคิด Creative ปัจจุบนันานาประเทศให้

ความส าคญักบัความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งมาก เพราะสามารถสร้างคุณค่าและความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัเป็นอยา่งมาก ดงันั้นประเทศไทยจึงไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจในอนาคตให้
เป็นแบบ Creative Economy หรือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นขณะท่ีทุกภาคส่วนก าลงัต่ืนตวักบั
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์อุตสาหกรรมทั้งนอ้ยและใหญ่ใหค้วามสนใจ แต่ก็มีค  าถามตามมาวา่แลว้เราท า
อยา่งไรต่อไป Creative คืออะไร มาจากไหน คิดไดอ้ยา่งไร ในเม่ือการศึกษาของบา้นเรายงัเนน้การ
ท่องจ า เนน้การเรียนเพื่อน าไปสอบ จึงไม่สามารถท าใหเ้ด็กไทยมีความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ม่ือการ
สอนท่ีโรงเรียนยงัไม่สามารถท่ีจะท าได้  J-sharp Future Classroom จึงออกแบบหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัสภาวะสังคมแห่งอนาคต โดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบ ( Creative Based Learning)ซ่ึง
ไดรั้บการทดสอบมาแลว้ตั้งแต่ปี 2554 ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แบบสร้างสรรค ์คิดและแสดงออกแบบ
สร้างสรรค ์โดยการคน้ควา้ การแสดงออกและการน าเสนอนอกจากนั้นผูเ้รียนยงัไดรั้บความ
สนุกสนานจากการฝึกความคิดสร้างสรรค ์ดว้ยเกมส์พฒันาความคิดสร้างสรรค ์เช่น เกมส์มอง
หลากมุม เกมส์ค าตอบดีมีมากมาย อีกดว้ย 

2. ความสามารถในการส่ือสาร ( Communication) ปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงของเด็กไทยท่ี
ท าใหเ้ราไม่สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ก็คือการท่ีเด็กไทยไม่กลา้ท่ีจะแสดงออก ข้ีอาย กลวั
วา่ส่ิงท่ีตวัเองตอบจะผดิ ซ่ึงเป็นกรอบการเรียนท่ีพบเจอในปัจจุบนั ในขณะท่ีต่างประเทศก าลงัให้
ความส าคญักบัการส่ือสารเป็นอยา่งมาก ล่าสุดประเทศสิงคโปร์ประเทศท่ีมีขนาดเล็กเท่ากบั
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จงัหวดัๆหน่ึงของไทย ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ แต่ประชากรกลบัมีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาท
ต่อคนต่อเดือนส่ิงเดียวท่ีสิงคโปร์ท าไดคื้อพฒันา “คนในประเทศ” ใหมี้การศึกษาท่ีดี สิงคโปร์ เป็น
ประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังล่าสุด 
สิงคโปร์เนน้ใหเ้ด็กฝึกการส่ือสารอยา่งจริงจงั โดยไดบ้รรจุหลกัสูตรการพดูในท่ีสาธารณะ ( Public 
Speaking) ใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

3. แรงบนัดาลใจ  (Inspiration) หากเราเคยไดย้นิบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆท่ีประสบ
ความส าเร็จเล่าใหเ้ราฟังถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมา เราจะพบวา่คนเหล่านั้นไม่ไดไ้ดอ้ะไรมาง่ายๆ 
ส่วนมากเร่ิมจากศูนย ์ตอ้งใชค้วามมุ่งมัน่ ความพยายาม อดทนต่อความล าบาก ต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ
มากมาย กวา่จะส าเร็จและสุขสบายไดเ้ช่นทุกวนัน้ีแรงบนัดาลใจ ( Inspiration) คือ พลงัอ านาจใน
ตนเองชนิดหน่ึง ท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนการคิดและการกระท าใดๆ ท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหบ้รรลุผล
ส าเร็จไดต้ามตอ้งการโดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจภายนอก ซ่ึงหากมีแรงบนัดาลใจอยา่งแรงกลา้ ไม่วา่
ส่ิงท่ีท านั้นจะยากสักเพียงใด ก็พร้อมท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความส าเร็จท่ีตอ้งการใหจ้งได ้
แมจ้ะตอ้งเสียสละบางส่ิง ก็พร้อมท่ีจะเสียสละไดเ้สมอ ถา้จะช่วยน ามาซ่ึงผลส าเร็จท่ีตอ้งการนั้นได้
จริง ๆ ในหลกัสูตร j-sharp future classroom เราจะสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน ใหรั้บรู้ถึงอาชีพ
สาขาในอนาคต เรียนรู้ความส าเร็จของบุคคลต่างๆ เรียนรู้ความแตกต่างวา่แต่ละคนมีความแตกต่าง
กนั แต่ละคนมีขอ้ดีของตวัเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนเก่งในทุกวชิาแต่ก็สามารถประสบความส าเร็จใน
ชีวติได ้ซ่ึงจะสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะกา้วสู่อาชีพในอนาคตต่อไป  

4. การวดัและการประเมินผลผูเ้รียน ในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ผูเ้รียนไดรั้บการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ อยา่งละเอียดโดยอาจารยผ์ูช่้วยสอน 2 ท่าน ซ่ึงจะบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี บุคลิกภาพ 6 ดา้น คุณสมบติัพื้นฐาน ความถนดัดา้นวชิาการ โดยการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆในแต่ละคร้ัง จะบนัทึกผา่นระบบ J-Sharp Evaluate System ซ่ึงเช่ือมต่อกบัศูนย์
ขอ้มูลกลาง ขอ้มูลการบนัทึกจากทุกแห่งจะถูกส่งมาประมวลผลท่ีส่วนกลาง ซ่ึงหลงัจากท่ีผูเ้รียน 
เรียนครบ 15 คร้ัง ผูป้กครองและผูเ้รียนจะไดรั้บรายงานผลสรุปในทุกดา้นๆ ประกอบดว้ย1)รายงาน
ผลดา้นบุคลิกภาพ 6 ดา้นเป็นรายงานการวเิคราะห์บุคลิกภาพรายไดข้องนกัเรียนทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงจะ
บอกวา่ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพในแต่ละดา้นเป็นอยา่งไร ดา้นใดเป็นดา้นท่ีโดดเด่น ซ่ึงหากเราทราบ
จุดเด่นของผูเ้รียนแลว้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จะท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวติ
เพิ่มมากข้ึน  2) รายงานผลดา้นคุณลกัษณะพื้นฐานเป็นรายงานการวเิคราะห์คุณลกัษณะพื้นฐาน ซ่ึง
คุณลกัษณะพื้นฐานเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบดว้ย การ
ส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค ์และแรงบนัดาลใจ  3) รายงานผลดา้นวชิาการเป็นรายงานการวเิคราะห์
ความถนดัดา้นวชิาการของนกัเรียน ประกอบดว้ยความสามารถและความถนดัดา้นสังคมศาสตร์
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ความสามารถและความถนดัดา้นคณิตศาสตร์ความสามารถและความถนดัดา้นวทิยาศาสตร์
ความสามารถและความถนดัดา้นภาษาองักฤษความสามารถและความถนดัดา้นศิลปะศาสตร์ 

ผลท่ีเกิดจากการประยกุตใ์ชง้านอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัเร่ิมเปล่ียนสังคมและเศรษฐกิจโลก
ไปทีละเล็กละนอ้ยน้ี หลายคนอาจจะไม่ไดส้ังเกตวา่ รูปแบบของธุรกิจ วธีิด าเนินการทางการคา้ การ
เรียนการสอน การประชุมสัมมนา ฯลฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนั และนบัวนัจะมีบทบาท
มากข้ึนตามล าดบั ส่งผลใหอ้งคก์รแต่ละแห่งตอ้งคิดทบทวนเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิด าเนินงานใน
ปัจจุบนั ดว้ยการน าเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมาช่วยงาน อนัจะเป็นการน าไปสู่การปรับปรุงและการ
พฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหท้นัการเปล่ียนแปลงของโลกยคุ
ดิจิตอลท่ีมีการติดต่อส่ือสารถึงกนัไดท้ัว่โลก 

8. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของยนื ภู่วรวรรณ 
ยนื ภู่วรวรรณ (2556, หนา้ 94) กล่าววา่ หอ้งเรียนดิจิตอลนั้นมีส่วนส าคญัและประโยชน์

จากการใชก้ารเรียนการสอน รวมถึงการเขียน การอ่าน การแสวงหา และจดัการความรู้ในยคุ
ดิจิตอล  การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของผูค้นอนัเน่ืองมาจากไอซีทีมีความเด่นชดัมากข้ึน ความเป็นอยู่
ผูค้นข้ึนกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการแปลกแยกและ
แบ่งกลุ่มระหวา่ผูค้นมากข้ึน เกิดช่องวา่งทางดิจิตอลท่ีเรียกวา่ Digital Divide กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เล็งเห็นปัญหาน้ี ไดพ้ยายามหาทางลดช่องวา่งโดยการส่งเสริมการใช้
ไอซีทีในชุมชน มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ไอซีทีชุมชนข้ึนเป็นจ านวนมากลองนึกดูวา่บทบาท
ความส าคญัของไอซีทีมีมากเพียงไร ชีวติผูค้นผกูพนักบัไอซีทีมากข้ึน หากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม
ลง ความสับสนวุน่วายจะเกิดข้ึนอยา่งไร ท าไมวถีิการด าเนินชีวติจึงผกูพนักบัการใชดิ้จิตอล 

ชีวติสมยัใหม่จึงข้ึนกบัการอ่านการเขียนดิจิตอลมากและจะผกูพนักบัการด าเนินการจน
ดิจิตอลเขา้มาในกิจกรรมต่างๆ จนอาจกล่าวไดว้า่ นิเวศน์ดิจิตอล มนุษยต์อ้งอาศยัดิจิตอล พึ่งพา
ดิจิตอล และดิจิตอลก็ตอ้งการใหม้นุษยส์ร้างข้ึน การอยูร่่วมกนัจึงเกิดข้ึนไดจ้ากขอ้มูลของส านกังาน
สถิติแห่งชาติ พบวา่ คนรุ่นใหม่อ่านหนงัสือนอ้ยลง ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่คนรุ่นใหม่อ่าน
ดิจิตอลมากข้ึน การอ่านดิจิตอลหมายถึงการอ่านขอ้มูลดิจิตอล เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งอ่านจากเคร่ือง เช่น
ผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ จอเกม จอทีว ีขอ้มูลดิจิตอลมีทั้งเป็นวดีิโอ เป็นรูปภาพ เป็นขอ้ความ เม่ือมี
เป็นจ านวนมาก ท าอยา่งไรจึงจะอ่านไดม้ากและเร็ว คนรุ่นใหม่จึงไม่อ่านแบบอ่านหนงัสือเล่ม เรา
เรียกการอ่านบนหนา้จอวา่ อ่านดิจิตอล การอ่านดิจิตอลของคนรุ่นใหม่จึงแตกต่างจากเดิม ตอ้งอาศยั
จินตนาการ การ Visualization การท าใหเ้ห็นภาพ สร้างความนึกคิดประกอบ จะเห็นไดช้ดัวา่ คนรุ่น
ใหม่อ่านหนงัสือการ์ตูนไดดี้ อ่านรู้เร่ืองและสนุกสนาน แต่คนรุ่นเก่าท่ีคุน้เคยกบัการอ่านนวนิยาย
จะไม่ชอบการอ่านการ์ตูน คนรุ่นเก่ามีจินตนาการจากการ์ตูนไดน้อ้ยกวา่ เม่ือขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพ 
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คลิปวดีิโอมีมาก การอ่านดิจิตอลบนเครือข่ายจึงเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่อ่านไดม้าก ขอ้มูลการอ่านท่ี
หลายส านกัส ารวจจึงอาจไม่ตรงกบัสภาพการเปล่ียนแปลงในยคุน้ี พลอยใหเ้ห็นวา่เด็กรุ่นใหม่ไม่
อ่านหนงัสือดงัแผนภาพท่ี 2.9 

 
 

แผนภาพที่ 2.9 การอ่านข่าวดิจิตอลบนรูปแบบของแท๊ปแลต็ 
 
จากแผนภาพท่ี 2.9 แสดงใหเ้ห็นวา่คนรุ่นใหม่มีความถนดั ใชแ้ป้นพิมพด์ว้ยความช านาญ 

บางคนเขียนดิจิตอลไดเ้ร็วมาก สามารถเขียนลงในบล็อก ในเฟสบุก ในวกิิ หรือการส่ือสารอ่ืนๆ 
การเขียนดิจิตอลจึงเป็นส่ิงท่ีจะมีความส าคญัยิง่ท่ีท  าใหข้นาดของดิจิตอลยนิูเวร์ิสขยายตวัทุกวนัน้ี 
การท างานต่างๆก็ก าลงัเปล่ียนไป การประชุมก็ก าลงัเป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียน
การสอนก็ใชดิ้จิตอลมาก ผูค้นก็ตอ้งอ่านเขียนอีเมล ์การส่งรับขอ้มูลดิจิตอลระหวา่งกนั การเขียน
อ่านดิจิตอลจึงเป็นเร่ืองท่ีมีบทบาทท่ีส าคญั ท่ีท าใหผู้ค้นมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน ท างานไดม้ากข้ึน 
เร็วข้ึน สะดวกมากข้ึน 

การแสวงหาความรู้ในยคุดิจิตอลจากการท่ีดิจิตอลยนิูเวร์ิสขยายตวัและเป็นแหล่งขมุ
ความรู้อยา่งมาก เราน่าจะใชแ้หล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตน้ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเด็กและ
เยาวชนไทย แต่น่าเสียดายท่ี นกัเรียนและเยาวชนไทยใชเ้พื่อการบนัเทิงท าใหเ้กิดปัญหาเยาวชนกบั
เทคโนโลย ีทั้งเร่ืองเด็กติดเกม ติดเน็ตติดแชต และการใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการนัง่อยูห่นา้จอ
คอมพิวเตอร์จนไม่สนใจในกิจกรรมรอบตวัท่ีเกิดข้ึน ครู อาจารยบ์่นวา่ลูกศิษยส์นใจการเรียน
นอ้ยลง พอ่แม่หลายคนรู้สึกเป็นห่วง และเป็นกงัวลกบัส่ิงท่ีก าลงัมีผลมาจากเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ห่วงการศึกษาของลูกหลาน ห่วงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนกบัลูกหลานครูคนส าคญัในปัจจุบนั ท่ีมีบทบาท
มาก สามคน คือ ครู Google, ครู Wikipedia และครู You Tube น่ีคือบทบาทส าคญัของครูท่ีจะตอ้ง
น านกัเรียนเขา้สู่บทเรียนและแหล่งความรู้ท่ีส าคญัดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.10 



48 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.10 สังคมของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ปัจจุบนัสังคมของเทคโนโลยสีารสนเทศ ( Information Technology : IT) ไดมี้

ววิฒันาการและการเปล่ียนแปลงไปมากตามยคุของสังคม IT ในขณะน้ีมีวถีิการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นมากข้ึน ไดมี้การจดัการเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยี
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยคุ IT ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั E-learning หรือ Electronic Learning จึงเป็นแนวคิด
ทางการศึกษาแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากความกา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ท าใหเ้กิดการ
เรียนการสอนระบบต่างๆ ข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็น การเรียนการสอนผา่นเวบ็ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน หอ้งเรียนเสมือนจริง การเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบ Web quest แต่ละแบบจดัเป็น
รูปแบบของการเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยท่ีีผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งส้ิน  E-Learning : 
การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต การเรียนการสอนในปัจจุบนัก าลงักา้วเขา้สู่การเรียนแบบ E-
Learning เป็นการเรียนท่ีอาศยัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตเป็นส่ือในการติดต่อระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
ผูเ้รียนสามารถเรียนจากท่ีไหนหรือเม่ือไหร่ก็ได ้โดยไม่มีขอ้จ ากดัในดา้นของสถานท่ีและเวลา ซ่ึง
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น จะตอ้งประกอบดว้ย ซอฟตแ์วร์บริหาร
จดัการการเรียนรู้( LMS) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีจะใชเ้ป็นตวัเช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนการ
สอน เน้ือหาวชิาท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิตอล( Digital Content) สามารถส่งผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
ไม่วา่จะเป็น Intranet Extranet และ Internetการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท าใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาทางความคิดมากกวา่การฟังการบรรยายในหอ้งเรียน เน่ืองจากเป็นการส่ือสารแบบสองทาง
และมีรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การศึกษาทางไกลผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะกระตุน้และ
เอ้ือใหเ้กิดการวพิากษอ์ยา่งมีเหตุผลมากกวา่การศึกษาในหอ้งเรียนแบบเดิม เพราะมีการปฏิสัมพนัธ์
กนัทางความคิดระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 

9. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของสุรศกัด์ิ ปาเฮ 
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สุรศกัด์ิ ปาเฮ  (2556, หนา้ 24 ) กล่าวถึง หอ้งเรียนเสมือนจริง ( Virtual Classroom) ใน
ลกัษณะเดียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 วา่ กระบวนทศัน์ของการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุแห่งความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศท่ีท าใหก้ระบวนทศัน์หรือรูปแบบของการจดัการศึกษาในแต่ละแห่งไดมี้การพฒันากา้ว
รุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการศึกษาหากนบัยอ้นอดีตไปไม่ถึง  10 ปีนั้นจะถูก
กระแสคล่ืนแห่งความเปล่ียนแปลงซดัหายและมีนวตักรรมใหม่ๆเกิดข้ึนอยูเ่สมอในสังคมแห่ง
การศึกษาเรียนรู้ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งโลกในยคุดิจิตอล  ( Digital Age )ภายใตอิ้ทธิพล
ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ยคุ  2.0 ท่ีมีพฒันาการกา้วรุดหนา้อยา่งรวดเร็วกระบวนทศัน์หรือ
รูปแบบของการจดัการศึกษาเรียนรู้ภายใตอิ้ทธิพลแห่งเทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อการคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางการศึกษาหรือการเรียนการ
สอนใหม่ๆอยูต่ลอดเวลามีการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาโมเดล  (Model) ทางการเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบทั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาและสร้างประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาใหเ้กิด
คุณประโยชน์สูงสุดสนองต่อความตอ้งการทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัและ
ประการส าคญัคือการจดัการศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างของเอกตับุคคล  (Individualized)         
ท่ีจะตอ้งมีโอกาสท่ีดีท่ีสุดในการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัและเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกหน
แห่งเท่าท่ีโอกาสจะเอ้ืออ านวยเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ของแต่ละคนนัน่เอง 

กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้  (Fundamental Concepts) เก่ียวกบัรูปแบบของการจดัการเรียนรู้
รูปแบบใหม่อีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีก าลงัมีบทบาท
ค่อนขา้งมากต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการศึกษาของสังคมโดยรวมเป็นการจดัการ
เรียนรู้ภายใตส้ถานการณ์หรือบทบาทสมมติคลา้ยกบัวา่เป็นสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียน
การสอนในชั้นเรียนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์
ทางการเรียนรู้ร่วมกนัไดต้ามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ีเรียกวา่  “การเรียนแบบ
เสมือนจริง (Virtual Learning)” ภายในสถานท่ีท่ีเรียกวา่  “หอ้งเรียนเสมือนจริง  (Virtual 
Classroom)”จากอิทธิพลของโลกแห่งยคุดิจิตอลในปัจจุบนั 

หอ้งเรียนเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ี
สถาบนัการศึกษาต่างๆทัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจและขยายตวัมากข้ึนในการเรียนรู้ศตวรรษท่ี   21 
การเรียนการสอนระบบน้ีอาศยัส่ืออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลกั
โดยมีช่ือเรียกวา่  Virtual Classroom หรืออาจเรียก  Virtual Campus นบัไดว้า่เป็นการพฒันาการ
บริการทางการศึกษาทางไกลชนิดหน่ึงท่ีน ามาใชก้บัผูเ้รียนไดทุ้กกลุ่มเป็นรูปแบบใหม่ของ
สถาบนัการศึกษาในโลกยคุไร้พรมแดน 
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10. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของอุทยัภิรมยร่ื์น 
อุทยั  ภิรมยร่ื์น  (2540, หนา้ 147 ) กล่าววา่หอ้งเรียนเสมือนจริงในลกัษณะเดียวกบั

หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21วา่ หมายถึงการใหบ้ริการดา้นการเรียนการสอนทางไกลผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูท่ ัว่ทุกมุมโลกเช่น  Internet www โดยจะจดับริเวณสถานท่ี
หอ้งเรียนหอ้งสมุดภาควชิาต่างๆศูนยบ์ริการตลอดจนคณาจารยน์กัศึกษากิจกรรมทุกอยา่งเหมือน
เป็นชุมชนวชิาการจริงแต่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะอยูใ่นศูนยค์อมพิวเตอร์แต่ละแห่งผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมใน
การเปิดบริการก็ตอ้งจองเน้ือท่ีและเขียนโปรแกรมใส่ขอ้มูลเขา้ไปเมือนกัศึกษาติดต่อเขา้มา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงภาพเสียงและการเคล่ือนไหวสามารถโตต้อบไดจ้ากความหมาย
ของหอ้งเรียนเสมือนตามท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้นั้นสรุปไดว้า่หอ้งเรียนเสมือนเป็นการเรียนการสอน
ทางไกลผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่โลกซ่ึงมีการน าเสนอเน้ือหากิจกรรมต่างๆผา่น
ทางเวบ็ไซตโ์ดยมีการจดัการเรียนการสอนเสมือนกบัเป็นหอ้งเรียนจริงๆการเรียนแบบเสมือนจริง  
(Virtual Learning) จะมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติโดยทัว่ไปซ่ึง
เป็นการเรียนโดยใชจุ้ดเนน้ดา้นเทคโนโลยี  (Technology–Based) เป็นฐานส าคญัในการขบัเคล่ือน
และปฏิบติัดงันั้นนอกเหนือจากรูปแบบทางการเรียนจะแตกต่างแลว้คุณลกัษณะเชิงกายภาพเช่น
หอ้งเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆก็จะมีความแตกต่างจากหอ้งเรียนทัว่ๆไปดว้ย
เช่นเดียวกนัภายใตก้ระบวนทศัน์  (Paradigm) ของการเรียนการสอนเสมือนจริงดงักล่าวจะมี
คุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้ก่อใหเ้กิดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน
แบบเสมือนจริงประกอบดว้ย  1) คุณลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน  (Pedagogical Approach) 
มีการจดัการเรียนรู้หรือใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในสภาพการณ์ของหอ้งเรียนเสมือนท่ีใกลเ้คียงหรือ
จ าลองสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  2) คุณลกัษณะในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้  (Intellectual Approach) 
ซ่ึงการเรียนรู้แบบเสมือนจริงจะช่วยเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั  3) คุณลกัษณะของการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก  (Facilitative Approach) โดย
จดัสภาพพื้นท่ีโครงสร้างส่ิงแวดลอ้มและส่ือเทคโนโลยต่ีางๆใหมี้ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศทางการเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนแบบเสมือนจริงดงักล่าว  4) คุณลกัษณะ
เชิงเทคนิค  (Technical Approach) เน่ืองจากการเรียนรู้ลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูงในการน ามาใชซ่ึ้งส่ือเทคโนโลยเีหล่าน้ีจะสนบัสนุนใหก้ารเรียน
บงัเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้  5) คุณลกัษณะของความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborative 
Approach) การเรียนแบบเสมือนจริงจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างหรือจ าลองสถานการณ์  
(Simulation) ทางการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในชั้นเรียนดงันั้นในการเกิดปฏิสัมพนัธ์  (Interactive) 
ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ภายใตค้วามร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมทางการ
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เรียนท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนและจะเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
คุณลกัษณะส าคญัทั้ง 5 ประการดงักล่าวนั้นนบัไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าไปสู่การสร้างพลงัเพื่อ
การขบัเคล่ือนการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในชั้นเรียนเสมือนจริงภายใตเ้ง่ือนไขส าคญั  5 ประการ
ประกอบดว้ย1) ภารกิจงานในการเรียนการสอน  (Task) 2) กระบวนการเรียนการสอน  (Process)    
3) การพฒันาทีมงาน  (Team Development) 4) พลวตัของทีมงาน  (Team Dynamic) 5) ความ
ไวว้างใจท่ีมีต่อกนัของทีมงาน (Team Trust)  

Al-Hawamdeh and Hart (2002) ไดก้ล่าวสรุปถึงจุดเด่นหรือคุณประโยชน์  (Advantages) 
กบัจุดดอ้ยหรือโทษภยั (Disadvantages) เก่ียวกบัหอ้งเรียนเสมือนจริงไวใ้นประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ก. จุดเด่น  (Advantages) หอ้งเรียนเสมือนจริงจะมีจุดเด่นซ่ึงสร้างคุณประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพในการเขา้ถึง  (Accessibility) หอ้งเรียนเชิงเสมือนจะส่งผลต่อการเขา้ถึง
แหล่งการเรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีจากระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. ช่วยอ านวยความสะดวก  (Convenience) เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามอตัรา
ความสามารถของแต่ละบุคคลเกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลาตามความสะดวกและความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละคนไดใ้นรูปแบบของการใชโ้ปรแกรมแบบเสมือนดงักล่าว 

3. เป็นส่ือหรือเน้ือหาในเชิงผสมผสาน (Multimedia Content) โดยใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีผลิต
ในรูปแบบของส่ือประสมท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการสอน 

4. เกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสานมีชีวติชีวา  (Active Learning) มีการจดักลุ่มทางการเรียนท่ี
หลากหลายท่ีเรียนผา่นสภาพการณ์ของการใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบต่างๆทั้งการอภิปรายการซกัถาม
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การสาธิตการประชุมทางไกลเป็นตน้ 

5.ใชแ้หล่งทรัพยากรทางการเรียนท่ีพร้อมและสมบูรณ์  (Abundant Resources) เป็น
ลกัษณะของการเรียนและสร้างองคค์วามรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีกวา้งและสมบูรณ์แบบโดยส่ือเวบ็ไซต์
เพื่อการสืบคน้ 

6. ประหยดังบประมาณ  (Reduced Cost) ลกัษณะทางการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการแสวงหาผูรู้้
หรือผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนไดจ้ากหลากหลายแหล่งโดยใชว้ธีิการประชุม  Videoconference ท าให้
ผูเ้รียนกบัผูส้อนเกิดปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัในกลุ่มใหญ่ซ่ึงจะเป็นวธีิการช่วยลด
งบประมาณการจดัการศึกษาไดค้่อนขา้งมาก 

7. เพิ่มศกัยภาพในการสอน  (Efficient Manpower) จากการสอนกบักลุ่มผูเ้รียนจ านวน
มากโดยใชผู้ส้อนท่ีทรงคุณค่าท่ีมีจานวนนอ้ยสามารถกระท าไดโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการ
สอนแบบเสมือนจริงในอตัราส่วน 1 : 40 ของแต่ละชั้นเรียน 
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8. ผลสนองกลบัท่ีรวดเร็ว  (Rapid Response) โดยใชส่ื้อเทคโนโลยปีระเภทต่างๆช่วยใน
การส่งผลสะทอ้นกลบัในการเรียนรู้เช่น E-mail , Chat และ Forum ในการอภิปราย 

ข. จุดดอ้ย (Disadvantage) หอ้งเรียนเสมือนจริงจะมีจุดดอ้ยซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ดงัน้ี 

1. การบงัคบัควบคุมดา้นเวลา (Time Constrain) สืบเน่ืองจากสภาพของพื้นท่ีแต่ละแห่งท่ี
มีความแตกต่างกนัท าใหป้ระสบปัญหาในการสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบมีส่วนร่วมในการจดัการเรียน
ระบบทางไกลในรูปแบบต่างๆของการเรียนรู้แต่ละคน 

2. ปัญหาเชิงวนิยัทางการเรียนของผูเ้รียน  (Lack of Discipline) ส่ิงจ าลองหรือ
สถานการณ์เชิงสมมติท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนลกัษณะน้ีบางคร้ังอาจเกิดจุดอ่อนเก่ียวกบัระเบียบวนิยั
หรือการปฏิบติัตามกฎระเบียบของผูเ้รียน 

3. ปัญหาดา้นส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึน (Distraction) การเรียนในลกัษณะน้ีปัญหาท่ีเป็นตวัแปร
ส าคญัคือส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนผา่นเวบ็ไซตท่ี์เกิดข้ึนในหลากหลายลกัษณะแตกต่างกนั
ไปส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4. ปัญหาขอ้จ ากดัในดา้นเน้ือหาวชิา  (Subject Constraint) ซ่ึงอาจมีปัญหาเก่ียวกบัความ
ยากง่ายในเชิงเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการสอนแบบออนไลน์หรือการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ
รายวชิาท่ีมีความยากง่ายต่างกนัเช่นดนตรีศิลปศึกษาการทดลองเหล่าน้ีเป็นตน้ 

5. ขอ้จ ากดัในกลุ่มผูเ้รียน /ผูฟั้ง (Limited Target Audience) ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั
ทั้งกลุ่มอายปุระสบการณ์ฯลฯยอ่มส่งผลต่อการรับรู้ในการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี 

6. อุปสรรคดา้นภาษา  (Language Barriers) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาในเชิงเทคนิคเฉพาะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อการส่ือสารของผูเ้รียน 

7. ปัญหาสมรรถนะคอมพิวเตอร์  (Computer Literacy a Prerequisite) การเรียนรู้ใน
ลกัษณะน้ีปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือทกัษะความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์ของผูเ้รียนในการเรียนรู้ใน
โลกของสังคมออนไลน์ 

8. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมากเกินความตอ้งการ  (Information Overload) ปัญหาในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีจะส่งผลต่อผูเ้รียนในการเลือกใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพปลอดภยัและดว้ยความ
ระมดัระวงัจากการใชข้อ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

9. ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานในการปฏิบติั  (Dependent on Technology) ซ่ึงหากบางคร้ัง
ระบบเกิดความลม้เหลวหรือขดัขอ้งยอ่มส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนรู้แบบเสมือนอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานหลกัส าคญัในการปฏิบติังาน 
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10. ขาดจิตวญิญาณแห่งความเป็นมนุษย์  (Absence of Human Touch) การเรียนการสอน
ลกัษณะดงักล่าวเป็นสถานการณ์สมมติคลา้ยเป็นจริงท่ีน ามาใชก้บัการเรียนรู้กบัมนุษยซ่ึ์งอาจส่งผล
กระทบกบัผูเ้รียนในดา้นจิตวญิญาณแห่งความเป็นมนุษยข์าดทกัษะทางสังคมท่ีมีความเป็นไปตาม
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 

อุทยั ภิรมยร่ื์น (2540, หนา้ 64) ไดจ้  าแนกลกัษณะของการเรียนในหอ้งเรียนแบบเสมือน
จริงไวใ้น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนธรรมดาแต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียง
เก่ียวกบับทเรียนโดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียนท่ีอยูน่อก
หอ้งเรียนนกัศึกษาสามารถรับฟังและติดตามการสอนของผูส้อนไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตวัเองอีกทั้งยงัสามารถโตต้อบกบัอาจารยผ์ูส้อนหรือเพื่อนนกัศึกษาในชั้นเรียนไดห้อ้งเรียนแบบน้ี
ยงัอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นจริงซ่ึงเรียกวา่ Physical Education Environment  

2. การจดัหอ้งเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงท่ีเรียกวา่  Virtual 
Reality โดยใชส่ื้อท่ีเป็นตวัหนงัสือ (Text-based) หรือภาพกราฟิก  (Graphical-based) ส่งบทเรียนไป
ยงัผูเ้รียนโดยผา่นระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หอ้งเรียนลกัษณะน้ีเรียกวา่ Virtual 
Education Environment ซ่ึงเป็น Virtual Classroom ท่ีแทจ้ริงการจดัการเรียนการสอนทางไกลทั้ง
สองลกัษณะน้ีในบางแห่งหรือบางมหาวทิยาลยัก็ใชร่้วมกนัคือมีทั้งแบบหอ้งเรียนจริงและหอ้งเรียน
เสมือนจริงการเรียนการสอนก็ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูท่ ัว่โลกเช่นทางโลก  
Internet , WWW. โดยท่ีขณะน้ีมีการทดลองจดัตั้งมหาวทิยาลยัเสมือนจริงข้ึนมาแลว้โดยการ
เช่ือมโยงเวบ็ไซตต่์างๆท่ีใหบ้ริการดา้นการเรียนการสอนทางไกลแบบ  Virtual Classroomต่างๆเขา้
ดว้ยกนัและจดับริเวณอาคารสถานท่ีหอ้งเรียนหอ้งสมุดภาควชิาต่างๆศูนยบ์ริการต่างๆตลอดจน
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาปฏิบติักิจกรรมทุกอยา่งเสมือนเป็นชุมชนวชิาการจริงๆแต่ขอ้มูลเหล่าน้ียงัอยู่
ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ของแต่ละแห่งผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมในการเปิดใชบ้ริการตอ้งจองเน้ือท่ีและเขียน
โปรแกรมใส่ขอ้มูลไวเ้ม่ือนกัศึกษาหรือผูเ้รียนติดต่อเขา้มาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงภาพ
เสียงการเคล่ือนไหวและสามารถโตต้อบไดเ้สมือนกบัเป็นมหาวทิยาลยัหรือชั้นเรียนจริงๆ 

ลกัษณะการเรียนการสอนและการติดต่อกบัหอ้งเรียนเสมือนจริง 
การเรียนในรูปแบบหอ้งเรียนเสมือนจริงในระดบัดุมศึกษาหรือในมหาวทิยาลยัเสมือน

จริงนั้นผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารทางการเรียนรู้ไดใ้นลกัษณะต่างๆดงัน้ี 
1. บทเรียนและแบบฝึกหดัต่างๆอาจส่งใหผู้เ้รียนในรูปวดิีทศัน์หรือวดิีทศัน์ผสมกบั  

Virtual Classroom หรือ CD-ROM ท่ีมีส่ือผสมทั้งภาพเสียงการเคล่ือนไหวโดยผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ดาวเทียมโทรทศัน์โทรสารหรือ E-mail ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
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2. ผูเ้รียนจะติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดโ้ดยตรงในขณะท่ีสอนในลกัษณะการเรียน  Online 
ซ่ึงจะเป็นการส่ือสารแบบสองทาง  (Two-way Communications) ท่ีโตต้อบโดยทนัทีทนัใดระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูส้อนหรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัในลกัษณะการเรียนแบบประสานเวลาท่ีเรียกวา่  
Synchronous Interaction เช่นการ Chat หรืออาจโตต้อบแบบไม่ทนัทีทนัใดระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน
หรือผูเ้รียนดว้ยกนัในลกัษณะไม่ประสานเวลาท่ีเรียกวา่  Asynchronous Interaction เช่นการใช้        
E-mail, Web-board เป็นตน้ 

3. การทดสอบสามารถท าไดห้ลายวธีิการเช่นการทดสอบแบบ  Online การทดสอบผา่น
ทางโทรสารหรือทาง  E-Mail และทางไปรษณียธ์รรมดาบางแห่งจะมีผูจ้ดัสอบผา่นตวัแทน
มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ินท่ีผูเ้รียนเรียนอยู ่

ขั้นตอนการออกแบบหอ้งเรียนเสมือนจริง 
ในดา้นการบริหารจดัการเพื่อการตดัสินใจน าเอานวตักรรมประเภทหอ้งเรียนเสมือนจริง

มาใชใ้นการเรียนการสอนขององคก์รแต่ละแห่งนั้นตอ้งมีการวางแผนและก าหนดแผนการ
ด าเนินงานเพื่อออกแบบสร้างหอ้งเรียนเสมือนจริงดงัท่ี  Hsu , Hamza and Alhalabi (1999) แห่ง
มหาวทิยาลยั Florida Atlantic University , Florida , USA. กล่าวไวใ้น 10 ขั้นตอนส าคญัดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินความตอ้งการและเง่ือนไขความจ าเป็นต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อการใช ้(Assess the needs and the necessary conditions to satisfy them)  

ขั้นตอนท่ี  2 ก าหนดกรอบการพฒันาใหช้ดัเจนทั้งดา้นงบประมาณส่ือและวธีิปฏิบติั  
(Estimate the development cost, effort and implication)  

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนเพื่อสร้างนวตักรรมหอ้งเรียนเสมือน (Plan the virtual classroom)  
ขั้นตอนท่ี  4 ออกแบบเชิงโครงสร้างของหอ้งเรียนเสมือนจริง  (Design the virtual 

classroom)  
ขั้นตอนท่ี  5 เตรียมการปรับในเชิงเน้ือหาส าหรับใชส้อน  (Prepare and distribute 

contents)  
ขั้นตอนท่ี 6 สร้างประสิทธิภาพดา้นระบบการส่ือสาร (Enabler communication)  
ขั้นตอนท่ี  7 วางแผนปฏิบติัการสอนแบบออนไลน์รวมทั้งวธีิการวดัและประเมินผล

ผูเ้รียนใหช้ดัเจน (Implement online student assessment method)  
ขั้นตอนท่ี  8 วางแผนปฏิบติัการดา้นกระบวนการจดัการชั้นเรียน  (Implement class 

management procedures)  
ขั้นตอนท่ี 9 จดัเตรียมในดา้นระบบการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนเสมือนจริง  (Set up 

the systems)  
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ขั้นตอนท่ี  10 ปรับปรุงและพฒันาระบบหอ้งเรียนเสมือนใหพ้ฒันาต่อเน่ือง  (Maintain 
and update the virtual classroom)  

ขั้นตอนทั้ง  10 ขั้นตอนท่ีน าเสนอน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอแนะในเชิงวชิาการและวธีิการท่ี
สามารถน าไปปรับใชใ้นการเตรียมการวางแผนและการปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนแบบ
เสมือนโดยใชห้อ้งเรียนเสมือนเป็นนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละองคก์รซ่ึงบางแห่งอาจ
ก าหนดยทุธศาสตร์การทางานท่ีมีรายละเอียดขั้นตอนท่ีแตกต่างจากท่ีน าเสนอก็อาจเป็นไปไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในเชิงยทุธศาสตร์เป็นประการส าคญั 

11. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของVoa Thai 
Voa Thai (2556) กล่าวถึงกิจกรรมพิเศษ Digital classroom หอ้งเรียนขา้มทวปี ภาค

ภาษาไทย กบัการจดักิจกรรมพิเศษ " Digital Classroom" หอ้งเรียนขา้มทวปี พดูคุย ตอบขอ้ซกัถาม 
กนัแบบสดๆ จากกรุงวอชิงตนั กบั คณะนกัศึกษาดา้นการส่ือสารมวลชนและคณาจารย ์จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเกริก ในความร่วมมือของ สถานทูตสหรัฐฯประจ า
ประเทศไทย ผา่น Mini TV Studio ของ Voice of America ซ่ึงน่าจะสะดวกกบันกัศึกษา ในดา้นท่ี
ไม่ตอ้งเดินทางแลว้ยงัสามารถท าไดบ้่อยอีกดว้ย 

ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่โลกยคุของดิจิตอลเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงทุกวนิาทีและ
แข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วน้ีผนวกกบักระแสสังคม
ข่าวสารขอ้มูลในปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมาก
ในทุกภาคส่วนรวมทั้งดา้นการศึกษาคอมพิวเตอร์กลายเป็นเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
การศึกษาทั้งน้ีเน่ืองมาจากเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเพิ่มศกัยภาพการเรียนการสอนตอบสนองต่อความ
ตอ้งการอยา่งไร้ขีดจ ากดัและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเร่ืองของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดมี้
บทบาทและความส าคญัท่ีแพร่หลายเพิ่มข้ึนทั้งในรูปแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊  
(Computer Desktop) คอมพิวเตอร์วางตกั  (Laptop),คอมพิวเตอร์แบบพกพา  
(Tablet),โทรศพัทมื์อถือ  (Mobile Phone) ซ่ึงไดมี้การเช่ือมต่อขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบใหสู้งข้ึนเพิ่มการใชง้านดา้นต่างๆและลดตน้ทุนระบบโดยรวมลงมีการ
แบ่งปันการใชง้านอุปกรณ์และขอ้มูลต่างๆตลอดจนสามารถท างานร่วมกนัไดส่ิ้งส าคญัท่ีท าให้
ระบบขอ้มูลมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนก็คือการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งกนัรวมทั้งการเช่ือมต่อหรือ
การส่ือสารการน าขอ้มูลไปใชป้ระมวลผลในลกัษณะแบ่งกนัใชท้รัพยากรการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
เป็นเครือข่ายจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านใหก้วา้งขวางและมากข้ึนจากเดิมจะเห็นไดจ้าก
หน่วยงานองคก์รต่างๆหรือโรงเรียนรวมถึงการแบ่งปันอนุเคราะห์ช่วยเหลือแจกจ่ายเทคโนโลยท่ีี
กา้วหนา้ของหน่วยงานท่ีมีอยูใ่หก้บัหน่วยงานองคก์รหรือโรงเรียนอ่ืนๆท่ียงัขาดแคลนซ่ึงมีจ านวน
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มากท่ีขาดปัจจยัในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นงบประมาณวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการพฒันาองคก์รดา้นเทคโนโลยโีทรสารสนเทศใหท้นักบัการเจริญเติบโตและ
ความกา้วหนา้ในปัจจุบนั ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าวการพฒันาการศึกษาของชาติเพื่อพฒันา
ความเจริญของประเทศและสังคมระดบัสากลจึงด าเนินการจดัท าหอ้งเรียนดิจิตอลดงัน้ี  1) เพื่อ
ประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมไทย 2) เพื่อสร้างและวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยกีารศึกษาของ
ไทย  3) เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละไอซีทีของการศึกษาและสังคมไทย  4) เพื่อ
พฒันาการศึกษาหอ้งเรียนของโรงเรียนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล  5) เพื่อเป็นการ
ยกระดบัการศึกษาการเรียนการสอนและการบริการของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและความ
ทนัสมยั 6) เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 7) เพื่อใหค้รูมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 

12. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 จากทศันะของ Miller 
Miller (2009)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการใชเ้ครือข่าย

การเรียนส่วนตวัของนกัเรียน( Developing 21st century skills through the use of student personal 
learning networks)โดยศึกษาวา่โรงเรียนมธัยมสามารถน าเคร่ืองมือส่ือสารแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไวใ้นสภาพการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเพื่อสนบัสนุนการพฒันาทกัษะส าหรับใชใ้นศตวรรษท่ี 
21 ตวัอยา่งเคร่ืองมือส่ือสารแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook, Diigo, Google sites, 
Google docs และ Twitter จากผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการท าวจิยั
อยา่งกระตือรือร้น และการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีนบัวา่เป็นประสบการณ์เชิงบวกของตวัเด็กซ่ึงท าให้
พวกเขาตระหนกัถึงประโยชน์จากการใชเ้คร่ืองมือทางเครือข่ายสังคมในการเรียนมากข้ึน และ
ขอ้มูลยงัสนบัสนุนวา่การใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถพฒันาการส่ือสาร การมีส่วนร่วม และทกัษะ
การใชดิ้จิตอลในศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ช่นกนั 

13.หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 จากทศันะของ Hogue 
Hogue (2011) ไดย้กตวัอยา่งหอ้งเรียนวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ใน

บทความเร่ือง การศึกษาวชิาสังคมในศตวรรษท่ี 21 (21st Century social studies education) วา่ครูใน
โรงเรียนมธัยมสามารถสั่งงานใหน้กัเรียนท าวจิยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและใหเ้ด็กน าเสนอผลงานผา่น
ทางรูปแบบส่ือผสม (Multimedia) หรือนกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองการเมืองไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างการ
รณรงคห์าเสียงใหค้นไปเลือกตั้งผูส้มคัรประธานาธิบดี นกัเรียนตอ้งมีการคิดนโยบายและสร้างทีม
ในการหาเสียง เด็กๆใชแ้อปพลิเคชัน่ของเคร่ืองแอปเปิล (Mac-book application) หรือใชโ้ปรแกรม 
Pages ส าหรับการออกแบบแผน่พบัและใชโ้ปรแกรม I-Movie เพื่อใชท้  าโฆษณาหาเสียง ครูใหเ้ด็ก
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กลุ่มอ่ืนอ่านแผน่พบั ดูวดีีโอท่ีผลิตและท าท่าเหมือนมีการเลือกตั้งจริง ทั้งน้ีครูผูส้อนสังเกตไดว้า่ 
จากเดิมนกัเรียนท่ีไม่ค่อยสนใจเรียนกลบัมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการท าโครงการ
ตลอดกิจกรรม  

14. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 จากทศันะของ Bob Pearlman 
Bob Pearlman (2010) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มใหม่ๆในการเรียนรู้  (The new learning 

environment ) จ าเป็นตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนท่ีท างานทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นทีมแบบ
ร่วมมือมีโรงเรียน 5 โรงในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร ช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
ใหม่ๆ ท่ีดีท่ีสุด แต่ละคนเป็นจุดเร่ิมแรกในการออกแบบและลกัษณะต่างๆ คือ  3.1) Columbus 
signature academy ตั้งอยูท่ี่เมืองColumbus มลรัฐ Indiana 3.2) New tech high ตั้งอยูท่ี่เมือง  Coppell 
มลรัฐ Texas 3.3) The Metropolitan Regional Career and Technical center ตั้งอยูท่ี่เมือง  Providence 
เกาะ Rhode 3.4) High tech high ตั้งอยูท่ี่เมืองSan Diego มลรัฐCalifornia 3.5) New line learning 
academy ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมือง  Maidstone, มณฑล Kent, สหราชอาณาจกัร โดยในแต่ละ
โรงเรียนมีรายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี 

14.1 Columbus signature academy 
โปรแกรมการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน Columbus signature academy แห่ง

ใหม่น้ี ไดต้วัแบบมาจากโรงเรียน  New tech high ดงัน้ีคือ 1) การเรียนการสอนแบบท่ีมีโครงการ
เป็นฐาน (PBL) 2) การเรียนการสอนแบบทีมความร่วมมือ (Collaborative teams) 3) การเรียนการ
สอนแบบการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic assessment) 4) การเรียนการสอนแบบการค านวณ
แบบตวัต่อตวั (One-to-one computing) 

คุณสมบติัการออกแบบท่ีมีอตัลกัษณ์ประการแรก คือ หอ้งเรียนท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 2 
เท่าจากปกติ กลุ่มนกัเรียนท่ีมีจ านวน  2 เท่าจากปกติ  (โดยใชค้รู 2 คน)ชั้นเรียนแบบสหวทิยาการซ่ึง
มีการสอนเป็นทีม) ส่วนประการท่ีสองคือ ลกัษณะไม่ใช่หอ้งเรียน 4 เหล่ียมขนาดเล็กดงัท่ีเห็นทัว่ไป 
แต่จะมีลกัษณะดงัน้ี ไม่มีผนงัหอ้งหรือผนงัหอ้งกระจกกั้นหอ้งเรียนออกจากระเบียงหอ้งหรือพื้นท่ี
กั้นออกไป หมายความวา่นกัเรียนและผูใ้หญ่ท่ีมาเยีย่มชมคือเดินไปตามระเบียงอาจจะเห็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนทุกแห่ง ส่ิงท่ีพวกเขาเห็นก็คือ นกัเรียนนัง่ท างานโครงการ โครงการในปัจจุบนัมีโครงการท่ี
รวมบนภูเขาไฟวดีีทศัน์เกมอิเล็กทรอนิกส์ของเล่นส่ิงเหล่าน้ีช่วยจดัท าวฒันธรรมแบบร่วมมือของ
โรงเรียน ซ่ึงชั้นเรียนแบบสหวทิยาการซ่ึงมีการสอนเป็นทีมลกัษณะไม่ใช่หอ้งเรียน 4 เหล่ียมขนาด
เล็กดงัท่ีเห็นทัว่ไป แต่จะมีลกัษณะคือไม่มีผนงัหอ้ง หรือผนงัหอ้งกระจกกั้นหอ้งเรียนออกจาก
ระเบียงหอ้งหรือพื้นท่ีกั้นออกไปดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.11 
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แผนภาพที่ 2.11 ห้องเรียนส าหรับการเรียนรู้แบบสหวทิยาการแบบบูรณาการทีโ่รงเรียน  
Columbussignature academy 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.12 แผนผงัพืน้ห้อง A-3-D ของ Columbus signature academy แสดงถึงห้องอุปกรณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีขนาด 2 เท่า, ห้องน าเสนอ, และบริเวณห้องเอนกประสงค์ เขียนโดย

บริษัทสถาปนิก CSO) 
 

จากแผนภาพท่ี 2.12 ไดแ้สดงการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับพื้นท่ีการเรียนรู้ต่างๆ ของ Columbus 
signature academy ในเฟสท่ี 1 มีดงัน้ี 1) หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ (Science lab) จ  านวน 1 หอ้ง      
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2) หอ้งสตูดิโอเรียนรู้แบบรวม (Integrated learning studio) จ านวน 4 หอ้ง 3) หอ้งส าหรับน าเสนอ
งานและโครงงาน (Presentation space) จ านวน 1 หอ้ง 4) หอ้งฝ่ายบริหาร (Administration) จ านวน 
1 หอ้ง 5) หอ้งทดลองส่ือแบบดิจิตอล (Digital media lab) 6) หอ้งพกัครู (Teacher workspace)       
7) พื้นท่ีส าหรับนัง่พกัผอ่นและพดูคุยกนั (Breakout area) 8) หอ้งเก็บโครงงานและอุปกรณ์ต่างๆ
ของนกัเรียน (Student storage area) 9) พื้นท่ีการใชง้านอเนกประสงค ์(Multi-purpose area) 

14.2 โรงเรียน New tech high  
โรงเรียน New tech high ท่ีเมืองCoppell มลรัฐTexas โรงเรียนมธัยมใหม่ขนาดเล็กๆ 

แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนในปี ค .ศ. 2008 ใชก้ารเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้แบบมีโครงงาน-และปัญหา
เป็นฐาน  (Project and Problem Based Learning)” ซ่ึงถือวา่เป็นกุญแจสู่การเรียนรู้ศตวรรษท่ี  21
นอกจากน้ียงัจดัสภาพแวดลอ้มเป็นแบบไร้สาย (Wireless) ทั้งบริเวณภายในหอ้งเรียนและภายนอก
หอ้งเรียน และมีแผนการในการใหค้อมพิวเตอร์โนต้บุก๊กบันกัเรียนทุกคนไวใ้ชท่ี้โรงเรียนและท่ี
บา้นของตวัเอง ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นท่ีทุกส่วนภายนอกอาคารเป็นเสมือน “หอ้งเรียน” ท าใหส้ามารถขยาย
พื้นท่ีการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ไม่ใช่จ  ากดัอยูแ่ค่เพียงภายในหอ้งเรียน และพื้นท่ีต่างๆในโรงเรียนทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนจะมีท่ีชาร์จแบตเตอร่ีอยา่งเพียงพอทัว่ทั้งโรงเรียนจะมีการเดินสายไฟใหเ้ห็นนอ้ย
มาก 

 

 
 

แผนภาพที ่2.13 โรงเรียน New tech high การเรียนรู้แบบมีโครงงาน-และปัญหาเป็นฐาน  
 

ทุกส่วนภายนอกอาคารเป็นเสมือน “หอ้งเรียน” ท าใหส้ามารถขยายพื้นท่ีการเรียนรู้ 
เพิ่มข้ึน ไม่ใช่จ  ากดัอยูแ่ค่เพียงภายในหอ้งเรียนท่ีโรงเรียน New tech high เมือง Coppell  
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ผูอ้อกแบบ (กลุ่มสถาปนิก  SHW) ไดจ้ดัสรรพื้นท่ีต่างๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่ง
พื้นท่ีภายในอาคารเรียน ดงัน้ี 1) พื้นท่ีส าหรับกลุ่มขนาดเล็กใชป้ระสานงาน (Small-group 
collaboration zones 2) หอ้งท าโครงงาน  (Project rooms) 3) พื้นท่ีการท างานร่วมกนัแบบร่วมมือ
ของผูป้ระสานงาน (Facilitator collaboration zones) 4) พื้นท่ีสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบสาระ
เด่ียว (Single-subject-matter learning environments) 5) พื้นท่ีสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบ
สาระคู่ (Dual-subject-matter learning environments) 6) หอ้งสมุดแบบส่ือดิจิตอล (Digital media 
library) 7) พื้นท่ีส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่จ านวนหลายๆกลุ่มใชป้ระสานงาน  (Large multi-group 
collaboration zones) ดงัแผนภาพท่ี 2.14-2.18 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.14 แผนผงัแสดงพืน้ทีก่จิกรรมทีม่ีความยดืหยุ่นสูง 
ทีโ่รงเรียน New tech highNew Tech High 2.0 

 

 

แผนภาพที่ 2.15 ทมีโครงงานแบบความร่วมมือก าลงัน่ังท างานในห้องสมุดส่ือดิจิตอลทีโ่รงเรียน  
New tech high 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=New+tech+high&source=images&cd=&cad=rja&docid=QwVIPXxZLCVaRM&tbnid=TE-pyzJs5EwypM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.newtechhigh.org%2Fvideo%2Fnewtech2.html&ei=oCQLU_PqJIOm0QXf0oAI&bvm=bv.61725948,d.bGE&psig=AFQjCNFNH0OxBoVzV0_8v52RsWxLoNRXIg&ust=1393325364782643
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แผนภาพที่ 2.16 บรรยากาศการเรียนรู้ทีไ่ม่จ ากดัการเรียนรู้ของผู้เรียน อสิระในการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 2.17 ทมีโครงงานแบบความร่วมมือแต่ละกลุ่มขณะก าลงัท างานในห้องสมุดแบบส่ือ
ดิจิตอลและบริเวณทางเดินนอกห้องเรียนภายในตึกและภาพทีเ่ห็นแสดงให้เห็นถึงการขยายขอบเขต

พืน้ทีก่ารเรียนรู้ซ่ึงไม่จ ากดัเฉพาะเพยีงภายในห้องเรียนเท่าน้ัน ทีโ่รงเรียน  New tech high 
 

14.3 โรงเรียน The Metropolitan Regional Career & Technical center (The Met) 
โรงเรียน  The Met เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือ Vocational school หรือ Trade school 

The Met แห่งแรกก่อตั้งในปี ค .ศ. 1996 ท่ีเกาะ Rhode โดย Dennis Littleyและ Ellist Wushor
โรงเรียนใชห้ลกัสูตรการเรียนรู้จากความสนใจ/การฝึกปฏิบติังานจริง (Learning Through 
Interests/Internships, LTIs) นกัเรียนฝึกปฏิบติังานและท าโครงงานของพวกเขากบัพนกังานใน
สถานประกอบการจริงซ่ึงมีความเช่ียวชาญในงานนั้นๆ ท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนพี่เล้ียงคอยดูแล โดยใช้
เวลา 2 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนวนัอ่ืนนอกเหนือจาก 2 วนันั้นก็มาโรงเรียนเพื่อสะทอ้นผลส่ิงท่ีพวกเขา
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ไดเ้รียนรู้จากการฝึกงานจริงรวมถึงโครงงานของพวกเขาหลกัสูตรน้ีนกัเรียนจะไดพ้ฒันาแผนการ
เรียนรู้ส่วนบุคคลของตนเองทั้งกบัผูป้กครอง ครูหรือครูท่ีปรึกษาและพี่เล้ียงในสถานประกอบการ
ไปพร้อมๆกนัสถานประกอบการท่ีร่วมหลกัสูตรน้ีอยา่งแพร่หลาย เช่น สังคมออดูบอน (Audubon 
society) พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้า  New England โรงพยาบาลบริษทัโรงละครบริษทักฎหมายบริษทั
สถาปัตยกรรม บริษทัส่ือประสม และอ่ืนๆอีก ท่ี The Met สถานประกอบการจริงท่ีร่วมหลกัสูตร  
LTI เป็นเสมือนส่วนหน่ึงของโรงเรียน 

The Met มีโรงเรียนวทิยาเขตจ านวน 4 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งมีความคลา้ยคลึงกนัโดยเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 1) แต่ละแห่งมีอาคาร  2 ชั้นจ านวน  2 หลงั 2) มีการใชส่ิ้งอ านวยความ
สะดวกร่วมกนัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งอาคาร คือ โรงฉายหนงั (Theater performance center) และศูนยอ์อก
ก าลงักาย (Fitnesscenter) 3) ในแต่ละอาคารนั้น ชั้นท่ี 1เป็นหอ้งนัง่เล่น ส่วน ชั้นท่ี 2เป็นหอ้งอาหาร
และพื้นท่ีท างานอยา่งไม่เป็นทางการ 4) หอ้งใหค้  าปรึกษา  (Advisory room) ท่ีมีความกวา้งใหญ่
กวา่เดิม และมีจ านวนหอ้งโครงงาน (Project room) จ านวนมากกวา่ในอดีต 5) หอ้งท ากิจกรรม
ส ารอง (Second-story commons serves) ใชเ้ป็นหอ้งอเนกประสงค ์ท ากิจกรรมต่างๆท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง เช่น ส าหรับรับแขกหรือใชน้ัง่เล่นพดูคุยกนันอกจากน้ีเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งเลือกใช้
แบบทนัสมยัและใชง้านไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ไม่ใช่เพียงแค่เกา้อ้ีหรือโตะ๊ท างานทัว่ๆไป สามารถ
ปรับเปล่ียนการใชง้านทั้งลกัษณะท างานแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเกา้อ้ีท่ี นัง่สบาย สามารถ
ปรับข้ึนลงได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2.18-2.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.18 ภายในห้องเลอืกใช้แบบทนัสมัยและใช้งานได้อย่างดีเยีย่มไม่ใช่เพยีงแค่เก้าอีห้รือ
โต๊ะไปท างานทัว่ๆไป สามารถปรับเปลีย่นการใช้งานทั้งลกัษณะท างานแบบรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

โดยเก้าอีท้ีน่ั่งสามารถปรับขึน้ลงได้ 
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แผนภาพที ่2.19 สภาพห้องเรียน The Met ทีห่ลากหลาย น่าเรียนและน่าสนใจ  

 

 
 

แผนภาพที่ 2.20 แผนผงัพืน้ทีอ่าคารเรียนของ The Met ทีแ่สดงห้องต่างๆในการเรียนรู้ 
 

14.4 โรงเรียน High tech high  
โรงเรียนตั้งอยูท่ี่เมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นโรงเรียนของรัฐบาลซ่ึงเร่ิมเปิด

ด าเนินการในปี ค.ศ. 2000 โดยมีจ านวนนกัเรียนประมาณ 400 คน และมีความหลากหลายในดา้น
เช้ือชาติจากเขตการศึกษาเมือง San Diegoโรงเรียนน าลกัษณะของวถีิชีวติและวฒันธรรมความ
เป็นอยูข่องคนในชุมชน มาออกแบบโรงเรียนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบันกัเรียนมากท่ีสุด 
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 โรงเรียนมีโรงเรียนวทิยาเขตจ านวน 9แห่งในเมือง  San Diegoโรงเรียนของเราประกอบดว้ยชุดของ
หอ้งเรียน  4-6 หอ้ง โดยแต่ละหอ้งมีผนงัท่ีเป็นกระจกติดรอบหอ้ง มีมุมต่างๆของหอ้งเป็นพื้นท่ี
ส าหรับกิจกรรมอเนกประสงคร์วมทั้งการส าหรับน าเสนองานโครงงานและส่ิงประดิษฐข์อง
นกัเรียนฯลฯหอ้งเรียนจะเป็นแบบหอ้งโถงขนาดใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นมุมการเรียนรู้ยอ่ยๆแต่ละมุม
โดยไม่ตอ้งใชผ้นงักั้น ” (ภาพท่ี  2.17) และมีการน าเอาเทคโนโลยแีบบไร้สาย (Wifi) และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊จ านวนมากเขา้มาอ านวยความสะดวกใหน้กัเรียน พื้นท่ีภายในอาคารเรียน
ถูกจดัสรรเป็นพื้นท่ีส าหรับท างานของนกัเรียนในลกัษณะกลุ่มยอ่ยมีการจดัอุปกรณ์เทคโนโลยี
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในการใชง้านสูงใหใ้ช ้ส าหรับหวัใจส าคญัของการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนแห่ง
น้ี คือ การจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการซกัถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
(Inquiry-based) การจดัการสอนสาระการเรียนรูท่ีเป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั (Content delivery 
plus independent) การสร้างส่ิงประดิษฐส่ิ์งต่างๆ นวตักรรมใหม่ๆของนกัเรียน รวมถึงอาคารเรียนที
ถูกออกแบบใหเ้หมาะสมกบัวถีิชีวติและวตัรธรรมของนกัเรียนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.21 ห้องเรียนจะเป็นแบบห้องโถงใหญ่ ซ่ึงแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้เลก็ๆที่   High tech 
middle, เมือง San Diego มลรัฐแคลฟิอร์เนีย (Cluster area studio surrounded by  fourflexible 

classroom at High tech middle, San Diego, California) 
 

ท่ี High tech middle ซ่ึงเป็นวทิยาเขตใหม่ล่าสุดของ High tech high ตั้งอยูใ่นเมือง Chula 
Vistaมีการจดัในลกัษณะเป็นหอ้งชุด (หอ้งเรียนจ านวน 4 หอ้งลอ้มรอบหอ้งสตูดิโอส าหรับท างาน
หรือstudio work area) หอ้งเรียนแต่ละหอ้งใชผ้นงักั้นแบบท่ีสามารถยกออกไดจ้ะแยกกนัระหวา่ง
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หอ้งเรียนหน่ึงไปอีกหอ้งเรียนหน่ึงได ้เพื่อใหส้ามารถสอนรวมกนัไดโ้ดยลกัษณะการสอนโดยครู
แบบเป็นทีมได ้(ครู 2 คน/ทีม) ดงัในภาพท่ี 18 ซ่ึงแสดงแผนผงัการใชพ้ื้นท่ีของโรงเรียน High tech 
middle แต่ละหอ้งเรียนจะมีคอมพิวเตอร์ 13 เคร่ืองใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้ละนกัเรียนอาจน าคอมพิวเตอร์
มาใชเ้องท่ีโรงเรียน รูปแบบผงัการออกแบบน้ีถูกใชเ้ป็นรูปแบบมาตรฐานของการออกแบบอาคาร
เรียนของโรงเรียนวทิยาเขต High tech high ทัว่ประเทศไปแลว้ 

 

 
 

แผนภาพที ่2.22 แผนผงัอาคารที ่High tech middleแสดงมีการจัดในลกัษณะเป็นห้องชุด  
(ห้องเรียนจ านวน 4 ห้องล้อมรอบห้องสตูดิโอส าหรับท างาน) 

 
สัญลกัษณ์ รายการห้องต่างๆ 
H มนุษยศ์าสตร์ (Humanities) 
M/S คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ (Math/Science) 
T หอ้งพกัครู (Teacher 's office) 
E การส ารวจ (Exploratory) 
C หอ้งประชุม (Conference) 
O ส านกังาน (Office) 
R ตอ้นรับ (Reception) 
W หอ้งท างาน (Work room) 
RR หอ้งน ้า (Rest room) 
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14.5 โรงเรียน New line learning academy 
ตั้งอยูใ่นแขวง Maidstone, มณฑล  Kent ประเทศองักฤษ  (มณฑล Kent อยูใ่นความ

ปกครองของประเทศองักฤษตั้งอยูท่างตะวนัออกของนครลอนดอนและยงัเป็นเขตปกครองพิเศษ
ทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศองักฤษ , มีจ  านวนโรงเรียนตั้งอยูม่ากกวา่ 60 โรงเรียน)หวัใจ
ของการออกแบบ โรงเรียน New line learning academy ก็คือ “ลานการเรียนรู้ Learning plaza” ท่ีมี
ขนาดใหญ่พอส าหรับนกัเรียนจ านวน 90 หรือ 120 คน มีเกา้อ้ีนัง่เรียนแบบแลคเชอร์  (Lecture-style) 
และเกา้อ้ีแบบโมดูลาร์  (Modular) ซ่ึงสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ถูกใชส้ าหรับการนัง่แบบกลุ่มยอ่ยหรือ
แบบกลุ่มใหญ่บนพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีใชร่้วมกนั แต่ละสถานศึกษาจะมีพื้นท่ีในลกัษณะ “ลานการ
เรียนรู้ (Learning plaza)” ซ่ึงถูกใชร่้วมกนัในแต่ละสถานศึกษาจ านวน  8 แห่งต่อโรงลานการเรียนรู้
ถูกคิดข้ึนมาเพื่อใหก้ารท างานร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน เกิดความร่วมมือมีมากข้ึนกวา่การ
ท างานแบบเดิมๆทัว่ไปซ่ึงภายในลานจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นไอที
ส าหรับนกัเรียนอยา่งเพียงพอสภาพแวดลอ้มท่ีมีความยดืหยุน่ในลกัษณะเช่นน้ีจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้การท ากิจกรรมหรือการท างาน ทั้งในลกัษณะแบบเด่ียวเป็นรายบุคคลจนกระทั้งถึงการท างาน
เป็นกลุ่มซ่ึงขนาดกลุ่มอาจมีจ านวนนกัเรียนถึงประมาณ  120 คนได ้ส่ิงน้ีถือวา่เป็นแนวคิดการ
ออกแบบของลานการเรียนรู้ท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีการเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยต่ีางๆ อาทิ 
เช่น การฉายภาพแบบ  360 องศาพื้นท่ีขนาดใหญ่ส าหรับแสดงผลงานและส่ิงประดิษฐก์ารใช้
“เทคนิคแสงไบโอเมตริกซ์  (Biometric lighting techniques)” เพื่อควบคุมสภาพอากาศท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาบนพื้นท่ีลานการเรียนรู้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อ านวยความสะดวกต่างๆท่ีมี
ความยดืหยุน่สูง สามารถปรับเปล่ียนไดใ้ชก้บัลกัษณะงานท่ีมีความหลากหลายได ้ไม่วา่จะเป็น
ความหลากหลายในดา้นขนาดของกลุ่มผูใ้ช ้หรืองกิจกรรมท่ีกระท า 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.23 “ลานการเรียนรู้  (learning plaza)”  ที่ New line learning academy แสดงให้เห็น 
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การใชพ้ื้นท่ีท่ีสามารถจดัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นสภาพการเรียนรู้แบบรายบุคคลสภาพ 
การเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยหรือสภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ได ้  
ลานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ลานชั้นล่าง 2) ลานชั้นลอย โดยมี

รายละเอียดการใชพ้ื้นท่ีแต่ละส่วนดงัน้ี  
1. ลานชั้นล่าง (ชั้น 1) ประกอบดว้ย 

1.1 พื้นท่ีติดผนงักระจกโล่ง  (Watering hole) ช่วยสนบัสนุนการท างานของกลุ่มยอ่ย
หรือกลุ่มขนาดเล็ก 

1.2 แคม้ป์ไฟ (Campfire) ช่วยสนบัสนุนการท างาน กิจกรรม ในชั้นเรียน 
1.3 พื้นท่ีใตห้ลงัคาชั้นลอย (Cave) ช่วยสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
1.4 หอ้งน ้า (Toilets)  
1.5 หอ้งเก็บของส่วนบุคคล (Lockers)  
ท่ีส าคญัคือ ทุกๆส่วนในลานการเรียนรู้สามารถมองเห็นกนัและกนัไดท้ั้งหมดทุกคน

ไม่วา่ครูดว้ยกนั นกัเรียนดว้ยกนั หรือระหวา่งครูกบันกัเรียนยกเวน้ส่วนท่ีเป็นตูเ้ก็บของส่วนบุคคล
ซ่ึงอยูร่วมกบัหอ้งน ้า 

2. ลานชั้นลอย (Mezzanine) ประกอบดว้ย 
2.1 พื้นท่ีกลางแจง้ (Outdoor area)  
2.2พื้นท่ีใตห้ลงัคาชั้น 1 (Cave) ช่วยสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3 พื้นท่ีติดผนงักระจกโล่ง  (Watering hole) ช่วยสนบัสนุนการท างานของกลุ่มยอ่ย

หรือกลุ่มขนาดเล็ก 
ทั้งน้ีพื้นท่ีชั้นลอยดงักล่าวถูกใชส้ าหรับการเรียนรู้แบบอิสระ  (Independent learning) 

การท างานเป็นกลุ่มยอ่ย ( Small-group work) และการเรียนรู้ท่ีมีโครงการเป็นฐาน  (PBL) ดงัใน
แผนภาพท่ี 2.24 
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แผนภาพที่ 2.24 พืน้ทีช้ั่นล่างของลานการเรียนรู้ที ่New line learning academy 

เมือง Maidstoneในสหราชอาณาจักร 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.25 ลานช้ันลอยของลานการเรียนรู้ที่ New line learning academy 
เมือง Maidstone ในสหราชอาณาจักร 

 
นอกจากลานการเรียนรู้ ภายในอาคารของโรงเรียนไดถู้กจดัสรรพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถ

รองรับ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายรวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดการท างานร่วมโดยใช ้
“หลกัความร่วมมือ  (Collaboration)” ไม่วา่จะเป็นระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนัหรือระหวา่ง
นกัเรียนกบัครู  
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จากกรณีศึกษารวมถึงตวัอยา่งการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในโรงเรียนดงักล่าว
ทั้งหมดขา้งตน้ จึงสามารถสรุปประเด็นส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. การน าเคร่ืองมือส่ือสารแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Diigo, Google sites, 
Twitterฯลฯ) รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (I-Movie, Pages ฯลฯ) มาใชใ้นกระบวนการเรียนการ
สอนพบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการท าวจิยัอยา่งกระตือรือร้นและสังเกตไดว้า่
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนบางคนหรือบางกลุ่มท่ีจากเดิมไม่ค่อยสนใจการเรียน
กลบัเขา้มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได ้และท่ีส าคญัอยูร่่วมกิจกรรมตั้งแต่ตน้จนจบอีกดว้ย 

2. หวัใจส าคญัของการเรียนรู้จากตวัอยา่งโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน หากกล่าวถึงดา้น
กายภาพ จะพดูถึงแนวคิดการออกแบบใหม่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และไม่จ  ากดัเฉพาะแค่เพียงหอ้ง
ส่ีเหล่ียมท่ีเรียกวา่ “หอ้งเรียน”เท่านั้นนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาผา่นทางเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกสมยัใหม่ท่ีทนัสมยั (wifi, laptop 1คน/เคร่ือง, วดีีโอทศัน์ ฯลฯ ) ส่วนทางดา้นจิตวทิยา
นั้นจะใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบเดียวกนัทั้ง 5โรงเรียน “ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกุญแจสู่การเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 

15. หอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 จากทศันะของส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา้ 34) ไดใ้หค้วามหมายของ Google Apps 
for Education วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของไทยท่ีสามารถสร้างความ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนท่ีเป็นเร่ืองใหม่ในวงการศึกษาไทยผูอ้ยูใ่นแวดวงการศึกษาควร
ไดศึ้กษาเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนเม่ือปี  2011 มีนกัศึกษา  16 ลา้นคนจาก  
146 ประเทศไดใ้ช้  Google Apps for Education แลว้คุณครูอาจารยส์ามารถใชแ้อพต่างๆเช่น  Gmail 
ในการติดต่อส่ือสารและการเรียนการสอนเช่นเขียนอีเมลแ์จง้ถึงผูป้กครองของนกัเรียนในภาษา
ทอ้งถ่ินหรืออนุญาตใหน้กัเรียนท างานกลุ่มไดใ้นเวลาเดียวกนับนแฟ้มเอกสารเดียวกนัผา่นทาง
Google docs และสามารถประชุมงานและสอนนกัเรียนผา่นทาง  Google+ ซ่ึงการใช้ Google Apps 
ส าหรับการศึกษาน้ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษาไปจนถึง
มหาวทิยาลยัไดไ้ม่วา่จะอยูต่่างจงัหวดัหรืออยูต่่างประเทศ  Google Apps ส าหรับการศึกษาไดมี้ส่วน
ส าคญัในการเปล่ียนแปลงโฉมองคก์รในดา้นนวตักรรมการศึกษาและการติดต่อส่ือสารใน
สถาบนัการศึกษาต่างๆท าใหค้รูติดตามนกัเรียนอยูใ่กลชิ้ดมากข้ึนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตรช่วยลด
ค่าใชจ่้ายของสถาบนัการศึกษาดว้ยความเป็นระบบคลาวด ์

Google Apps for Education นอกจากจะส่งเสริมใหน้กัเรียนและคุณครูใชป้ระโยชน์ใน
การศึกษาจากโลกไอทีแลว้ยงัสามารถแลกเปล่ียนความรู้กนักบัสถาบนัต่างๆระหวา่งประเทศไดด้ว้ย
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และมาถึงตอนน้ีเร่ิมมีสถาบนัการศึกษาในไทยไดเ้ร่ิมใชง้าน  Google Apps for Education แลว้โดย 
Google ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าสามแห่งโดยเร่ิมท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลยั
แรกท่ีใช้ Google Apps for Education น้ีสามารถชมตวัอยา่งไดท่ี้เพจมหาวทิยาลยัขอนแก่นบน  
Google+ และจะขยายบริการน้ีไปเร่ือยๆเขา้ถึงนกัศึกษารวมกวา่ 60,000 คนจาก 3 มหาวทิยาลยั 

Google Apps For Education หรือ Google App สาหรับการศึกษาคือชุดของฟรีอีเมลจ์าก  
Google และเคร่ืองมือต่างๆเป็นแบบระบบเปิดในการทางานร่วมกนัเปิดกวา้งส าหรับคุณครูนกัเรียน
นกัศึกษาชั้นเรียนและสมาชิกในครอบครัวทัว่โลกตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยมใชท่ี้ท่านรู้จกัดีเช่น
อีเมล์ (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นตน้แต่เคร่ืองมือเหล่าน้ีจะใช้
ส าหรับในการเรียนการศึกษาเป็นโปรแกรมท่ี  Google พฒันาใหแ้ก่โรงเรียนใชง้านเพื่อสนบัสนุน
การใชเ้ทคโนโลยต่ีอการเรียนการสอนและการน าอินเตอร์เน็ตไปใชใ้นเชิงสร้างสรรคโ์ดย
โปรแกรมประกอบไปดว้ย  Communication โปรแกรมการส่ือสารภายในและภายนอกโรงเรียน
Collaboration โปรแกรมออฟฟิศส าหรับการแชร์และท างานร่วมกนัออนไลน์  Content โปรแกรม
สร้างเวบ็ไซตแ์ละเน้ือหาออนไลน์ Google Apps  ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารอีเมลภ์ายใตช่ื้อโดเมนขององคก์ร 
ส าหรับนกัเรียน  Vassana@chon.nfe.go.th ครู Vannee@chon.nfe.go.th ศิษยเ์ก่า  

Vanessa@chon.nfe.go.th  ผูป้กครอง vichai@chon.nfe.go.th 
1.1 ระบบสนทนาดว้ยขอ้ความและโทรคุยฟรี 
1.2 ปฏิทินนดัหมายส่วนกลางและส่วนตวั 

2. ระบบการท างานร่วมกนับนอินเตอร์เน็ต 
เอกสาร,สเปรดชีต,งานน าเสนอ, หนา้แรกส่วนตวัของผูใ้ช ้
3. การสร้างเวบ็ไซตร์ะบบการสร้างเวป็แบบง่ายๆ 
จากนานาทศันะขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงหอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 นั้นสรุปไดว้า่

หอ้งเรียนดิจิตอลมีความส าคญัและประโยชน์อยา่งยิง่ดงัน้ี  1) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและ
สังคมไทย 2) เพื่อสร้างและวางระบบเครือข่ายเทคโนโลยกีารศึกษาเป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนปริยติั
ธรรมอ่ืนๆ ต่อไป 3) เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละไอซีทีของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
4) เพื่อพฒันาการศึกษาหอ้งเรียนของโรงเรียนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 5) เพื่อเป็นการ
ยกระดบัการศึกษาการเรียนการสอนและการบริการของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและความ
ทนัสมยั 6) เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 7) เพื่อใหค้รูมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพในศตวรรษท่ี  21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างไปจากศตวรรษท่ี  20โดยเฉพาะระบบ

mailto:Vannee@chon.nfe.go.th
mailto:Vanessa@chon.nfe.go.th
mailto:vichai@chon.nfe.go.th
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การศึกษาท่ีจะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงการนาเอาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยสีารสนเทศนามาใชใ้นการเรียนการสอนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูส้อนตอ้งออกแบบให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการใชอ้อกแบบและการสอนโดยน าคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศเทคโนโลยี
การส่ือสารอยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกและใชรู้ปแบบการน าเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

ผูว้จิยัจึงไดแ้นวคิดในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล กล่าวคือ ระบบหอ้งเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่ง
เรียนรู้ไดท้ัว่โลกผา่นทาง Internet ซ่ึงใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีครู และผูเ้รียนสามารถ
คน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายเป็นระบบหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์  E-Learning เช่ือมโยง
กบัแหล่งเรียนรู้ไดท้ัว่โลกทางอินเทอร์เน็ต สามารถน าส่ือต่างๆ Social Network เช่น You Tube 
Wiki Facebook และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประกอบดว้ย โตะ๊ครูอจัฉริยะ กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองฉายภาพ Projector คอมพิวเตอร์ เทบ็เล็ต ชุดเคร่ืองเสียง ล าโพงและโปรแกรม 
Software E-Classroom ท่ีส าคญัมาเรียนหอ้งน้ีสามารถเรียนรู้ไดท้ัว่โลกเช่นนกัเรียนอาจน าเอา
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตของตนเองมาดว้ยเรียนรู้ดว้ยระบบปฏิบติัการ  IOSเช่น IPhone, IPod, 
Touch, ICloud หรือแมก้ระทั้ง Google Education ดงัแสดงเป็นโมเดลหอ้งเรียนดิจิตอลดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2.26 แสดงโมเดลระบบปฏิบัติการของห้องเรียนดิจิตอลเมื่อมาทีห้่องนี้  

สามารถเรียนรู้ได้ทัว่โลก 
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ตอนที ่3 บริบทปัจจุบันและปัญหาโรงเรียนปริยตัิจันทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษาวดั   
มรรคส าราญ จังหวดัขอนแก่น 
3.1 บริบทปัจจุบนัโรงเรียนปริยติัจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ 

จงัหวดัขอนแก่น 
ระเบียบส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวา่ดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษา พ.ศ.  2546 ดว้ยมีการตราพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ.  2545 มาตรา 
45 ก าหนดใหมี้ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้ึนและพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545 มาตรา 159 ก าหนดใหโ้อนบรรดากิจการอ านาจหนา้ท่ีของกรมการศาสนาบางส่วนมาเป็นของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ จงัหวดั
ขอนแก่นเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรมสังกดักองทุนพระพุทธศาสนาศึกษา ส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 118 หมู่ 13 ถนนราษฏร์คนึง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดไดด้ าเนินการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เม่ือวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2529 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 135/2529โดยมี พระครูจนัทสารสุพล เป็นผูรั้บใบอนุญาตพระ
ครูปลดัชยัศกัด์ิ ฐิตยาโน เป็นผูจ้ดัการพระมหาโกวทิ กตปุํฺโญ เป็นอาจารยใ์หญ่ปีพุทธศกัราช 
2536 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เลขท่ี ศธ 0404/15040/2536 โดยมีพระ
ครูจนัทสารสุพล เป็นผูจ้ดัการปีพุทธศกัราช 2542 ไดรั้บโล่ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สาขาจดัการศึกษาแผนสามญัศึกษาดีเด่น ปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) พระครูสุเมธ
ธรรมสาร เป็นผูจ้ดัการ 

พนัธกิจ 
1. จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐาน 
2. พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
3. พฒันาระบบจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. พฒันาครู บุคลากรสู่มืออาชีพ  
วสิัยทศัน์โรงเรียน 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มุ่งมัน่พฒันาศาสนทายาทและบุคลากรท่ีดี มี

คุณภาพยดึหลกัพุทธธรรม ดว้ยระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสัมพนัธภาพกบัชุมชน 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความรู้ตามศกัยภาพในดา้นวชิาการและจรณะ 
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3.2 ปัญหาและสภาพโรงเรียนปริยติัจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ 
จงัหวดัขอนแก่น 

โรงเรียนพระปริยติัจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ จงัหวดัขอนแก่นมี
สภาพอาคารเรียนและหอ้งเรียนดงัต่อไปน้ีอาคารเรียนถาวร สร้างในปี พ.ศ. 2542 ราคาค่าก่อสร้าง 
7,779,999 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ มีทั้งหมด 14 หอ้ง
ประกอบดว้ย หอ้งผูบ้ริหาร จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งพกัครู จ  านวน 1 หอ้ง, หอ้งประชุม จ านวน 1 หอ้ง, 
หอ้งสมุด จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 หอ้ง, หอ้งพยาบาล จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งเรียน 
ม.1– ม.6 จ  านวน 8 หอ้งและส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย เคร่ืองพิมพดี์ด จ านวน 1 เคร่ือง, 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 เคร่ือง, เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ
จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองสไลค ์จ านวน 1 เคร่ือง, TV สี 21 น้ิว จ  านวน 1 เคร่ือง, เคร่ือง  Copy Printer
จ านวน 1 เคร่ือง และ โทรศพัทต์ั้งโตะ๊ จ  านวน 1 เคร่ือง 

จากการส ารวจดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รุปขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ประกอบกบัการใหส้ัมภาษณ์
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของอาคารเรียน และส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อน าเสนอสภาพปัญหาต่อไป พบวา่ หอ้งเรียนมีคอมพิวเตอร์ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถใชง้าน
ได ้23 เคร่ือง และ คอมพิวเตอร์ CP จ านวน 10 เคร่ือง ท่ีมีปัญหาดา้นระบบปฏิบติัการ โปรแกรม 
และไม่สามารถเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอี้กทั้งยงัพบวา่ยงัคงใช้  Windows เก่า ท่ียงัไม่มีการอปั
เดต และเม่ือผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อน พบวา่ ครูยงัคงเนน้การสอนท่ีเน้ือหาใน
หนงัสือเรียน การท่องตารา การจดจ าบทเรียนจากต ารา เท่านั้น ดงัปรากฎในแผนภาพท่ี 2.27-2.28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.27 ห้องเรียนโรงเรียนปริยตัิธรรมจันทวทิยาคมในปัจจุบัน  
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แผนภาพที ่2.28 ห้อง ICT และห้องอเิลก็ทรอนิคส์โรงเรียนปริยตัิธรรมจันทวทิยาคมในปัจจุบัน  
 

ปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดน้ าผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แสดง
ในตารางเพื่อใหเ้ห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 
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ตวับ่งช้ี 
ผลส าเร็จ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
รับปรุง พอใช ้ ดี มาก 

6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง 
รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล 

75   /  

6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตวัใชห้อ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือ
ต่างๆ ไดท้ั้งในและนอกสถานท่ี 

70   
/ 

  

6.3 มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบัการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 

75   /  

ผลการประเมินระดบัตวับ่งช้ี( X ) 73.34     
ผลการประเมินระดบัมาตรฐาน ( X / 25) 2.94     

 
สถานศึกษามีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก

การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบติัการประจ าปี เช่นโครงการเรียนรู้
จากอินเตอร์เน็ตแต่ถา้ดูจากตวับ่งช้ีท่ี 6.3 แลว้มีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลเพื่อสนองต่อความตอ้งการและไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สืบคน้
เพราะหอ้งเรียนน้ีสามารถเรียนรู้ไดท้ัว่โลก 
 

ตอนที ่4 กรอบแนวคดิเพือ่การวจิัย 
จากแนวคิดหลกัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีผูว้จิยัจะน ามาใชเ้ป็นเป็น

ส่วนหน่ึงของกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัท่ีกล่าวถึงในตอนตน้ คือ 
1. ค  านึงถึงรูปแบบการวจิยัท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์ (Critical science) การ

น าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์(Critical approach)  
2. ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียนโดยมี

ขั้นตอนการวจิยั 10 ขั้นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการและบทบาทของ
นกัวจิยั 10 ประการโดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบและ
จรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 
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3. ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการใหค้  าแนะน าต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเยยีด ไม่ใหเ้ป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การ
เป็นตวัเสริม 

4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวจิยั ” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวชิาการ ( Academic 
empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยัวา่มีความประสงคท่ี์จะ
ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ่มพนูโลกทศัน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวทิยากร เป็นตน้ ผูว้จิยัจะท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆเหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

6. ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล ” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 

7. ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั โดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวจิยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน การวเิคราะห์วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

เม่ือผนวกเขา้กบันานาทศันะของนกัวชิาการเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 
และสภาพปัญหาของโรงเรียนปริยติัธรรมจนัวทิยาคมขาดหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมตอ้งการ
แกไ้ขดว้ยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดก่้อใหเ้กิดกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัดว้ย
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อใหบ้รรลุผลในวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีกล่าวถึง
ในบทท่ี 1 วา่ (1) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมท่ีก าหนด  (2) เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
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เกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรค
ส าราญ และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้จิยัของเสนอเป็น
กรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัดงัแสดงภาพประกอบขา้งล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.29 กรอบแนวคิดเพือ่การวจัิย 
 
 

ปัญหปัาที่
เกิดข้ึน 

โรงเรีย
นปริยัติธรรมจัน
วิทยาคมขาด
ห้องเรียนดิจปัาร
แก้ไขด้วย
กระบวนการ
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
เสีย 

 

แนวคิดหลกั 7 ประการของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีผูว้จิยัจะน ามาใชเ้ป็นพื้นฐาน 

วางแผน 1 

ปฏิบติั 1 

สังเกต 1 

สะทอ้นผล 1 สะทอ้นผล
2 

 

วางแผน 2 
 

ปฏิบติั 2 
 

สังเกต 2 

วงจรท่ี 1 วงจรท่ี 2 
 

รรลุวัตถุประสงค์การวิจัย 
ได้ผลบการพัฒนา

ห้องเรียนดิจิตอลที่
เหมาะสมส าหรับโรงเรียน
ปริยัติธรรมจันทวิทยาคม 
แผนกสามัญศึกษา ใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมที่ก าหนดในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งท่ีคาดหวัง
และไม่คาดหวัง การเรียนรู้
จารปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล กลุ่มบุคคล และ
โรงเรียน ตลอดถึงองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

 

ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

บรรลุวตัถุประสงค์
การวจิยั 



บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
จากหลกัการและแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามทศันะของวโิรจน์ 

สารรัตนะ ท่ีผูว้จิยักล่าวถึงในบทท่ี 2 และไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการด าเนินการวจิยัในคร้ัง
น้ี โดยบูรณาการกบัแนวคิดในการด าเนินการวจิยัของ  ศิริกุล นามศิริ ( 2552) ชยานนท ์มนเพียร
จนัทร์ (2555) และรัฐสภา พงษภิ์ญโญ (2556) โดยมีรายละเอียดดงัหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ค านึงถึงรูปแบบการวจิยัท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์ (Critical science) การ
น าเสนอผลการวจิยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้ง
ขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่หรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสะทอ้น
ผลการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผู ้
ร่วมวจิยั และระดบัองคก์ารรวมทั้งความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

2. ด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน โดยมี
ขั้นตอนการวจิยั 10 ขั้นตอน ยดึถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของ
นกัวจิยั 10 ประการโดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ และ
จรรยาบรรณผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 

3.ใหค้วามส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการใหค้  าแนะน าต่อผูร่้วมวจิยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเยยีดไม่ใหเ้ป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การ
เป็นตวัเสริม 

4. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไดไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดใหผู้ร่้วมวจิยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหวา่ง “การวจิยั ” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 

5. แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวชิาการ ( Academic 
Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวจิยัวา่มีความประสงคท่ี์จะ
ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจหรือเพิ่มพนูโลกทศัน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
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หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวทิยากร เป็นตน้ ผูว้จิยัจะท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆเหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 

6. ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล ” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใดๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่ายๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 

7. ใหมี้การบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั โดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวจิยั และจดัใหมี้การพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน การวเิคราะห์วพิากษแ์ละประเมินตนเอง ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

วธีิด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการวจิยั ผูร่้วมวจิยัและ
บทบาทของผูร่้วมวจิยั ขั้นตอนการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานผลการวจิยัตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 สถานทีห่รือพืน้ทีท่ีด่ าเนินการวจิัย 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม

ส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ : การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในระดบัโรงเรียนท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

3.2 ผู้ร่วมวจิัยและบทบาทของผู้ร่วมวจิัย 
3.2.1 ผูร่้วมวจิยัเน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีจดัท าข้ึนในระดบั

โรงเรียนพระปริยติัธรรมผูว้จิยัไดก้  าหนดผูร่้วมวจิยั  (Research Participant) โดยยดึเกณฑใ์นการ
คดัเลือกผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัคือ 1) เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนในการด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมปฏิบติังานกบัโรงเรียนจนัทวทิยาคม
และ2) สมคัรใจเขา้ร่วมงานวจิยัรวมทั้งส้ินจ านวน 22รูป/คนจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. บุคลากรในโรงเรียน เป็นผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนพระปริยติัธรรม
จนัทวทิยาคมจ านวนรวมทั้งส้ิน 13รูป/คนประกอบดว้ย 1) พระครูสุเมธธรรมสาร 2) พระอนุสรณ์ 
วชิรวโส 3) นายสุนทร กองชนะ 4) นายบวัค า อุ่นเน้ือ 5) พระสิทธิพล โสภณจิตฺโต 6) พระกิตติศกัด์ิ 
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ญาณเมธี 7) พระสมหวงั จนฺทธมฺโม 8) พระนิกร ขนฺติสมปนฺโน 9) นางสาวอจัรา โพยพาย           
10) นางสาวทิพากร ศรีเลา 11) นายประยงคพ์รมมา 12) นายณฐัพงษ ์เพียรสงวน 13) นางสาว
กมลวรรณ จนัทวงษ ์

2. บุคลากรภายนอกโรงเรียน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 7 (จงัหวดัขอนแก่น, เลย, หนองบวัล าภู) และผูแ้ทนชุมชน จ านวน 9 
รูป/คน ประกอบดว้ย 1) พระครูสุธีกิตติวรญาณ(ประธานกรรมการจงัหวดัขอนแก่น) 2) นายคม 
พวงยะ 3) นายสมาน แวน่แกว้ 4) ดร.ชยัยงค ์ช่วยจนัทร์ 5) นายศิริศกัด์ิ แสงปาก 6) นายพิพฒัน์ 
หอมฮด 7) จ.ส.อ.ประเทีอง แกว้เพชร 8) น.ส.สุภาพ แสนประสิทธ์ิ 9) นายประวทิย ์พนัธ์ุพฒัน์ 

3.2.2 บทบาทของผูร่้วมวจิยัโดยผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยัมีบทบาทในลกัษณะเป็นความ
ร่วมมือรวมพลงั  (Collaboration) มีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติัร่วมกนั
สังเกตผลและร่วมกนัสะทอ้นผลทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 

3.3 ขั้นตอนการวจิัย 
3.3.1 ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมี  2 วงจร 10 ขั้นตอนระหวา่งเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2558 

ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการดงัน้ี 
วงจรท่ี 1ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ  (Preparation)มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะและประกอบดว้ย 5 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี  
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเองความร่วมมือสัมพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดข้ึน  2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ      
3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตประกอบดว้ย  1 กิจกรรมคือการพบปะพดูคุยและถวายน ้า
ปานะ ด าเนินการในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558  

ระยะท่ี  2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวจิยั  (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
เทคนิค ) มี 2 กิจกรรมคือ  1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความคุน้เคยความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานและความเป็นผูร่้วมการวจิยั และ
เพื่อเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดย
ด าเนินการ และ 2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิคท่ี
ส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานโดยไดด้ าเนินการในวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2558 
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ระยะท่ี 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิดร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้
ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม  (Tacit knowledge) มี 2 กิจกรรมคือ  1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิมมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ี
ก่อนและเพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยูอี่กทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวั
ผูว้จิยัแต่ละคนเพราะหากใหค้วามรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได้
และท่ีส าคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนได้  2) จดัท าปฏิทินการเนินงาน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัทั้ง  10 ขั้นตอนและเพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัที13 มิถุนายน 2558 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน  (Planning) มี 2 กิจกรรมคือ 1 ) การวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
วเิคราะห์  “สภาพของสภาพสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา ” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั ” “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” 
“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ” “การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ” โดยด าเนินการในวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2558 และ 2 ) การจดัท าแผนปฏิบติัการ  (Action plan) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติั
การเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาโดยด าเนินการในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558  

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั  (Acting)มี 3 กิจกรรมคือ 1 ) จดัท าเคร่ืองมือในการวจิยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือในการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากากร
ปฏิบติังานโดยด าเนินการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 2 ) การประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมก่อนการน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ยเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าข้ึนเพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการด าเนินงานในระยะต่อๆไปโดยด าเนินการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 
และ 3) การน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
การท่ีไดจ้ากการจดักระท าร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2558  

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล  (Observing)มี 3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบ
และวธีิการสังเกตผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผล
การด าเนินงานทีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข
และการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยด าเนินการในวนัที  2) ขั้นตอนการ
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สังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกต
ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในส่วนของรายละเอียดของโครงการ
โดยด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล  (Reflecting)มี 1 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ทั้งหมดเพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
โดยด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

วงจรท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่  (Re-planning)มี 2 กิจกรรมคือ 1)การศึกษาวเิคราะห์สภาพ

ปัจจุบนัของการพฒันางานมีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา
พร้อมทั้งไดน้ าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงของการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดเกณฑใ์นการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 (แบบประเมิน
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ
รวมทั้งน าเสนอใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัก่อนท่ีจะ
ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจาก
การแกปั้ญหา ” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย ” “การประเมินและเลือกทางเลือก ” และ 2 ) การ
จดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทางเลือกท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประเมิน
น ามาจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

ขั้นตอนท่ี 7การปฏิบติัใหม่  (Re-acting)มี 3 กิจกรรมคือ  1) การสร้างขวญัก าลงัใจก่อน
การปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความ
กระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัโดยด าเนินการในวนัท่ี 6 – 7 กุมภาพนัธ์ 2559 2) การ
ก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัและเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการใหม่
บรรลุตามจุดมุ่งหมายพร้อมทั้งร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่โดยด าเนินการในวนัท่ี  9-10 กุมภาพนัธ์ 2559 และ  3) การน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ท่ี
ไดจ้ากการจดัท าร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ – 16 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่  (Re-observing)มี 3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนด
รูปแบบและวธีิการสังเกตผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริง
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ของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ /กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  2) ขั้นตอนการสังเกตและ
เสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกต ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัผูว้จิยั ในส่วนของรายละเอียดของโครงการกิจกรรมท่ีด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบและความ
พึงพอใจของแต่ละโครงการโดยด าเนินการใน วนัท่ี 20 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่  (Re-reflecting)มี 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผล
การปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานท่ีแต่ละทีมได้
สรุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริงหรือไม่ทราบถึง
ส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ใหม่รวมถึงความรู้ใหม่ 
2) การสะทอ้นผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอผลการการประเมิน
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอล ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี5  (แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินสภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงได้
ด าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบโดย
ด าเนินการในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล  (Conclustion)มี 1 กิจกรรมคือกิจกรรมการถอดบทเรียน  
(Lesson Distilled) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาใน
แง่มุมต่างๆโดยการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง  9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและความรู้ใหม่
จากการปฏิบติัจริงโดยด าเนินการในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 
 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี  วโิรจน์   สารรัตนะ

(2550) พฒันาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ์  (Critical science) ท่ีมีลกัษณะเป็น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวพิากษ์  (Critical description) ท่ีจะก่อให้ “เกิดองคค์วามรู้”จากบุคคล
และผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานเพื่อการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมในลกัษณะเป็นการพฒันา
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องคค์วามรู้ฐานรากจากการกระท า  (Grounded knowledge from doing) และเป็นการวจิยัท่ีจะก่อให้  
“บุคคล” เกิดการเรียนรู้ข้ึนทั้งในระดบับุคคลระดบักลุ่มบุคคลและระดบัโรงเรียนเป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริงตามหลกัการเรียนรู้จากการกระท า  (Learning by doing) ดงันั้นผูว้จิยัไดก้  าหนด
เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นสามกลุ่มดงัน้ี 

3.4.1 แบบสังเกต  (Observation form) มี 1 ฉบบั (เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  1) โดยเป็น
แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation) ท่ีใชส้ังเกตเก่ียวกบัด าเนินงานการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคยเป็นมาสภาพปัจจุบนัมี  2 ตอนคือตอนท่ี  1 การสังเกตและตรวจสอบเอกสาร
ทัว่ไปและตอนท่ี 2 การสังเกตและการตรวจสอบเอกสารงานวชิาการท่ีเก่ียวกบัสภาพการด าเนินงาน
วชิาการท่ีเคยเป็นมาสภาพปัจจุบนั 

3.4.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (In depth interview)และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  (Focus group 
interview) มี 5 ฉบบัคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  2 และ 3) แบบสัมภาษณ์
บุคลากรในโรงเรียน (เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  6) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  (เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  
10 และ 11) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ทั้ง  5 ฉบบัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดใน  2 ประเด็นท่ีส าคญัคือ  
1) สภาพท่ีเคยเป็นมาสภาพปัจจุบนัสภาพปัญหาสภาพท่ีคาดหวงัทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือ
บรรลุสภาพท่ีคาดหวงัในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมประเมินเลือกไดท้างเลือกเพื่อการ
ปฏิบติัและ 2) การน าทางเลือกท่ีประเมินไดไ้ปปฏิบติัมีปรากฏการณ์การปฏิบติักนัอยา่งไรไดส่้งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงเพียงใดตวับุคคลกลุ่มบุคคลและโรงเรียนและหอ้งเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
อะไรและการวจิยัไดก่้อใหเ้กิดองคค์วามรู้อะไร 

3.4.3 แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) ไดแ้ก่ 
1. บนัทึกอนุทิน (Journal) 
2. แผนท่ี (Maps) 
3. เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes and videotapes) 
4. หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) 
5. บนัทึกภาคสนาม (Field notes) 

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตนเองโดยเร่ิมจากการปฏิบติัภาคสนามในโรงเรียนและหมู่บา้นระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ .ศ. 
2558 ถึง วนัท่ี 30 เมษายน พ .ศ. 2559 (แบ่งออกเป็นสองภาคเรียน ) โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังาน
ตามตารางก าหนดวนัและเดือนเพื่อใหเ้ห็นสภาพขอ้เทจ็จริงทั้งในส่วนท่ีเห็นชดัเจนและแฝงเร้นจาก
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ขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง  10 ขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายดงักล่าว
ในหวัขอ้ท่ี 4 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่างๆทั้ง  10ขั้นตอน

จะน ามาวเิคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะๆเหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรมใน  10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการวเิคราะห์ขอ้มูลท าใหเ้ป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนา
เหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรมใน  10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยน ารายงาน
การวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่ละวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีวเิคราะห์แลว้ไปใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบช่วยยนืยนัตรวจแกไ้ขผลการวเิคราะห์และค าแนะน าเพื่อปรับปรุงรายงานใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์มากข้ึนการตรวจสอบขอ้มูลจะใชบุ้คลากรหลายคนในเหตุการณ์ของกิจกรรมส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณผูว้จิยัก็ใชค้่าสถิติพื้นฐานคือค่าร้อยละและค่าเฉล่ียเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายหรือแสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

3.7 การเขยีนรายงานผลการวจิัย 
เขียนและน าเสนอรายงานการวจิยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวพิากษ์  (Critical approach)

แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูลสถิติภาพถ่ายเอกสารหรืออ่ืนๆถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัปฏิบติั
ร่วมกนัสังเกตผลและร่วมกนัสะทอ้นผลวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไรทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จเกิดการเรียนรู้
หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติัทั้งในระดบับุคคลระดบักลุ่ม
บุคคลและระดบัโรงเรียนมีขอ้เสนอแนะอะไรและอยา่งไรส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหางานนั้นๆ  ดงันั้นการน าเสนอผลการวจิยัมีลกัษณะเป็นการพรรณนา
หรือบรรยายเชิงวพิากษ์  (Critical description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง  2 วงจร 10 ขั้นตอนโดยใน
ช่วงแรกของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการเล่าเร่ือง  (Story telling) ตาม
ความเป็นจริงและเป็นกลาง  (Factual and neutral manner) การเปล่ียนแปลง  (Change) จากการ
ปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing) และองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริง 

 
 
 
  
 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวิ

ทยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ : การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม”ไดด้ าเนินการ
ในช่วงปีพ .ศ. 2558 - 2559โดยท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัด าเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน
ตามท่ีไดก้ าหนดไวร่้วมกนั เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เม่ือเดือนมิถุนายน 
2558 และส้ินสุดการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล  (Conclusion) ในเดือนเมษายน 2559 
รวมระยะเวลาในการด าเนินการทั้งส้ิน 2 ภาคการเรียน ดงัรายการแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลา
ในการด าเนินการวจิยั ในแผนภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.1 ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวจัิย 

ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมการ(preparation) มิถุนายน 2558 

      ขั้นตอนท่ี  2 การ
วางแผน (Planning) 
กรกฎาคม 58 

ขั้นตอนท่ี 3 
การปฏิบติั (Acting) 
สิงหาคม – ตุลาคม 58 

 
                    ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้น                 
                       ผล (Reflecting) 
                           มกราคม 59 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การสงัเกต 
ผล(Observing)  
มกราคม 59 

 
ขั้นตอนท่ี 6  

   การวางแผนใหม่ 
(re-planning) 
มกราคม 59 

ขั้นตอนท่ี 7 
การปฏิบติัใหม่  
(re-acting) 
กมุภาพนัธ์ – มีนาคม 59 

ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้น 
   ผลใหม่ (re-reflecting) 
            มีนาคม 59 

ขั้นตอนท่ี 8 การสงัเกตผล 
(Observing)  
มีนาคม 59 

 

ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) มีนาคม 2559 

วงจรท่ี 1 

วงจรท่ี 2 
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ทั้งน้ี การสรุปผลการวจิยัจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัจริงทั้ง  2 วงจร 10 ขั้นตอน 
โดยใชแ้นวคิดของวโิรจน์สารรัตนะ  (2558) ซ่ึงเป็นการน าเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิง
วพิากษ ์(Critical approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย ค าใหส้ัมภาษณ์ บท
บนัทึกจากการสังเกต บทวเิคราะห์ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนๆ มาแสดงประกอบการเล่าเร่ือง
เหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อใหมี้ความชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิด 
ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผลนั้นวา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ทั้งท่ีส าเร็จและไม่
ส าเร็จ ท ากนัอยา่งไร ท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ หรือความรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการ
ปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร มีขอ้เสนอแนะอะไรและอยา่งไร
ส าหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งการจะพฒันาหรือแกปั้ญหางานนั้นๆ   

ดงันั้นผลการวจิยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวพิากษ(์ Critical 
description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะการเล่าเร่ือง  (Story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง  (Factual and neutral manner)
การเปล่ียนแปลง  (Change) จากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติั  (Learning by doing)และ
ความรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนตามแนวคิดของMills (2007) ตามล าดบัดงัน้ี 
 

4.1 การปฏบิัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
วงจรท่ี 1 : ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) 
ในขั้นตอนการเตรียมการ มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การ

สร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั และ 2) การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ี
ใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค) 3) การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดย
ใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) โดยสรุปกระบวนการโดยสังเขป ดงัตารางท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



88 
 

ตารางที ่4.1 สรุปการด าเนินงานข้ันการเตรียมการ 
 

ระยะที ่ ระยะการด าเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 
1 การสร้างความเป็นกนัเอง

กบัผูร่้วมวจิยั 
(1) การจดัประชุมพบปะพดูคุย และ
ถวายน ้าปานะส าหรับพระสงฆ ์

8 มิ.ย.2558 

2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้
ส าหรับการวจิยั (ระเบียบ
วธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
เทคนิค) 

(1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและ
น าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั 
(2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้
ใหก้บัผูร่้วมวจิยั  

10 มิ.ย.2558 

3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยั
ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
วางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อน
โดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ี
มีอยูเ่ดิม(Tacit knowledge) 

(1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 
(2) จดัท าปฏิทินการด าเนินงานเพื่อ
การวจิยัและการจดักิจกรรมสะทอ้น
ผล 

13 มิ.ย.2558 

 
รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละระยะ มีดงัต่อไปน้ี  
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั 
กิจกรรมและการด าเนินงานในระยะน้ี ไดด้ าเนินการในระหวา่งเดือน มิถุนายน -

กรกฎาคม  2558 ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม คือ การจดัประชุมพบปะพดูคุยและถวายน ้าปานะแด่
พระสงฆ ์ซ่ึงสรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 กจิกรรมและการด าเนินงานในระยะที ่1 ของข้ันตอนที ่1 การเตรียมการ 
 

กจิกรรมที ่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ทีย่ดึถือ 

1 13 ก.ค.
58 

การจดั
ประชุม
พบปะ
พดูคุยและ
ถวายน ้า
ปานะแด่
พระสงฆ ์

(1) เสริมสร้าง
ความเป็นกนัเอง 
ความร่วมมือ
สัมพนัธภาพอนั
ดีใหเ้กิดข้ึน  
(2) เสริมสร้าง
ความกลา้คิดกลา้
แสดงทศันะ  
(3) ลดความ
ขดัแยง้ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

แนวคิดการพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับ
โรงเรียนปริยติัธรรม วดัมรรค
ส าราญ การวจิยัแบบมีส่วนร่วม  
“ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเอง
ท างานอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้าง
ความคุน้เคย จนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของโรงเรียน ” 
และ จรรยาบรรณนกัวจิยัท่ีระบุวา่ 
“ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวจิยั
ตั้งแต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะ
และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั
ไดรั้บทราบ” 

 

ทั้งน้ีในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงล าดบั
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดมี้โอกาสพบปะกนัพดูคุยเก่ียวกบังานวจิยัเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2558 ณ หอ้งประชุมวชิาการโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมเวลา 15.00 น.ส้ินสุดเวลา
17.10 น. ส าหรับการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมในลกัษณะท่ีไม่เครียด แบบสบายๆ โดยช่วงตน้
ผูว้จิยัไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองการท าวจิยั หลงัจากนั้นไดน้ าเคา้โครงวทิยานิพนธ์ของผูว้จิยั
บางส่วนมาน าเสนอต่อผูร่้วมวจิยัไดรั้บฟัง พร้อมกนันั้นไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ประสบการณ์การท าวจิยัของแต่ละคน โดยผูร่้วมวจิยัทุกคนไดมี้โอกาสพดูในท่ีประชุมพระครูสุเมธ
ธรรมสาร ผูจ้ดัการโรงเรียนไดแ้นะน าผูท้  าวจิยัใหท้างโรงครู อาจารย ์ทราบวา่เป็นใคร มาจากไหน 
จะมาท าอะไร บรรยากาศแบบเป็นกนัเองเพราะผูท้  าวจิยัจ  าวดัท่ีโรงเรียนสังกดั  หลงัจากนั้นก็ถวาย
น ้าปานะพระสงฆเ์พราะบริบทของโรงเรียนปริยติัธรรมเป็นแหล่งการศึกษาของพระภิกษุและ
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สามเณร หลงัจากเพลแลว้ก็ไม่มีของขบเค้ียวเหมือนฆราวาส ส่วนครูท่ีเป็นฆราวาสก็ร่วมกนั
รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั 

ในวนัท่ี 10 มิถุนายน  2558 เป็นการพบปะกนัเป็นคร้ังท่ี 2 ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัก าหนดการประชุมข้ึน ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม โดยเร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
ส้ินสุดเวลา  17.00 น. ณ หอ้ง ผูร่้วมวจิยัเขา้ประชุมครบ การประชุมคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอเคา้โครง
วทิยานิพนธ์แบบเตม็รูปแบบต่อผูร่้วมวจิยั โดยมีประธานประชุมคือ พระครูสุเมธธรรมสาร 
ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไดใ้หผู้ว้จิยัไดน้ าเสนอรูปแบบของงานวจิยัวา่ความ
เป็นมาและความส าคญัของการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร โรงเรียนไดอ้ะไร ? 
จากงานวจิยัในคร้ังน้ี โรงเรียนมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรท่ีจะตอ้งท าร่วมกบัผูท้  าวจิยั หลงัจากนั้นผูว้จิยั
ไดน้ าเสนอหลกัการ แนวคิด และเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน
อ านวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไวโ้ดยมุ่งใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลงและมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” 
และท่ีส าคญัคือน าไปปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื หลงัจากนั้นก็น าเสนอนานาทศันะ
เก่ียวกบัการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21วา่มีประโยชน์อยา่งไร หลงัจากน าเสนอได้
ประมาณ 5 นาที ก็ไดมี้คุณครู....... ถามวา่หอ้งเรียนดิจิตอลมีลกัษณะเป็นอยา่งไร ผูว้จิยั ตอบวา่  

“เป็นหอ้งเรียนท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ มีระบบปฏิบติัการท่ี
ทนัสมยั เป็นหอ้งเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลและเป็นระบบ E – Learning เรียนรู้จากหอ้งเรียนน้ีและนอก
หอ้งเรียน หลงัจากนั้นพระครูสุเมธธรรมสาร ผูจ้ดัการโรงเรียนถามวา่ “เป็นหอ้งเหมือนกบัหอ้ง
ซาวดแ์ล็ปใช่ไหม”  

ผูว้จิยัตอบวา่  
“หอ้งซาวดแ์ล็ปเป็นหอ้งปฏิบติัการทางภาษาซ่ึงยอ้นหลงัไปประมาณสัก 10 ปีมาแลว้แต่

ก็ยงัน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน
ไดแ้ต่ส าหรับหอ้งเรียนดิจิตอลนั้นจะมีระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลายมากข้ึนคือ ครูจะตอ้งพฒันาส่ือ
การเรียนการสอนใหเ้ป็นระบบ E – Learning เช่ือมโยงส่ือการสอนจากหอ้งเรียนอิเลคทรอนิกส์ E-
Classroom สามารถสืบคน้ ใชซ้ ้ า ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัและเพิ่มข้ึนตลอดเวลา นกัเรียน
สามารถน าส่ือต่างๆ ในเครือข่ายออนไลน์ยคุใหม่ Social Network เช่น You Tube Wiki Facebook  
กระดานอิเลคทรอนิกส์ เคร่ืองฉาย Projector ชุดเคร่ืองเสียง ล าโพงและโปรแกรม Software E-
classroom” 

หลงัจากท่านคุณครู ชยัพร ถามผูว้จิยัวา่ “หลงัจากท่ีแลว้เสร็จจากงานวจิยัแลว้ผูว้จิยัรจะ
ท าการร้ืออุปกรณ์ทั้งหมดออกจากหอ้งปฏิบติัการน้ีไหม?  
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“ผูว้จิยั ตอบวา่ อุปกรณ์ทุกอยา่งท่ีติดตั้งจะเป็นสมบติัของโรงเรียนและศาสนาสมบติัของ
พระศาสนาเพราะผูว้จิยัไดท้  าเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ระบบสืบคน้ท่ีทนัสมยัทนัต่อโลกของการ
เปล่ียนแปลงและน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติต่อไป” 

 (ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
หลงัจากนั้นไม่มีผูร่้วมวจิยัคนใดแสดงทศันะเพิ่มเติมอีก พระครูสุเมธธรรมสาร จึงกล่าว

สรุปวา่ ผูว้จิยัตอ้งการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรมใหเ้ป็นตน้แบบหอ้งเรียนดิจิตอลเพียงแต่ใหค้รู 
อาจารย ์ผูเ้รียนใหค้วามร่วมมือมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการด าเนินการวจิยั หากงานวจิยัช้ินน้ี
เรียบร้อยก็จะกล่าวอนุโมทนาขอบคุณอีกคร้ังหน่ึง ในท่ีประชุมยิม้แยม้แจ่มใสร่วมกนัอนุโมทนา  
ปิดการประชุม 

ผลจากการด าเนินกิจกรรมการจดัประชุมพบปะพดูคุย ทั้งสองคร้ังท าใหผู้ว้จิยัเกิดการ
เรียนรู้ 2 ส่ิงท่ีส าคญั และเป็นกุญแจส าคญัในการท่ีจะท าใหก้ารวจิยัประสบผลส าเร็จได ้คือ 1) การ
เขา้ถึงพระผูใ้หญ่โดยความนอบนอ้มมีสัมมาคาราวะและอ่อนนอ้มถ่อมตนกบัผูน้อ้ยถึงแมว้า่พระ
บางรูปอาจจะอายพุรรษานอ้ยกวา่แต่เราใหเ้กียรติท่านก่อนก็เป็นการไดใ้จไปโดยไม่ตอ้งลงทุนใดๆ 
เลย 2) ความเป็นกนัเองคือไม่ถือตวัถือตนเพราะยดึหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีวา่ “วสิา 
สา ปรมา ญา ติ : ความคุน้เคยเป็นญาติอยา่งยิง่”  เม่ือความคุน้เคยและความมีน ้าใจต่อกนัและกนัท า
การงานส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ 

ระยะท่ี 2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
ปฏิบติัการ) 

แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ดงักล่าวขา้งตน้เน่ืองจากผูว้จิยัเห็นวา่แนวคิดดงักล่าวมีครอบคลุมสามารถน าหลกัการสู่การปฏิบติั
ไดท้นัท่ีและน าแนวคิดเสริมจากการวจิยัของศิริกุล นามศิริ ( 2552) รัฐสภา พงษภิ์ญโญ (255 6) และ
ชยานนท ์มณเพียรจนัทร์ (2554) มาใชป้ระกอบในการวจิยั 
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ตารางที ่4.3  ตารางปฏิทนิก าหนดการในการให้ความรู้เบือ้งต้นส าหรับการวจัิย 
 

ล าดับที ่ กจิกรรม วนัทีป่ฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิดทีย่ดึถือ 
1 การเปิดตวั

โครงการวจิยั 
และ

น าเสนอกรอบ
แนวคิดการ
วจิยั 

10 มิ.ย. 58 (1)สร้าง
ความคุน้เคย 
ความรู้สึกเป็น
เพื่อนร่วมงาน 
และความเป็นผู ้
ร่วมการวจิยั 
(2)เสริมพลงัดา้น
ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
วธีิการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 

แนวคิดการพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่  
“ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเอง
ท างานอยูด่ว้ยอยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้าง
ความ คุน้เคย จนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของชุมชน... ” และ 
จรรยาบรรณนกัวจิยัท่ีระบุวา่ 
“ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึง
ธรรมชาติกระบวนการวจิยัแต่
เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั
ทราบ” 

2 การเตรียม
ความพร้อม
เบ้ืองตน้ใหก้บั
ผูร่้วมวจิยั 

 เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยั
มีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
ระเบียบวธีิการ
วจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมมา
ประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินงาน 

 

(1) “เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวก ” ตาม
หลกัการ 10 บทบาทของนกัวจิยั 
(2) ผูว้จิยัควรจะตอ้งมีการเสริม
พลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
ผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ี
ใชแ้ละเก่ียวกบัแนวคิดเชิง
ปฏิบติัการท่ีจะท าใหก้าร
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ใน
ระยะต่อๆ ไป เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 1) แนวคิดการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วน 
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ทั้งน้ีในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ามาบรรยายเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงล าดบั
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัต่อไปน้ี 

กิจกรรมแรกคือ “กิจกรรมการเปิดตวัโครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั ” 
จดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 10 มิถุนายน2558โดยเร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ส้ินสุดเวลา17.00 น. ณ 
หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม เป็นการประชุมเพื่อช้ีแจงในการเร่ิมตน้การด าเนินการวจิยัอยา่ง
เป็นทางการ โดยผูว้จิยัไดช้ี้แจงต่อผูร่้วมวจิยัดงัน้ี  1) แจง้เร่ืองการเปิดตวัโครงการวจิยัอยา่งเป็น
ทางการ 2) แจง้ใหท้ราบถึงขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ีตามหวัขอ้ในบทท่ี 1 ของวทิยานิพนธ์ 3)ขอความ
สมคัรใจในการเขา้ร่วมการวจิยักบัผูร่้วมวจิยัอีกคร้ังหน่ึง โดยท าการสอบถามผูร่้วมวจิยัทั้ง 25 รูป/
คนในท่ีประชุมวา่มีท่านใดท่ีประสงคจ์ะไม่เขา้ร่วมการวจิยัในคร้ังน้ีบา้ง การขอความสมคัรใจน้ีอิง
ตามระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของ 10 จรรยาบรรณของผูว้จิยั ท่ีกล่าววา่ 
“ผูร่้วมการวจิยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ” ในการน้ีผูว้จิยัแจง้ต่อผูร่้วมวจิยัทุกคนวา่ “…การวจิยัในคร้ังน้ีขอใหทุ้ก
คนสบายใจไดว้า่ไม่วา่แต่ละคนจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม ขอน าเรียนวา่จะไม่มีผลใดๆต่อการ
ปฏิบติังานของอาจารยท์ั้งหลาย แต่งานวจิยัคร้ังน้ีผมขอใหเ้ป็นการสมคัรใจอยา่งเตม็ใจ ไม่ใช่ท าตาม
หนา้ท่ี” หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงกล่าววา่ “ใครท่ีตอ้งการเขา้ร่วมวจิยักรุณายกมือข้ึน ” ทุกคนต่างยกมือ
โดยพร้อมเพรียงกนั (ตามท่ีผูว้จิยัคิดไวแ้ลว้ ซ่ึงการตรวจสอบวา่แต่ละคนท าดว้ยความสมคัรใจ หรือ
เตม็ท่ีหรือไม่ คงจะตอ้งสังเกตกนัต่อไปและตอ้งพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม ท่ีปฏิบติัดว้ย ) ผูว้จิยั
จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูร่้วมวจิยัทุกคน ทุกคนต่างปรบมืออยา่งพร้อมเพรียงกนั ผูว้จิยัใชจิ้ตวทิยาในการ
พดูและหลกัวาทะศิลป์ เพื่อแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรกซ่ึงไม่ใช่
เร่ืองเครียดและเป็นภาระท่ีเพิ่มเติมแต่เป็นการพฒันาการเรียนการสอนใหดี้มากข้ึนส าหรับอาจารย ์
รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ รวมไปถึงเทคนิคการวางแผน
ปฏิบติัการ เทคนิคการระดมสมอง  เทคนิคการน าแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการ
ปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอด
บทเรียนและอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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แผนภาพที ่4.2 การประชุมวนัที่ 10  มิถุนายน 2558 

 
ส่วนกิจกรรมท่ี 2 คือ “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั”โดยผูร่้วม

วจิยัก าหนดจดัข้ึนจ านวน 2 วนั โดยวนัแรกเป็นการการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั
โดยตวัผูว้จิยัเอง และอีกวนัโดยวทิยากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ โดยจะจดัข้ึนใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ตามล าดบั 

โดยในวนัท่ี 13 มิถุนายน  2558 เร่ิมประชุมเวลา 15.30 น. ส้ินสุดเวลา  16.30 น. ณ หอ้ง
ประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม ผูร่้วมวจิยัเขา้ประชุมครบ อนัดบัแรกผูว้จิยัเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัมี
ส่วนร่วมโดยการใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนลองอธิบายเก่ียวกบั “ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
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ส่วนร่วม ” ตามความรู้ ความเขา้ใจ ของตนเอง ผลปรากฏวา่ส่วนใหญ่ยงัมีความรู้และความเขา้ใจ
นอ้ยมาก หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงน าเสนอและอธิบายรูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดจากผลการศึกษาของวโิรจน์ สารรัตนะเม่ือการน าเสนอเสร็จส้ินลงผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้
ร่วมวจิยัร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัยจาก
เน้ือหาท่ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอ ผูร่้วมวจิยัต่างไดร่้วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
และทา้ยท่ีสุดทุกคนต่างเห็นพอ้งร่วมกนัวา่กรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น
เป็นแนวคิดท่ีดีและน่าสนใจซ่ึงเหมาะแก่การจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลในโรงเรียนปริยติัธรรมและเป็นการต่อยอดโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจากท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาไดมี้งบประมาณจดัท าหอ้งเรียนดิจิตอลแต่ยงัไม่เพียงพอและ
ไม่มีระบบปฏิบติัการ ในช่วงทา้ยของการประชุมไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบักรอบ
ระยะเวลาการวจิยัทั้ง  10 ขั้นตอน โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนเสนอความคิดเห็น โดยผูร่้วมกล่าววา่
เน่ืองจากบริบทโรงเรียนพระปริยติัธรรมนั้นเรียนวชิาทางโลก(วชิาสามญั)ท าการเรียนการสอนช่วง
เท่ียงคร่ึงและจะเลิกประมาณ 18.30 น. ถา้จะประชุมต่อคงไม่สะดวก หากจะจดัประชุมบ่อยๆ หรือ
ตามเวลาท่ีผูว้จิยัก าหนดอาจจะมีปัญหาคือเรียนไม่ครบและหาเวลาจดัสอนเสริมยากมากเพราะช่วง
เชา้สามเณรตอ้งปฏิบติักิจวตัรของตนและเรียนนกัธรรมช่วงเชา้และฉนัเพลหากเป็นไปไดอ้าจจะ
ประชุมสัญจรในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ “…ประชุมนอกสถานท่ี เช่น เข่ือนอุบลรัตน์เพื่อเป็นการ
ผอ่นคลายอริยบทถือเป็นการพกัผอ่นไปในตวั” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
หลงัจากส้ินสุดหวัขอ้หารือขอ้น้ีเราก็ไดก้รอบเวลาคร่าวๆออกมาแต่คาดวา่น่าจะตอ้ง

ปรึกษาหารือกนัอีกรอบในการประชุมคร้ังถดัไปอีกคร้ังหน่ึง ก่อนพิจารณาใชง้านจริง ทั้งน้ีในท่ี
ประชุมยงัไดมี้ความเห็นร่วมกนัวา่ผูร่้วมวจิยัทุกคนควรเร่ิมตน้การจดบนัทึกอนุทินของส่วนตวัได้
แลว้ เน่ืองจากหากเวลาล่วงเลยไปมากกวา่น้ีจะไม่สามารถจดจ าส่ิงท่ีแต่ละคนปฏิบติัได ้โดยประเด็น
ในการเขียนผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่ง เช่นการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติัการเปล่ียนแปลงใน
ค าอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติัการเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์ารการพฒันา
ตนเองจากการร่วมในการวจิยัเป็นตน้ 
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แผนภาพที ่4.3 การประชุมวนัที ่14 มิถุนายน 2558 
 
ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2558 เป็นการจดัการอบรมท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค

ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเร่ิมเวลา 09.30 น. ส้ินสุดเวลา 11.30 น. หอ้งประชุมวชิาการ 
ก่อนการด าเนินการผูว้จิยัไดน้ าเอกสารท่ีวทิยากรใชเ้ป็นคู่มือประกอบการบรรยายโดยในเอกสาร
ดงักล่าวประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ีคือ 1) เทคนิคการระดมสมอง  2) เทคนิคการเขียนผงัความคิด       
3) เทคนิคการเขียนแผนปฏิบติัการและการน าแผนลงสู่การปฏิบติั 4) เทคนิคการเขียนโครงการ      
5) เทคนิคประเมินโครงการ 6) เทคนิคการถอดบทเรียน 7) เทคนิคการจดักิจกรรมสะทอ้นผล         
8) เทคนิคการสังเกต 9) เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 10) เทคนิคการบนัทึกอนุทิน หลงัจาก
นั้นวทิยากรไดบ้รรยายเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานและเป็นองค์
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่นอกจากนั้น วทิยากรมีการเสริมพลงัดา้นวชิาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ใหก้บั
ผูร่้วมวจิยัในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น
แนวคิดและแนวปฏิบติัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ คือ 
“แสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบดว้ย” รวมไปถึงเทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ เทคนิคการระดม
สมอง  เทคนิคการน าแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผล
การปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้ 
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แผนภาพที ่4.4 อบรมท าความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆ  
ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะท่ี 3 การใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วน

บุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) 
กิจกรรมและการด าเนินงานในระยะน้ีด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 14 มิถุนายน 2558 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมยอ่ย คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 
และ 2) จดัท าปฏิทินการด าเนินงาน สรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 กจิกรรมและการด าเนินงานในระยะที ่3 ของข้ันตอนที ่1 การเตรียมการ 
 

ล าดับที ่ กจิกรรม วนัทีป่ฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ทีย่ดึถือ 
1 กิจกรรมร่วม

คิดและ
วางแผนจาก
ความรู้ส่วน
บุคคลท่ีมีอยู่
เดิม 

14 มิ.ย.58 (1) เป็นการดึงศกัยภาพ
ของผูร่้วมวจิยัออกมา
อยา่งเตม็ท่ีก่อน 
(2) เพื่อใหท้ราบถึง
พื้นฐานของแต่ละคนท่ี
มีอยู ่อีกทั้งยงัอาจได้
ความรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยู่
ในตวัผูว้จิยัแต่ละคน 
เพราะหากใหค้วามรู้ 

(1) ผูว้จิยัควรจะตอ้งค านึงถึง 
“การดึงศกัยภาพของผูร่้วม
วจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน ” 
โดยปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยั
ร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนด
ประเด็นต่างๆ ดงักล่าวตาม
ประสบการณ์และทุนความรู้ท่ี 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

   

ล าดับที ่ กจิกรรม วนัทีป่ฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ทีย่ดึถือ 
    ทางทฤษฎีไปแลว้อาจ

เป็นการปิดกั้นความคิด
ภายในของเขาได ้และท่ี
ส าคญัสามารถใชเ้ป็น
ตวัช้ีวดัพฒันาการของ
แต่ละคนได ้

มีอยูเ่ดิมของพวกเขา หลงัจาก
นั้นผูว้จิยัจึงจะน าเอาแนวคิด
เชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา
งานนั้นๆ (ท่ีน าเสนอไวใ้นบท
ท่ี 2) มาเสริม ตามหลกัการ 
“ดึงศกัยภาพจากภายในหรือ
ใหมี้การระเบิดจากภายใน 
(inside-out) ก่อน แลว้เสริม
ดว้ยศกัยภาพจากภายนอก 
(outside-in)” หรือตามแนวคิด  
“let them first, then 
researcher” (วโิรจน์ สาร
รัตนะ, 2558) 

2 จดัท าปฏิทิน
การ
ด าเนินงาน
และจดั
กิจกรรม
สะทอ้นผล 

 (1) เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินการวจิยัทั้ง 
10 ขั้นตอน 
(2) เพื่อถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั 

10 บทบาทของนกัวจิยัคือ
“เป็นนกัวางแผน เป็นนกั
ออกแบบ”และ10จรรยาบรรณ
ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมคือ “ใหผู้ว้จิยัมี
ส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 

 
กิจกรรมการใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วน

บุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม  (Tacit knowledge) เพื่อเป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน
และเพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้จิยั
แต่ละคน เพราะหากใหค้วามรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได ้และท่ี
ส าคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนไดเ้พราะอาจารยห์รือครูผูส้อนแต่ละท่านขาด
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์จากการน าเสนอ มีขอ้น่าสังเกตพบวา่โครงการท่ีผูร่้วมวจิยัไดใ้หค้วาม
สนใจเป็นพิเศษ และใชเ้วลาในการแสดงทศันะ อภิปราย รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั
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ค่อนขา้งมาก มี 3 โครงการดว้ยกนั1)โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล คือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แทบ็
แล็ต โน๊ตบุค๊ และอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยการหางบประมาณเพิ่มเติม
จากหน่วยงานอ่ืนๆและทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั 2) อบรมและพฒันาครูดา้นทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรม Moodle มีการเสนอความคิดไวห้ลากหลายดงัน้ี 1) จดัอบรมครูเพื่อใหค้วามรู้ 2) พาครู
ศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีมีการพฒันาศกัยภาพครูอยา่งเป็นระบบ 2) ทบทวนฝึกปฏิบติัโดยน าหลกั
ทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ 3) ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  4) จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นองคก์ร
เพื่อใหบุ้คลากรไดมี้การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

วงจรท่ี 1: ขั้นตอนท่ี  2 การวางแผน  (Planning) : ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ส่ิงท่ี
คาดหวงั 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดใหมี้การด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน
รวม 2 วนัและมีกิจกรรมจ านวน  2 กิจกรรมคือ  1) การวเิคราะห์ถึงสภาพท่ีเคยเป็นมาสภาพปัจจุบนั
สภาพท่ีคาดหวงัสภาพปัญหาอุปสรรค  2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ  (action plan) เพื่อบรรลุสภาพท่ี
คาดหวงัซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดงกิจกรรมและการด าเนินงานไดด้งัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการวางแผน 
 

คร้ังที่ วนัที่ กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิดทีย่ดึถือ 
1 มิถุนายน 58 จดัการประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อ
รวมกนัวเิคราะห์
สภาพของ
หอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
ตอ้งการพฒันาหรือ
ตอ้งการ
เปล่ียนแปลง 

เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัวเิคราะห์  
- สภาพของหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเคยเป็นมา 
- สภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลในปัจจุบนั 
- สภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสม ท่ี
คาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา 
- ทางเลือกท่ีหลากหลาย
เพื่อการแกปั้ญหา 
- การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการ
ในการแกปั้ญหา 

- การดึงศกัยภาพของผู ้
ร่วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ี 
- การตระหนกัใน
ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ 
และการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียจากภายในชุมชนเอง 

2 มิถุนายน 58 การจดัท า
แผนปฏิบติัการ
(action plan) 

เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนั
จดัท าแผนปฏิบติัการ
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล
ท่ีเหมาะสมส าหรับ
โรงเรียนพระปริยติั
ธรรม 

โดยยดึถือจรรยาบรรณ
ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมคือ “ใหผู้ ้
ร่วมวจิยัมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ
กระบวนการวจิยัมากท่ีสุด 
มีการปรึกษาหารือร่วมกนั
และขอ้เสนอแนะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย” รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ 
ท่ีระบุไวใ้น 10 บทบาท
ของนกัวจิยั 
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1. ขั้นตอนการวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการ
เปล่ียนแปลง ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนั เสาร์ ท่ี 20 มิถุนายน 2558 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม โดย
มีผูร่้วมวจิยัเขา้ร่วมประชุมครบทุกรูป/คน ใชร้ะยะเวลาในการประชุมตั้งแต่เวลา08.00 - 11.30 น. 
สืบเน่ืองจากขั้นตอนท่ี 1 ดา้นการเตรียมการ ซ่ึงผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คนไดร่้วมกนัตั้งค  าถามปลายเปิด
ออกมา 1 ขอ้ ดงัน้ี คือ “...หอ้งเรียนดิจิตอลในอดีตเป็นอยา่งไร ? ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ? มีปัญหา
ส าคญัอะไร? เรามีความคาดหวงัใหม่เป็นอยา่งไร?  (คาดหวงัโดยรวม) คิดวา่มีแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะ
ใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่น่ี  ? … ” ในคร้ังนั้นผูร่้วมวจิยัไดส้ังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ตามท่ีผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัตอบค าถามโดยสรุปแยกออกเป็นประเด็นหลกัๆได ้2 ขอ้ ดงัน้ี   

1. โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่ือ อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส าหรับจดัการเรียน
การสอนใหน้กัเรียนมีความสนใจเพราะรัฐไม่ไดอุ้ดหนุนงบประมาณเพื่อการน้ี 

2. ครูขาดทกัษะในการจดัการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์โดยการน าเอาปัญหาเป็นตวัตั้งแลว้ตอบค าถามทีละขอ้ในขอ้ค าถาม
ปลายเปิดท่ีร่วมกนัตั้งไว ้ถือวา่ไดข้อ้มูลและมุมมองท่ีน่าสนใจหลายส่ิง หลายอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ได้
ด าเนินการโดยค านึงถึง “การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน”  

หลงัจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการนดัหมายเพื่อวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงในภาคบ่ายเน่ืองจากมีเวลาไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัได้
เตม็ท่ีเม่ือถึงเวลานดัหมายคือ เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม โดยในช่วง
แรกเร่ิมนั้นผูว้จิยัไดนิ้มนตผ์ูจ้ดัการโรงเรียนจนัทวทิยาคม พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณะ สุเมโธ) 
ในฐานะเป็นศิษยเ์ก่าตั้งแต่ยคุสมยัเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนจนัทวทิยาคม  ไดเ้มตตาเล่าถึงประวติัและความ
เป็นมาในการจดัตั้งโรงเรียนใหผู้ร่้วมวจิยัทุกรูปท่าน ไดรั้บฟังโดยพร้อมเพียงกนั จากนั้นเม่ือพระครู
สุเมธธรรมสาร (วรรณะ สุเมโธ) ผูจ้ดัการโรงเรียนไดบ้รรยายจบลง ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ผู้ร่้วมวจิยัได้
ซกัถามประเด็นขอ้สงสัยพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของโรงเรียนจนัทวทิยาคม ดงัน้ี    

โรงเรียนจนัทวทิยาคม วดัมรรคส าราญ จงัหวดัขอนแก่น ตั้งอยูเ่ลขท่ี  118  หมู่ 13  ถนน
ราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  พื้นท่ีทั้งหมด เน้ือท่ี 9 ไร่  200  ตารางวา
ทิศเหนือ ติดถนนราษฎร์คนึง ทิศใต ้ติดบึงน ้าส่วนบุคคล ทิศตะวนัออก ติดกบัโรงเรียนขอนแก่น
เทคโนโลย ี ( K-TECH) ทิศตะวนัตก ติดท่ีดินส่วนบุคคลซ่ึง เป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผน
สามญัศึกษา สังกดักองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด
ไดด้ าเนินการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2529  ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
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135/2529 โดยมีพระครูจนัทสารสุพล  เป็นผูรั้บใบอนุญาต  พระครูกิตติสารมงคล เป็นผูจ้ดัการ พระ
ครูสุตสารานุกิจ (รูปแรก  2529 - 2549) ปี พ.ศ. 2536  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (สายวทิย ์– คณิต) ตามใบอนุญาตเลขท่ี ศธ. 0404/1504/2536  โดยมีพระครูสุตสารานุกิจ 
รองเจา้อาวาส วดัมรรคส าราญ เป็นครูใหญ่ปี พ.ศ. 2550 - 2553 พระครูกิตติสารมงคล เป็นผูจ้ดัการ 
และพระครูสุเมธธรรมสาร(วรรณะ สุเมโธ) เป็นรักษาการผูอ้  านวยการ ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั  พระ
ครูสุเมธธรรมสาร เป็นผูจ้ดัการ และพระอนุสรณ์ วชิร โส เป็นผูอ้  านวยการ 

พ.ศ.2550 พระครูสุเมธธรรมสาร(วรรณะ สุเมธโธ) ด ารงต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
ผูจ้ดัการ เน่ืองจากผูจ้ดัการ พระครูกิตติสารมงคล อาพาธ(ป่วย) ดว้ยอาการชราภาพไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้จึงไดเ้ขียนบนัทึกขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรเขียนดว้ยลายมือของหลวงปู่ พระครู
กิตติสารมงคล ลงนามก ากบัความตอนหน่ึงวา่ “...ใหไ้ปนิมนต ์พระวรรณะ (พระครูสุเมธธรรมสาร) 
มาช่วยดูแลเร่ืองกิจการคณะสงฆภ์ายในวดัมรรคส าราญแทน และโรงเรียน...” โดยในรายละเอียด
ตามความประสงคด์งักล่าว นกัวชิาการศึกษาส านกังานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
กลุ่ม 7 (ตน้สังกดั) และไวยาวจักร ผูน้ าชุมชน จึงไดจ้ดัพิมพเ์ป็นหนงัสือลายลกัษณ์ตามความ
ประสงคข์องหลวงปู่ พระครูกิตติสารมงคล เรียกวา่เป็นพินยักรรมเพื่อใหล้งนามโดยในรายละเอียด
ไดบ้างส่วนระบุให ้“...พระครูสุเมธธรรมสาร ด าเนินการจดัการในทุกๆเร่ืองภายในวดัในฐานะ
ประธานสงฆ ์และบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม..” ซ่ึงในขณะนั้นพระครูสุเมธธรรม
สาร ด ารงต าแหน่งทางคณะสงฆเ์ป็นเจา้อาวาสวดักลางบุรี บา้นดอนบ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น และท าหนา้ท่ีบริการฝึกอบรมนกัเรียนในสถานศึกษาต่างๆ มีตระหนกั
ดีถึงพระคุณในพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระครูกิตติสารมงคล และในฐานะท่ีเคยศึกษาพ านกัจ า
พรรษาในคร้ังท่ีเป็นสามเณรเรียนปริยติันกัธรรม และสามญัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา จึงไดรั้บ
นิมนตต์ามความประสงคข์องหลวงปู่ พระครูกิตติสารมงคล โดยไดเ้ล่าเปิดใจใหผู้ว้จิยัฟังวา่ 

“ ...ในวนัท่ีไดอ่้านขอ้ความในจดหมาย ท าใหร้ะลึกถึงอดีตท่ีพระเดชพระคุณมีคุณูปการ
อยา่งยิง่ต่อพระศาสนาตลอดมา และเป่ียมลน้ดว้ยความเมตตาธรรมห่วงใยในการส่งเสริมการศึกษา
พระปริยติัธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณรนั้น จึงปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะท าตามความประสงคข์องพระเดช
พระคุณหลวงปู่  ถึงแมใ้นใจจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นดว้ยในการนิมนตค์นนอกมาจดัการกบัเร่ืองต่างๆ 
ภายในวดั ก็ตาม...”  

พระครูสุเมธธรรมสาร : 20 มิถุนายน 2558 
ในช่วงระหวา่งท่ีพระครูสุเมธธรรมสาร ไดม้าปฏิบติัหนา้ท่ี ณ วดัมรรคส าราญ ตาม

บญัชาของหลวงปู่ นั้น สภาพศาสนสถานอาคารสถานท่ีภายในวดัมรรคส าราญ ในขณะนั้น  เช่น 
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ศาลาการเปรียญ อุโบสถ กุฏิท่ีพกัสามเณรนกัเรียน ภูมิทศัน์โดยรอบของอาคารเรียน มีสภาพท่ีทรุด
โทรมเป็นอยา่งมาก พระครูสุเมธธรรมสารในฐานะประธานสงฆ ์และเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน
ผูจ้ดัการ จึงไดร่้วมกนักบัคณะครู ประธานชุมชน และกรรมการ องคก์รต่างๆ ในการบูรณะวดัและ
อาคารสถานท่ีปรับภูมิทศัน์ บริเวณโดยรอบอาคารเรียนตลอดถึงท่ีพกัของสามเณรนกัเรียน และ
สร้างศาลาการเปรียญท่ีใชส้ าหรับจดักิจกรรมทั้งส่วนท่ีเป็นพิธีการศาสนา และกิจวตัรกิจกรรมของ
โรงเรียนดว้ยเช่นกนั  

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 เม่ือการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้ม และศาสนสถานภายในวดัมรรคส าราญ อยูใ่นสภาพท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ตามล าดบั พร้อมกนันั้นพระครูสุเมธธรรมสาร รักษาการเจา้อาวาสวดัมรรคส าราญ ผูจ้ดัการ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม จึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมเพื่อแบ่งเบาภาระ จึงได้
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ีเพื่อใหช่้วยรับผดิชอบในกิจการคณะสงฆภ์ายในวดัทั้งในดา้น
การศึกษา ดา้นการเผยแผ ่ ดา้นศาสนพิธี  และดา้นสาธารณูปโภค โดยยดึหลงัการมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการศึกษาพระปริยติัธรรมทั้ง แผนกนกัธรรม-บาลี และแผนกสามญัศึกษา 
พระครูสุเมธธรรมสาร ในฐานะผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง
ใหลู้กศิษยคื์อ พระอนุสรณ์ วชิร โส รับผดิชอบงานดา้นการศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียน จนถึงปัจจุบนั และตลอดระยะเวลาผา่นมาวดัมรรคส าราญ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคมไดมี้การพฒันาการปรับปรุงซอ้มแซ่มอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชง้บประมาณจากส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจากการบริจาคทัว่ไปของประชาชนในชุมชน ดว้ยการสนบัสนุนจาก
ทุกฝ่ายและดว้ยประสบการณ์ในดา้นการมองการศึกษาของผูจ้ดัการ (พระครูสุเมธธรรมสาร) ใน
การเป็นท่ีปรึกษาและการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นกัเรียน โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 
20 ปี ปีละกวา่ 200 หน่วยงาน และการไดรั้บนิมนตใ์หเ้ป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทั้งขนาด
เล็ก คือ โรงเรียนบา้นดอนบม และขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กอรปกบั ผูอ้  านวยการ (พระ
อนุสรณ์ วชิร โส) บณัฑิตจบใหม่จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ส่งผลใหก้ารพฒันางานดา้น
การศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัจะเห็นไดจ้ากการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคใ์น
การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งเป็นระบบ มีแนวทางในการพฒันาท่ีชดัเจน วสิัยทศัน์โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม คือ  

“ มุ่งมัน่พฒันาศาสนทายาท และบุคลากรท่ีดียดึหลกัพุทธธรรม ดว้ยระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพ  ส่งเสริมสัมพนัธภาพกบัชุมชน เพื่อใหผู้เ้รียนมีค่านิยมท่ีพึ่งประสงคมี์
ความรู้ตามศกัยภาพในดา้นวชิาการและจรณะ ”และมีเป้าประสงคแ์ละพนัธกิจ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
ดงัน้ี  
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ตารางที ่4.6 เป้าประสงค์พนัธกจิ/กลยุทธ์ ในการพฒันาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม 
 

เป้าประสงค์ พนัธกจิ/กลยุทธ์ระดับองค์กร 
ขอ้ท่ี 1 ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตร
พระ ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  

กลยทุธ์ท่ี 1  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา 

ขอ้ท่ี 2  โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดั
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  วสิัยทศัน์ ปรัชญา  และจุดเนน้ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
ขอ้ท่ี 3 พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้ความพร้อมในการจดัการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอ้ท่ี 4โรงเรียนมีส่ือ เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานท่ี บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเพียงพอ และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาส่ือ เทคโนโลย ีวสัดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ขอ้ท่ี 5 โรงเรียนมีความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมืออนัดีระหวา่งโรงเรียน ชุมชน 
ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และคณะสงฆใ์นการ
พฒันาการจดัการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียน ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า 
และคณะสงฆ ์
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ตารางที ่4.7 ข้อมูลด้านการวเิคราะห์สภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา  (SWOT) 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น (S) 
ดา้นผลการจดัการศึกษา 

1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รู้จกั
รักษาสุขภาพและป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด
และอุบติัเหตุ  มีออกก าลงักายสม ่าเสมอและ
เหมาะสมกบัสมณะสารูป เช่น กิจกรรมเชา้ละ
ท่าหา้นาที สุขภาพดีวถีิพุทธ 
2) ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์ มีวนิยัและความรับผดิชอบมีการ
ออมทรัพยก์บัครูท่ีปรึกษา  เขา้ร่วมกิจกรรม
ส าคญัของสถานศึกษาและกิจกรรมส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ  ไม่มีปัญหา
ดา้นการปกครอง  เป็นผูมี้เหตุผล และมีจิต
สาธารณะสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข  
3) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง รู้จกั
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหอ้งสมุด   
สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามปรัชญา  
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งสถานศึกษา โดยมีอตัลกัษณ์ คือ “มี
คุณธรรมน าความรู้”   
4) สถานศึกษามีการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา คือ “จิตสาธารณะดี  มีวถีิภูมิ
ปัญญาไทย”  โดยจดัใหมี้  กิจกรรมปฏิบติั
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  กิจกรรมบรรพชา
เฉลิมพระเกียรติ ฯ  ร่วมกบัชุมชนและคณะ
สงฆเ์ป็นประจ าทุกปี 

จุดควรพฒันา (W) 
ดา้นผลการจดัการศึกษา 

1)  ผูเ้รียนร้อยละ 17.24  และ11.72 ไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการคิด
และการปรับตวัเขา้กบัสังคมในระดบัดีข้ึนไป
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เน่ืองจากจดั
กิจกรรมส่งเสริมนอ้ยเกินไป  ไม่เพียงพอ 
2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายเฉพาะ
ของสถานศึกษา  มีคุณภาพระดบัพอใช ้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในภาพรวม  
มีคุณภาพระดบัพอใช ้ ต ่ากวา่เกณฑ ์
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น (S) 
ดา้นผลการจดัการศึกษา 
ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

1) ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีภาวะผูน้ า  
ปรับปรุงดูแลอาคารสถานท่ีสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลาย  
2)ผูบ้ริหารส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาประสบผลส าเร็จ  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า
สูง  มีวสิัยทศัน์ท่ีมองการณ์ไกล  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความมุ่งมัน่พยายามอยา่งแรงกลา้  ใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ สามารถ
ประสานงานใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมมือกนั
พฒันาสถานศึกษาดว้ยความเตม็ใจและเสียสละ 

จุดควรพฒันา (W) 
ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
-ไม่มี- 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
1)  สถานศึกษาน าผลประเมินครูเก่ียวกบัการ
พฒันาในวชิาท่ีสอน  แผนการจดัการเรียนรู้ของ
ครู  การจดัการเรียนการสอน  แบบวดั  
แบบทดสอบของครูไปพฒันาครูแต่ละคนยงัไม่
เป็นระบบ  ครูร้อยละ18.18  (2 :11รูป/คน)
ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีไม่
หลากหลาย  ไม่เหมาะสมกบัสภาพการจดัการ
เรียนรู้ 
2) ครูผูส้อนจบไม่ตรงสาย ไม่ตรงตามวชิาท่ีสอน 
3) ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เอ้ือต่อ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ของครูและนกัเรียน 
4) ครู เนน้รูปแบบการสอน ตามต ารา หนงัสือ 
แบบเรียน เป็น 

ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
ไม่มี - 

โอกาส (O) 
1) คณะสงฆ ์และชุมชนใหค้วามร่วมมือพฒันา
คุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งดี 
2) สถานศึกษาตั้งอยูใ่นเขตใจกลางชุมชน  ตลาด 
มีญาติโยมผูใ้จบุญมาถวายภตัตาหารพระภิกษุ
สามเณรอยูเ่สมอ 

อุปสรรค (T) 
1) ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน  ไม่สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอน 
และร่วมพฒันาการศึกษาได ้
2) สถานภาพครูไม่มัน่คง  ค่าตอบแทนนอ้ย  และ
มีครูไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้  มีการลาออก
บ่อย ๆ ท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์สภาพการบริหารจดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2558 ดว้ยเทคนิคการ SWOT Analysis พบวา่มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หอ้งเรียนดิจิตอล ในดา้นจุดท่ีควรพฒันาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
พบวา่ สถานศึกษาควรน าผลประเมินครูเก่ียวกบัการพฒันาในวชิาท่ีสอนแผนการจดัการเรียนรู้ของ
ครูการจดัการเรียนการสอน  แบบวดั  แบบทดสอบของครูไปพฒันาครูแต่ละคนยงัไม่เป็นระบบ  ครู
ร้อยละ18.18 (2:11รูป/คน) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิท่ีไม่หลากหลาย ไม่เหมาะสม
กบัสภาพการจดัการเรียนรู้และครูผูส้อนจบไม่ตรงสาย คือ มีครูจ านวนจ ากดัและรับผดิชอบสอนใน
รายวชิาท่ีจบมาไม่ตรงกบัวชิาท่ีสอน และส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เอ้ือต่อกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ของครูและนกัเรียนคือ ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ตได ้และครูยงัคงเนน้
รูปแบบการสอน ตามต ารา หนงัสือ แบบเรียนเป็นหลกั  

สอดคลอ้งกบัเม่ือศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการก าหนดนโยบายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจของ
โรงเรียนดงักล่าวขา้งตน้นั้น พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมมีนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบั
การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ตามผลการ SWOT Analysisโดยไดร้ะบุไวใ้นพนัธกิจขอ้ท่ี 4 คือการ
พฒันาส่ือ เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร้วมกนัวเิคราะห์ถึงสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคยเป็นมาใน
อดีต ปัจจุบนั ตลอดถึงสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีส าคญัดงัน้ี  

 สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
“ในอดีตแหล่งเรียน หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์นั้น มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์20 กวา่เคร่ือง 

แต่มีสภาพเก่า และใชก้ารไม่ได ้ไม่สามารถใชเ้พื่อการจดัการเรียนการสอนไดเ้ลย อุปกรณ์ต่างๆ ก็
กระจดักระจาย อะไหล่ถูกถอดออกก็มี ” 

นายสุนทร สายค า : 20 มิถุนายน 2558 
“ในปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงประสานงานโดย สจ.ณฐัพล แกว้ขนั 
(ปัจจุบนั ดร.ภพธร แกว้ขนั) เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้อาคารเรียน และจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ  านวน 
10 เคร่ือง โดยไดร้ื้อระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เดิมท่ีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไม่ได้
ออกทั้งหมด และใหผู้เ้ช่ียวชาญติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมดโดยใชง้บประมาณของ อบจ.” 

พระครูสุเมธธรรมสาร : 20 มิถุนายน 2558 
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลปัจจุบนั 
โรงเรียนพระปริยติัจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ จงัหวดัขอนแก่นมี

สภาพอาคารเรียนและหอ้งเรียนดงัต่อไปน้ีอาคารเรียนถาวร สร้างในปี พ.ศ. 2542  ราคาค่าก่อสร้าง 
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7,779,999 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น หลงัคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ มีทั้งหมด 14 หอ้ง
ประกอบดว้ย หอ้งผูบ้ริหาร จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งพกัครู จ  านวน 1 หอ้ง, หอ้งประชุม จ านวน 1 หอ้ง, 
หอ้งสมุด จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 หอ้ง, หอ้งพยาบาล จ านวน 1 หอ้ง, หอ้งเรียน 
ม.1– ม.6 จ  านวน 8 หอ้งและส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย เคร่ืองพิมพดี์ด จ านวน 1 เคร่ือง, 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 เคร่ือง, เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ
จ านวน 1 เคร่ือง,  เคร่ืองสไลด ์จ านวน 1 เคร่ือง, TV สี 21 น้ิว จ  านวน 1 เคร่ือง, เคร่ือง  Copy Printer
จ านวน 1 เคร่ือง และ โทรศพัทต์ั้งโตะ๊ จ  านวน 1 เคร่ือง 

จากการส ารวจดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รุปขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ประกอบกบัการใหส้ัมภาษณ์
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของอาคารเรียน และส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อน าเสนอสภาพปัญหาต่อไป พบวา่ หอ้งเรียนมีคอมพิวเตอร์ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถใชง้าน
ได ้23 เคร่ือง และ คอมพิวเตอร์ CP จ านวน 10 เคร่ือง ท่ีมีปัญหาดา้นระบบปฏิบติัการ โปรแกรม 
และไม่สามารถเขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอี้กทั้งยงัพบวา่ยงัคงใช้  Windows เก่า ท่ียงัไม่มีการ
อพัเดต และเม่ือผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อน พบวา่ ครูยงัคงเนน้การสอนท่ีเน้ือหา
ในหนงัสือเรียน การท่องต ารา การจดจ าบทเรียนจากต ารา เท่านั้น  ดงัปรากฎในแผนภาพท่ี 4.5 
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แผนภาพที ่4.5 ห้อง ICT และห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์โรงเรียนปริยตัิธรรมจันทวทิยาคมในปัจจุบัน  

  
หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัสรุปขอ้มูลประวติัความเป็นมา วสิัยทศัน์และ

นโยบายตลอดถึงสภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา โอกาส ปัญหา
อุปสรรค  ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร
แผนปฏิบติัการโรงเรียน และการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดอ่้านขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปร่วมกนันั้นใหผู้ ้
ร่วมวจิยัรับฟังอีกรอบ ก่อนท่ีจะรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลร่วมกนั หลงัจากนั้นไดป้ล่อยใหผู้ ้
ร่วมวจิยัร่วมกนัคิดและวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาหอ้งเรียนดิจิตอลจากท่ีเคยเป็นมาในอดีต โดยใน
คร้ังน้ีแตกต่างจากการวเิคราะห์สภาพสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในขั้นตอนท่ี1 การเตรียมการ เน่ืองจาก
ผูร่้วมวจิยัไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลจากท่ีผูว้จิยัน ามาเสริมใหก้บัผูร่้วมวจิยั
ทุกคนก่อนหนา้น้ีแลว้ และรวมถึงผลจากการน าแนวคิดเชิงทฤษฎีมาบูรณาการกบัประสบการณ์และ
ความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยัทุกคนท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุป ดงัน้ี 

สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีส าคญั 
วนัเสาร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 08.30 – 11.30 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียน

จนัทวทิยาคม หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคย
เป็นมาในอดีต” และ ขั้นตอนต่อไปคือการร่วมกนัวเิคราะห์ “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนั” 
และ “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอล” ทั้งน้ี ผูว้จิยัมองวา่ 2 หวัขอ้ดงักล่าวสามารถ
รวบเป็นเร่ืองเดียวได ้คือ สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลเน่ืองจากเป้าประสงคห์ลงัท่ี
ส าคญั คือ ปัญหาเก่ียวกบัสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล ดงันั้น “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนั ” ก็จะ
มุ่งไปท่ีปัญหาเช่นเดียวกนั จึงสามารถรวมกนัได ้…. 
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ในวนัเสาร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 13.00 – 17.30 น. ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัเสนอประเด็นปัญหาจากคนแรกจนถึง
คนสุดทา้ย จากนั้นร่วมกนัสรุปรวบรวมปัญหาของผูร่้วมวจิยัทั้งหมด แลว้น าไปสังเคราะห์พร้อมทั้ง
จดัอนัดบัความส าคญัเพื่อน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป รวมทั้งร่วมกนัวเิคราะห์ “สภาพท่ี
คาดหวงัจากการแกปั้ญหา” และ “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” จากนั้นจึงปิดประชุม  

ในวนั อาทิตย ์ท่ี 28 มิถุนายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 08.30 – 11.30 น. ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนจนัทวทิยาคมผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัท่ีหอ้งประชุม ผูว้จิยัไดน้ าเสนอทบทวนกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการมาในขั้นตอนการวางแผนพร้อมทั้งไดก้ล่าวขอบคุณผูร่้วมวจิยัทุกรูปท่านท่ีได้
ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีหลงัจากนั้น ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ Power Point ท่ีมีเน้ือหาการสังเคราะห์
สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอล จากผูว้จิยัทุกรูปท่านท่ีไดร่้วมกนัเสนอไวใ้นการ
ประชุมคร้ังท่ีผา่นมา เพื่อเป็นการรับรองการประชุม หลงัจากนั้นทุกรูปท่านไดร่้วมกนัวเิคราะห์
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัทุกรูปท่านไดแ้สดงทศันะของ
ตนเอง ไปทีละดา้นตามล าดบั ซ่ึงบรรยากาศพบวา่ผูร่้วมวจิยัมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น
มากข้ึน ในการเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้น และร่วมกนัสรุป
ผลไดด้งัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 สรุปสภาพปัญหาทีส่ าคัญเกีย่วกบัห้องเรียนดิจิตอล และทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ   

แก้ไขปัญหา 
 

ล าดับที ่ สภาพปัญหาทีพ่บ ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การแก้ปัญหา 
1 โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่ือ 

อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส าหรับ
จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมี
ความสนใจเพราะรัฐไม่ไดอุ้ดหนุน
งบประมาณเพื่อการน้ี 

 

1) ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
ส านกังานพระพุทธศาสนา (ตน้สังกดั)  
2) จดัหาองคก์รท่ีสนบัสนุนและทุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
3) ทุนจากผูว้จิยั 
4) จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

 

ล าดับที ่ สภาพปัญหาทีพ่บ ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การแก้ปัญหา 
2 ครูขาดทกัษะในการจดัการเรียนรู้ โดย

การใชส่ื้อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้ การ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1) จดัอบรมครูเพื่อใหค้วามรู้ทกัษะในการใช้
โปรแกรม Moodle 
2) พาครูศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีมีการพฒันา
ศกัยภาพครูอยา่งเป็นระบบ  
3) ทบทวนฝึกปฏิบติัโดยน าหลกัทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ช ้ 
4) จดัท าคู่มือ หอ้งเรียนดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  5) ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
6) จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือโปรแกรม
ฟรีมาใชใ้นองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรไดมี้การ
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
พฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 
สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการ

พฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงเพื่อระบุ “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคยเป็นมาในอดีต” และ “สภาพ
ปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนั” เสร็จส้ินลง ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมา
ร่วมกนัก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่สภาพท่ีคาดหวงัจาก
การแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  ประกอบดว้ย 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการ
ของนกัเรียน  

2. ครูไดพ้ฒันาตนเองในการใชห้อ้งดิจิตอลเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย 

3. ลดชัว่โมงการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ี
นกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21  
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การประเมินเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา 
หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา

เสร็จส้ินลงแลว้ไดมี้การร่วมกนัประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา โดยน าเอา
ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากตารางวเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกไ้ขปัญหามาร่วมกนัพิจารณาเพื่อ
ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั ผูร่้วมวจิยัทุกรูปท่านไดร่้วมกนัอธิปราย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความร่วมมือ ทุกคนมีโอกาสไดพ้ดูและแสดงความเห็น 
โดยใชร้ะยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง จากนั้น จึงไดส้รุปลงความเห็นในการเลือก
ทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 การประเมินเลอืกทางเลอืกเพือ่ปฏิบัติการแก้ปัญหา 
 

ล าดับที ่ สภาพปัญหา 
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ

แก้ปัญหา 
ทางเลอืกทีน่ าไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหา 
1 โรงเรียนขาด
แคลนคอมพิวเตอร์ 
ส่ือ อุปกรณ์
เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัส าหรับ
จดัการเรียนการ
สอนใหน้กัเรียนมี
ความสนใจเพราะ
รัฐไม่ไดอุ้ดหนุน
งบประมาณเพื่อ
การน้ี 

1) ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากส านกังานพระพุทธศาสนา (ตน้
สังกดั) 
2) จดัหาองคก์รท่ีสนบัสนุนและทุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
3) ทุนจากผูว้จิยั  
4)จดัท าผา้ป่าเพื่อการศึกษา 

1.ผูว้จิยัสนบัสนุน
งบประมาณจดัซ้ือแทบ็เล็ต 
จ านวน 10 เคร่ือง เพื่อใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมของหอ้งเรียน
ดิจิตอล  
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ สภาพปัญหา 
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ

แก้ปัญหา 
ทางเลอืกทีน่ าไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหา 
2 ครูขาดทกัษะใน

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใชส่ื้อดิจิตอล 
เพื่อการเรียนรู้ การ
วดัและประเมินผล
การเรียนรู้  

1) จดัอบรมครูเพื่อใหค้วามรู้ทกัษะ
ในการใชโ้ปรแกรม  Moodle  
2) พาครูศึกษาดูงานสถานท่ีท่ีมีการ
พฒันาศกัยภาพครูอยา่งเป็นระบบ  
3) ทบทวนฝึกปฏิบติัโดยน าหลกั
ทฤษฎีมาประยกุตใ์ช ้ 
4) จดัท าคู่มือ หอ้งเรียนดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
5) ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
6) จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปหรือ
โปรแกรมฟรีมาใชใ้นองคก์รเพื่อให้
บุคลากรไดมี้การพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
พฒันาการเรียนการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 

1.อบรมเชิงปฏิบติัการครู 
หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. จดัท าคู่มือ หอ้งเรียน
ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21  
3.จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป
หรือโปรแกรมฟรีมาใชใ้น
องคก์รเพื่อใหบุ้คลากรไดมี้
การพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
พฒันาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
สรุปผลจากการจดักิจกรรมวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการพฒันาหรือ

เปล่ียนแปลงเพื่อระบุ  “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเคยเป็นมาในอดีต ” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบั
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลปัจจุบนั” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกหลากหลายเพื่อการ
แกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั้นท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี  

1. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เคยเป็นมาในอดีต” ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ซ่ึงผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลไดดี้ท่ีสุด คือ 
ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมาตั้งแต่แรกเร่ิมก่อตั้ง คือ พระครูสุเมธธรรมสาร และนายสุนทร สายค า 
เพราะเป็นบุคคลท่ีทราบท่ีมาท่ีไปอยา่งละเอียดและปฏิบติัหนา้ท่ีมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโรงเรียน  
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2. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั “สภาพปัญหาท่ีส าคญัของ
หอ้งเรียนดิจิตอล” ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดดี้
ท่ีสุดตอ้งเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานมานานพอสมควร มีความพร้อมทั้งคุณวฒิุวยัวฒิุ และมี
ประสบการณ์ทั้งระดบัปฏิบติัการ และบริหารเน่ืองจากจะท าใหม้องเห็นประเด็นส าคญัของปัญหา
ไดอ้ยา่งชดัเจน ตรงประเด็น และคลาดเคล่ือนนอ้ย 

3. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั “สภาพท่ีคาดหวงัจากการ
แกปั้ญหา” ซ่ึงตอ้งเกิดจากความเห็นร่วมกนัของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั และหากเป็นไปไดส้ภาพท่ี
คาดหวงัจากการแกปั้ญหานั้นมีผลพลอยไดท่ี้ตกอยูก่บัผูว้จิยัทุกรูปท่าน ก็จะท าใหผู้ร่้วมวจิยัเกิด
ความกระตือรือร้น และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ 

4. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบั “ทางเลือกหลากหลายเพื่อ
การแกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา” ซ่ึงในการจดัประชุมเพื่อ
ร่วมกนัคิดวเิคราะห์ใหไ้ดข้อ้สรุปนั้นเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา และแหล่งขอ้มูลใน
การสืบคน้ดงันั้นจึงใหผู้ร่้วมวจิยัทุกรูปท่านไดก้ลบัไปคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตน้เอง จากนั้นจึงน าขอ้มูล
มาอภิปรายร่วมกนัในท่ีประชุม และร่วมกนัลงคะแนนเสียงคดัเลือกแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1 ขอ้ก็เป็นได ้ 

2. การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action plan) 
ทั้งน้ี ไดด้ าเนินการในช่วงระหวา่งวนั เสาร์ ท่ี 25 กรกฎาคม 2558  ณ หอ้งประชุม

โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม โดยมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาขั้นตอนการจดัท าแผนปฏิบติัการเร่ิมตน้จากการจดัการประชุมช้ีแจง
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัโครงการกิจกรรมท่ี
ตอ้งการด าเนินการโดยตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ย
การทบทวนทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาในแต่ละปัญหาน ามาเสนออีกคร้ังหลงัจากนั้นไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้สนอช่ือโครงการและช่ือกิจกรรมต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัทางเลือกท่ีจะ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชเ้ทคนิคร่วมกนัระดมสมองช่วยกนัคิด
ร่วมกนัคน้ควา้หาขอ้มูลเร่ิมตน้เวลา  08.30 น. ส้ินสุดเวลา  11.30 น. โดยผูร่้วมวจิยัไดเ้สนอช่ือ
โครงการ กิจกรรม วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และน าเสนอในท่ีประชุมเพื่อร่วมกนัระดม
ความคิด ปรับแกใ้หต้รงตามสภาพท่ีคาดหวงั ซ่ึงในการประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยไดรั้บ
ความร่วมมือในการเสนอแนะกิจกรรม และร่วมกนัวางแผนในแต่ละขั้นตอนเพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ ผูว้จิยัพบวา่ ผูร่้วมวจิยัทุกรูปท่านมีพื้นฐานในการเขียนแผนปฏิบติัการ
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ประจ าปีของโรงเรียนเป็นอยา่งดี และมีความเขา้ใจในรูปแบบของการเขียนโครงการในระดบัหน่ึง 
จึงไดม้าซ่ึงโครงการท่ีพร้อมจะน าสู่การปฏิบติั ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี  

โครงการท่ี 1 
โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
โครงการ       พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
(มฐ.11) 
แผนงาน     การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองกลยทุธ์ร.ร. ขอ้ 5  
ผูรั้บผดิชอบ     พระอนุสรณ์ วชิร โส  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม2558 –  กนัยายน2558 
1. หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วและมีบทบาทส าคญัใน

ดา้นต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งดา้นการศึกษา ซ่ึงการมีบทบาทส าคญัน้ีอาจกล่าวไดว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือไอทีดิจิตอลนั้นเปรียบเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถรองรับขอ้มูลข่าวสารมาท าการประมวลผล 
และการแสดงผลตามท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว โดยอาศยัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ช่วยในการจดัการ ไดแ้ก่
โปรแกรมปฏิบติัการ โปรแกรมชุดค าสั่งต่างๆ ซ่ึงโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมได้
ตระหนกัถึงความส าคญัและเล็งเห็นถึงประโยชน์คุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี รัฐบาลไดแ้ต่งตั้ง 
"คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ" ข้ึน โดยระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและไดม้อบหมายใหศู้นย์
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดัส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ี
เป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการฯ มีหนา้ท่ีเสนอแนะนโยบายและแผนพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งในเร่ืองการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งยงั
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนอีกดว้ย 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม แผนกสามญัศึกษา เป็นสถานศึกษาหน่ึงท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กนัไป เป็นการ
สร้างศาสนทายาทท่ีดีของพระพุทธศาสนา สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
แต่การท่ีจะใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิเช่นนั้นจ าเป็นจะตอ้งอาศยัครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลกั 
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รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆท่ีจะพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรในโรงเรียน ใหมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจทนัต่อเทคโนโลยต่ีางๆ สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ
การจดัการเรียนรู้ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในการเรียนการสอน เพราะ
ปัจจุบนัส่ือการเรียนการสอนในรูปของเทคโนโลยสีารสนเทศนั้นมีอยา่งแพร่หลายท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัการสอนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาได ้ไม่เฉพาะแต่ในโรงเรียน
เท่านั้น ยงัสามารถน าไปเผยแพร่สู่ชุมชนหรือประชาชนทัว่ไปไดอี้กดว้ยและยงัสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการจดัการศึกษาสาขาการงานและเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นอีกสาระความรู้ท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ 
มีความทนัสมยักา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงเป็นการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานตน้สังกดั
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมายิง่ข้ึนดงันั้น โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม จึงไดด้ าเนินการ
โครงการจดัท าระบบหอ้งเรียนดิจิตอลเพื่อใหส้อดรับกบันโยบายการศึกษาหอ้งเรียนอจัฉริยะ 
(Smart Classroom) ของกองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคด์งัน้ี 

2. วตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันาใหส้ถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่น

สภาพใชก้ารไดดี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 ดา้นปริมาณ 
สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชก้าร

ไดดี้ และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3.2 ดา้นคุณภาพ  
สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชก้าร

ไดดี้ และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอลดถึงการใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการใชห้อ้งเรียน
ดิจิตอล 

4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

4.1.1 ศึกษานโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
4.1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีท่ีผา่นมา 
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4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ 
4.1.4 จดัท าโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2 ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

วตัถุประสงค ์เพื่อใหส้ถานศึกษามี หอ้งเรียนดิจิตอล มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์  

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนบัสนุน “หอ้งเรียนอจัฉริยะ” (Smart Classroom) 
กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผูบ้ริหารโรงเรียนนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินกิจกรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการก าหนด 
4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 

1. สรุปประเมินโครงการ 
2. จดัท ารายงานโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 

 
กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P) 
 1. ศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ 
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการในปีท่ี
ผา่นมา 
 3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ 
4. จดัท าโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

-  
 
 
 

3 สิงหาคม 2558 
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กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ขั้นด าเนินการ (D) 
(1) ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง
โครงการและมอบหมายภาระงาน 
 (2) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2.1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์  
1. ประชุมช้ีแจง รับทราบปัญหา  
2. ด าเนินการพฒันาปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม  ระบบส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
2.2)กิจกรรม “หอ้งเรียนอจัฉริยะ” 
(Smart Classroom) โดยส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
1. ประชุมช้ีแจง้รายละเอียดนโยบาย
โครงการ“หอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart 
Class Room) 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ส่ือส าหรับหอ้งเรียน
“หอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart Class 
Room) 
2.3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  
1.ประชุมเตรียมพร้อม 
2.ประสานงานเจา้ภาพ 
3.เตรียมสถานท่ี  
4.พิธีถวายอุปกรณ์การเรียนรู้(แทบ็
เล็ต) 

 
- 
 
 
 
 
 

 
5 สิงหาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 

100,000.- 
 
 
 
 
 
 

39,500.- 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

22 ต.ค.2558 
 
 
 
 
 
 
 

20 ตุลาคม 2558 
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กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
(3) ประเมินผล สรุปรายงานผล  
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการก าหนด 
ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
1.สรุปประเมินผลโครงการ 
2.จดัท ารายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการเสนอผูบ้ริหาร 
รวมเงินงบประมาณ 
เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000.- 
100,000.- 
40,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 1. พระครูสุเมธธรรมสาร   ประธาน  
 2. พระมหาศุภชยั  สุภกิจฺโจ  กรรมการ 
 3.พระอนุสรณ์  วชิร โส   กรรมการ/เลขานุการ 

6. งบประมาณ 
6.1 ท่ีมาของงบประมาณ  

1. เงินสนบัสนุนจากกรมการศาสนา   จ  านวน 100,000 บาท  
2. เงินสนบัสนุนจากผูว้จิยั  จ านวน   40,000 บาท  

7. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
7.1 สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล และมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอจดัอยูใ่น

สภาพใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งดี และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพ 
7.2 ครู และนกัเรียนไดรั้บบริการดา้นส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีทนัสมยัในการ

เตรียมการสอนและการเรียนดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการใชห้อ้งเรียนดิจิตอล 
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8. วธีิการติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 ดา้นปริมาณ 
สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

ดา้นคุณภาพ 
          สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกเพียงพอ อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอลดถึงการใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการใชห้อ้งเรียนดิจิตอล 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

โครงการ 
 
 
แบบประเมินความ

พึงพอใจ 

 
โครงการท่ี 2 
โครงการ อบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการ อบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (ม.7 ) 
แผนงาน การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สนองกลยทุธ์ร.ร. ขอ้ 2, 4  
ลกัษณะโครงการ ต่อเน่ือง  
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  
ผูรั้บผดิชอบ    พระมหาศุภชยัสุภกิจฺโจ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 – พฤศจิกายน 2558 
1. หลกัการและเหตุผล 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไดต้ระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัในการ

น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นดา้นการจดัการศึกษา จะเห็นไดจ้ากนโยบายดา้นการศึกษาได้
ก าหนดใหจ้ดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมี้ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ซ่ึงปรากฏในจุดเนน้ ใหเ้พิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์ และ
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ดา้นเทคโนโลยเีพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เฉียงใต ้( Excellence) 
และตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
หมวด 9 วา่ดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษา มาตรา 66 “ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ” 

ดงันั้น ตามท่ีโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมไดพ้ฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล แหล่ง
เรียนรู้ท่ีน าเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประกอบกบัปัจจุบนัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้
มามีบทบาทส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากส่ือและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษาเป็นตวัช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ครอบคลุมวธีิการเรียนรู้
หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ ( Computer Based Learning) หอ้งเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classrooms) หอ้งเรียนอจัฉริยะ (Smart Classrooms) เป็นตน้ โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดทุ้กประเภทอยา่งไร้ขอบเขตภายใตส้ภาพแวดลอ้มและบริบททางการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ดงันั้น การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ทางการศึกษาใหก้า้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน นัน่คือ ครู ซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การศึกษา ดงันั้น ครูจึงตอ้งมีทกัษะการเรียนรู้ดา้นนวตักรรมและส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดงันั้น ดว้ยความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดจ้ดัท าโครงการอบรมครูหลกัสูตรการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งพฒันาครูใหไ้ดรั้บองคค์วามรู้ใน
การสอนแบบใหม่ๆ ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเพื่อพฒันาครู
และบุคลากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 
อนัจะส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติต่อไป ดว้ยวธีิการ แนวคิดในการ
ด าเนินการท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
2.1 เพื่อใหค้รูมีความรู้สามารถผลิตส่ือและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจดัการ

เรียนการสอน  
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2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลงัการ
อบรม 

3. เป้าหมายของโครงการ 
ดา้นปริมาณ 

3.1  ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตส่ือและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน ร้อยละ 75 

3.2  ผลการติดตามและประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลงั
การอบรมร้อยละ 75  

ดา้นคุณภาพ 
ครูสามารถผลิตส่ือและเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลการ

น าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลงัการอบรมเชิงประจกัษ์ 
4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
4.1.1  ศึกษานโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ 
4.1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการฯ 
4.1.4 จดัท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ขั้นด าเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  เพื่อใหค้รูมีความรู้สามารถผลิตส่ือและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วย
ในการจดัการเรียนการสอน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรมมูดเด้ิล (Moodle) 
กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพ

และเป็นระบบ 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อติดตามและประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนหลงัการอบรม 
กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผูรั้บผดิชอบโครงการติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมของผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการก าหนด 
4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 

1. สรุปประเมินโครงการ   
2. จดัท ารายงานโครงการน าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 

1. ศึกษานโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง กบัโครงการฯ 
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีท่ีผา่นมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได ้ในการ
พฒันาโครงการฯ 
4. จดัท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

31 ก.ค. 58  

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ 

2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูดา้น
ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle 

2.2 กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 
2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพ
และเป็นระบบ 

2.4 กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

40,000 
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- 
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กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
และคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
ของผูเ้ก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 
ก าหนด  

   

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จดัท ารายงานโครงการฯ   น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

 
 

30 พ.ย. 58 
 

รวมงบประมาณ 
เงินงบประมาณรวมทั้งส้ิน 

 
60,000 (หกหม่ืนบาทถว้น) 

 
5. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

1.พระอนุสรณ์   วชิร โส  
2. พระมหาศุภชยั   สุภกิจฺโจ   
3. นายบวัค า  อุ่นเน้ือ  
4. นางสาวกมลวรรณ จนัทวงษ ์

6. งบประมาณในการด าเนินงาน 
6.1 ท่ีมาของงบประมาณ  

1. เงินสนบัสนุนจากโรงเรียนจนัทวทิยาคม  จ านวน  40,000 บาท  
2. เงินสนบัสนุนจากผูว้จิยั   จ านวน  20,000 บาท  

7. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1. ครูมีความรู้ใหส้ามารถผลิตส่ือและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการจดัการเรียน

การสอน 
2.  ครูสามารถน าส่ือท่ีมีอยูม่าช่วยในการจดัการเรียนการสอน 
3. ครูมีโอกาสส่งผลงานส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตเขา้ร่วมประกวด 
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8. วธีิการประเมินผลโครงการ 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ผลผลิต (Output) 

   ดา้นปริมาณ 
1  ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตส่ือและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยใน
การจดัการเรียนการสอน ร้อยละ 75 
2  ไดติ้ดตามและประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลงั
การอบรมร้อยละ 75 

ดา้นคุณภาพ 
ครูสามารถผลิตส่ือและเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  มีการติดตาม
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหลงัการอบรมเชิง
ประจกัษ ์

 
 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน
โครงการ 

 
ทั้งน้ีผลจากการจดักิจกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ  (Action plan) ท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัวา่จากการด าเนินการจดัท า

แผนปฏิบติัการร่วมกนั ดว้ยประสบการณ์ของผูร่้วมวจิยัในการจดัท าแผนปฏิบติัการของโรงเรียน
ส่งผลใหก้ารด าเนินการในขั้นน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเม่ือน าแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัจะ
ท าใหผู้ร่้วมวจิยัไดม้องเห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึนซ่ึงจะท าใหก้ารจดัท าแผนปฏิบติัการเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งและตรงประเด็นท่ีตอ้งการพฒันานอกจากนั้นยงัสามารถแนะน าและช้ีจุดท่ีตอ้งพิจารณาเป็น
พิเศษเพื่อไม่เกิดขอ้ผดิพลาดตอนลงมือปฏิบติั  

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ในขั้นตอนการเขียนแผนปฏิบติั
การโดยผูร่้วมวจิยัทุกรูปท่านมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการใหอ้อกมาเป็น
โครงร่างพอสังเขปเสียก่อนจากนั้นน ามาสังเคราะห์ในรายละเอียดร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกระบวนการเทคนิคในการจดัท าแผนร่วมกนัซ่ึงผูร่้วมวจิยั
ทุกรูปท่านจะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ่ึง 

วงจรท่ี 1 : ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (Acting) 
หลงัจากท่ีไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการ ( Action plan) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้นซ่ึงใน

รายละเอียดของแผนปฏิบติัการไดร้ะบุผูรั้บผดิชอบโครงการในแต่ละโครงการ โดยผูร่้วมวจิยัต่าง
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ร่วมกนัก าหนดข้ึน ดงันั้นในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัก าหนดใหมี้การด าเนินงาน
กิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบติัจริงตามแผน ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนก่อนลงมือปฏิบัติจริงตามแผน 
 

คร้ังที่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิดทีย่ดึถือ 
1 1 ส.ค.58 จดัท าเคร่ืองมือ

ในการวจิยั 
- ร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือ
ในการวจิยัเพื่อใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบติังาน 

- แนวคิดของQuiexley (2008) 
ท่ีวา่ “ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนได้
เสียสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การวนิิจฉยัค าถาม...มีส่วนร่วม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล” 

2 1 ส.ค.58 การประเมิน
สภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอล 

- การประเมินหอ้งเรียน
ดิจิตอลของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคมก่อนการน าแผน
ลงสู่การปฏิบติัดว้ย
เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท า
ข้ึนเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ว้
เปรียบเทียบกบัขอ้มูล
การด าเนินงานในระยะ
ต่อๆไป 

- แนวคิดขอQuixley (2008) 
ท่ีวา่ “ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนได้
เสียสะทอ้นผลและหาวธีิการท่ี
จะปรับปรุงการบริการใหดี้ข้ึน
...และใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วน
ร่วมในการท่ีจะรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัค าถามของตวัเอง” 

3 2 ส.ค.58 การน าแผนลงสู่
การปฏิบติั 

- ร่วมกนัลงมือปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการท่ีได้
จากการจดักระท า
ร่วมกนั 

- แนวคิดของ McTaggart 
(2010) ท่ีวา่ “เป็นการน าคนมา
รวมกนัเพื่อท่ีจะลงมือปฏิบติัใน
เร่ืองท่ีเขามีความกงัวลใจ
ร่วมกนั” 
- แนวคิดของ Quiexley (2008) 
ท่ีวา่ “การท างานในลกัษณะ
ของความร่วมมือจะช่วยลด
ขั้นตอนต่างๆท่ีมีอยูใ่หน้อ้ยลง” 
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1. การจดัท าเคร่ืองมือในการวจิยั ไดเ้ร่ิมด าเนินการเม่ือวนั เสาร์ ท่ี  1 สิงหาคม 2558 เป็น

วนัแรกโดยจดัการประชุม ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม เวลา 08.30 – 11.30 น. เคร่ืองมือใน
การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานในระยะต่างๆ กิจกรรมน้ี
เร่ิมตน้โดยผูว้จิยั และผูร่้วมวจิยั ซ่ึงในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อวดัการเปล่ียนแปลงในหลงัจาก
ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (Acting) เสร็จส้ินลงแลว้ ก็สร้างจากความคาดหวงัใน 2 ระดบั 
คือ 1) ภาพกวา้ง เช่น การเปล่ียนทางโครงสร้าง คน เทคโนโลยหีรืองาน เป็นตน้ 2) ตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการใช่หรือไม่? ความคาดหวงั 2 ระดบัดงักล่าว เป็นความคาดหวงัของ
ผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั ซ่ึงในการสร้างเคร่ืองมือนั้น ก็สร้างเพื่อวดัผลการเปล่ียนแปลงตามความ
คาดหวงันั้นร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั ” วโิรจน์ สารรัตนะ  (2555 อา้งถึงใน รัฐสภา       
พงษภิ์ญโญ, 2556, หนา้ 43) 

หลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงไดห้ยบิยกขอ้ความดงักล่าวมาอธิบายพร้อมกบัยกตวัอยา่งการจดัท า
เคร่ืองมือจากโครงการในแผนปฏิบติัการจริงเพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเห็นภาพและสามารถน าเอาหลกัการ
ดงักล่าวลงสู่การปฏิบติัจริงไดใ้นการประชุมคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นการใหค้วามรู้เชิงทฤษฎี
เก่ียวกบัการจดัท าเคร่ืองมือทั้งน้ีเน่ืองจากผูร่้วมวจิยัโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าวนอ้ยมากดงันั้นผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัเสนอวา่ตอ้งการใหมี้การจดัใหมี้การ workshopเพื่อ
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าเคร่ืองมือการวจิยัออกมารวม  5 ฉบบัดงัน้ี คือ  1) ฉบบัท่ี 1แบบ
บนัทึกการประชุม  2) ฉบบัท่ี 2 แบบสัมภาษณ์  3) ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล  4) 
ฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการและ 5) ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการเน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัรวมกนัจดัท าข้ึนและมีความสอดคลอ้งกบัโครงการกิจกรรม 
และส่ิงท่ีคาดหวงั ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีความเห็นตรงกนัวา่เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมานั้นมีความ
สอดคลอ้งและเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงั
ใชส้ าหรับการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้และยงัสามารถระบุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัไดอี้กดว้ย 
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ตารางที ่4.11 สรุปเคร่ืองมือการวจัิยทีผู้่วจัิยและผู้ร่วมวจัิยร่วมกนัจัดท าขึน้ในข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ฉบับ
ที่ 

เคร่ืองมือการ
วจัิย 

วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ช่วงเวลาทีใ่ช้

งาน 
หมายเหตุ 

1 แบบบนัทึก
การประชุม 

ใชส้ าหรับการจดบนัทึกการ
ประชุม 

 

ก่อน
ด าเนินการ,
ระหวา่ง
ด าเนินการ
,และหลงั
ด าเนินการ
ประชุมทุก
คร้ัง 

-ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายใหจ้ด
บนัทึกการประชุม  

2 แบบสัมภาษณ์ ใชศึ้กษาสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ท่ีเคยเป็นมาในอดีต
และประวติัความเป็นมาของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนั
ทวทิยาคม 

ก่อน
ด าเนินการ 

-เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ส าหรับการสัมภาษณ์
เฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 แบบประเมิน
สภาพ
หอ้งเรียน
ดิจิตอล ของ
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนั
ทวทิยาคม 

ใชป้ระเมินสภาพการ
เปล่ียนแปลงของการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล ของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนั
ทวทิยาคม และใชส้ าหรับ
เป็น Guide line น าไปสู่ 
Action plan 

ก่อน
ด าเนินการ, 
หลงั
ด าเนินการ 

จดัท าข้ึนตามตวัช้ีวดัท่ี
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได ้
ร่วมกนัพฒันาข้ึน 
- ใชเ้ป็นCheck list ใน
การระบุสภาพปัญหาใน 
ขั้นตอนของการ
วางแผนเพื่อใหก้าร
ก าหนดสภาพปัญหามี
ความครอบคลุมและ
ครบถว้น 
- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูว้จิยัและทีมประเมิน 

(แกนน า) 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

   

ฉบับ
ที ่

เคร่ืองมือการ
วจัิย 

วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ช่วงเวลาทีใ่ช้

งาน 
หมายเหตุ  

4 แบบรายงาน
ความกา้วหนา้
ของโครงการ 

ใชส้ าหรับติดตามและ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ใน
การด าเนินงานโครงการเป็น
ระยะๆ 

ระหวา่ง
ด าเนินการ 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูว้จิยัและทีมประเมิน
(แกนน า) 

5 แบบประเมิน
โครงการ 

ใชส้ าหรับสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว้
หลงัการด าเนินโครงการเสร็จ
ส้ิน 

หลงั
ด าเนินการ 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูว้จิยัและทีมประเมิน 

(แกนน า) 

 
2. การประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อน

น าแผนลงสู่การปฏิบติั ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 โดยจดัประชุม ณ หอ้งประชุมโรงเรียน
จนัทวทิยาคม เวลา 09.00 – 11.30 น. โดยผูร่้วมวจิยัไดม้อบหมายใหผู้ว้จิยัและทีมประเมิน  (แกนน า) 
ท าหนา้ท่ีในการประเมินสภาพแวดหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
ก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงซ่ึงก าหนดไว้  3 ดา้นดงัน้ีคือ  1) การจดักระบวนการ
เรียนการสอน  2) ดา้นกายภาพในหอ้งเรียน  3 ) ดา้นกายภาพนอกหอ้งเรียนโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยั
ฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) ซ่ึงผล
จากการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการประเมินสภาพห้องเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม
ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.72 0.90 ดี 
ความเพียงพอของพื้นท่ีของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.79 0.89 ดี 
ระบบความปลอดภยัของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.79 0.89 ดี 
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนดิจิตอล(แสงสวา่ง) 3.86 0.87 ดี 
กฎระเบียบสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 3.54 1.00 ดี 
ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 2.08 0.71 นอ้ย 
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 1.93 0.72 นอ้ย 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 1.55 0.53 นอ้ย 
ความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.55 0.79 ดี 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งเรียนดิจิตอล 3.85 0.84 ดี 

รวม 3.16 0.81 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.12   พบวา่  หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม อยูใ่น
สภาพท่ีไม่พร้อมใชง้าน ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล ขาดความทนัสมยัของ
อุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอลและขาดความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล  โดยใน
ภาพรวม พบวา่ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.16 และ พบวา่รายการประเมิน
ท่ีมีผลเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในระดบั นอ้ย ประกอบดว้ย ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 2.08 ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอลค่าเฉล่ียร้อยละ 1.93 และความ
เพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.55 ตามล าดบั  

หลงัจากผูว้จิยัและทีมประเมินไดร่้วมกนัสรุปผลการประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบติัก่อนการน าโครงการท่ีไดล้งสู่การ
ปฏิบติัเสร็จส้ินแลว้ไดน้ าขอ้สรุป หรือสภาพปัญหาในรายการท่ีมีผลการประเมินนอ้ยท่ีสุด เพื่อ
เสนอความเห็นชอบต่อกลุ่มผูร่้วมวจิยัคนอ่ืนๆใหรั้บทราบร่วมกนัโดยการจดัการประชุมในวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2558 ผลจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อการประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
ด าเนินการประเมินก่อนการปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบหลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้
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เสร็จนอกจากนั้นท่ีส าคญัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัยงัมีความเห็นร่วมกนัวา่การประเมินดงักล่าวสามารถ
น าไปด าเนินการไดต้ั้งแต่ในการขั้นตอนท่ี  2 ขั้นตอนการวางแผนดงัเช่นท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ร่วมกนัด าเนินการผา่นมาแลว้โดยไดใ้ชใ้นขั้นการระบุสภาพปัญหาดงัจะเห็นไดจ้ากผลจากการ
ประเมินในคร้ังน้ีทั้ง  3 ดา้นในหวัขอ้ท่ีพบวา่มีระดบัการประเมินอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่าสุด นั้นจะตรงกบั
หวัขอ้กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการนั้นเอง 

3. การน าแผนลงสู่การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการด าเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 3 
สิงหาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 โดยมีผลการด าเนินงานแต่ละโครงการของแต่ละทีม
ผูรั้บผดิชอบโครงการดงัน้ี 

โครงการท่ี 1โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  
เป็นโครงการท่ีรับผดิชอบโดยทีมท่ี 1 ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 5 รูป/คน ประกอบดว้ย 1)พระ

ครูสุเมธธรรมสาร  2)  พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ  3)พระอนุสรณ์วชิร โส  4)  นายสุนทร กองชนะ 5)
นายบวัค า อุ่นเน้ือ ซ่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินโครงการผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัประชุมหารือเพื่อ
ร่วมกนัก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั
ต่างแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์ซ่ึงโครงการประกอบไป
ดว้ย 3 กิจกรรม ดงัน้ี 1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2) กิจกรรมหอ้งเรียนอจัฉริยะ ( Smart Classroom) 3) กิจกรรม
ทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมปรับปรุงบ ารุงซ่อมแซมส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม  คือ 1) ประชุมช้ีแจงปัญหา 2) เชิญช่างผูเ้ช่ียวชาญมาติดตั้ง
ระบบและตรวจสอบสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มี
รายละเอียดกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 

1.1 ประชุมช้ีแจงปัญหา วนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัไดป้ระชุมหารือเพื่อเสนอปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัประสิทธิภาพดา้นสมรรถนะของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และระบบท่ีมีอยู ่โดยมีเลขานุการโครงการ พระอนุสรณ์ วชิร โส เป็นผูจ้ดบนัทึก ซ่ึง
ในการหารือร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยันั้นต่างเสนอปัญหาตามสภาพท่ีพบเห็นจริงท่ีผา่น
มา ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ผูร่้วมวจิยัต่างแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีพบท่ีหลากหลาย จึงไดน้ า
ประเด็นปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนั มาจดัเป็นกลุ่มเด่ียวกนั ซ่ึงจะไดจ้ดัท าเป็นประเด็นบทสรุปเสนอ
ผูบ้ริหารต่อไป โดยไดจ้  าแนกประเภทของปัญหาออกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นการเรียนการสอน 2.
ดา้นสภาพทัว่ไปของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  3.ดา้นการใหบ้ริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ความเร็วสูง ทั้งระบบตั้งโตะ๊และ ระบบ Free Wi-Fi 4.ดา้นการซอ้มบ ารุงรักษาจากนั้นผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัสรุปประเด็นปัญหาท่ีพบจดัท ารายละเอียดบนัทึกขอ้ความขออนุมติัผา่นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมติัใหที้มวจิยั ผูรั้บผดิชอบโครงการไดด้ าเนินตรวจสอบสภาพ
คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง เพื่อด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม คดัแยกอุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านไดแ้ละ
ไม่สามารถใชง้านไดต่้อไป   

1.2 ด าเนินการพฒันาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยภีายในหอ้งคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้
งาน  ซ่ึงหลงัจากท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการไดเ้สนอบนัทึกขอ้ความขออนุมติัเพื่อด าเนินการตามมติท่ี
ประชุมของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  เม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษาไดพ้ิจารณาเห็นชอบและอนุมติัให้
ด าเนินการไดใ้นวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 จากนั้นผูรั้บผดิชอบโครงการไดติ้ดต่อประสานงานไปยงั
ช่างผูเ้ช่ียวชาญ มาตรวจสอบคอมพิวเตอร์ และท าการคดัแยก โดยการคดัแยกนั้นแบบออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีสามารถใชง้านไดดี้ 2. กลุ่มท่ีมีปัญหาขดัขอ้งท่ีระบบ 3.กลุ่มท่ีมีปัญหาขดัขอ้งท่ี
อุปกรณ์ และ 4.กลุ่มท่ีไม่สามารถใชง้านไดเ้ลย และพร้อมกนันั้นช่างผูเ้ช่ียวชาญไดด้ าเนินการติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 1 วนั  

1.3 สรุปรายงานผล ซ่ึงผูรั้บผดิชอบโครงการไดน้ าเสนอสภาพของคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ตามการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดด้ าเนินการคดัแยก
ประเภทของความเสียหาย ตามสภาพ ออกเป็น 4 กลุ่ม เม่ือผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดรั้บฟังการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานจบลง จึงไดร่้วมกนัอภิปรายลงความเห็นในการจดักระท ากบัคอมพิวเตอร์ท่ีถูกจดั
ประเภทแบ่งกลุ่มตามสภาพโดยช่างผูเ้ช่ียวชาญแลว้นั้น ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชง้านไดดี้ ใหด้ าเนินการอปัเดตเป็น  Windows
และลงโปรแกรมสแกนไวรัส  หรือโปรแกรมแอนต้ีไวรัส เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาและจดัท าเอกสาร
แจง้เตือนการใชอุ้ปกรณ์เสริม เช่น ฮาร์ดดิสกพ์กพาแฟลชไดรฟ์โดยแนะน าใหใ้ชร้ะบบออนไลน์
แทน  

กลุ่มท่ี 2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีปัญหาขดัขอ้งท่ีระบบปฏิบติัการหรือโปรแกรมไม่
สมบูรณ์ หรือติดไวรัส เป็นตน้ ใหด้ าเนินการลงวนิโดวใ์หม่ และโปรแกรมแอนต้ีไวรัส 
ระบบปฏิบติัการอ่ืนใหส้มบูรณ์  

กลุ่มท่ี 3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอุปกรณ์ใชง้านช ารุด เสียหาย ไม่สมบูรณ์ ใหด้ าเนินการ
จดัท ารายละเอียดบนัทึกขอ้ความขออนุมติัจดัส่ืออะไหล่ ประกอบใหส้มบูรณ์พร้อมใชต่้อไป 

กลุ่มท่ี 4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถใชง้านไดเ้ลย เช่น ไม่มีอะไหล่จ าหน่าย อุปกรณ์
เก่า และหกัพงั เคร่ืองไม่รองรับระบบปฏิบติัการปัจจุบนั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดล้งความเห็นใหมี้
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การด าเนินการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี มาเป็นอุปกรณ์ส่ือในการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อการซอ้มและแยกช้ินส่วนเพื่อจดัท าเป็นอุปกรณ์ตวัอยา่ง ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่4.6 คัดแยกประเภทของคอมพวิเตอร์  (6 สิงหาคม 2558) 
  

2. กิจกรรม “หอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart Classroom) โดยส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม คือ 1) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม 2) ติดตั้งส่ือ
อุปกรณ์เทคโนโลยสี าหรับหอ้งเรียนดิจิตอล 3)สรุปรายงานผล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม วนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 11.30 น.ผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยั ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดนโยบายโครงการกิจกรรมท่ีส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดมี้หนงัสือ เลขท่ี พศ 0002/09372 ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 เร่ือง การ
ด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาพิจารณาร่วมกนั เน่ืองจาก
มีความสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัก าลงัศึกษา ซ่ึงในรายละเอียดเอกสาร
ไดแ้จง้ใหโ้รงเรียนด าเนินการ ดงัน้ี  1) จดัเตรียมหอ้งเรียนส าหรับโครงการฯ โดยเป็นหอ้งเรียนวา่ง
เปล่ามีขนาดเหมาะสมและปลอดภยัต่ออุปกรณ์ท่ีโรงเรียนจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ Lennovo S40:  ALL in One ขนาดหนา้จอ 21.5 น้ิว จ  านวน 10 เคร่ือง, เคร่ืองเสียงช่วย
สอน Phansoud รุ่น TA-100 USB จ านวน 1 เคร่ือง, ไมคโ์ครโฟน NTS รุ่นB.48 จ านวน 1 อนั, 
ล าโพง ICTT 612 จ านวน 1 คู่, ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น จ  านวน 1 อนั, เคร่ืองโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น 
EB-S03 จ านวน 1 เคร่ือง, จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ScreenBoy ขนาด 70x70 จ านวน 1 จอ, โทรทศัน์
สีจอแบน 55 น้ิว SAMSUNG รุ่น HG55AC695 จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA 
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จ านวน 4 เคร่ือง , โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 โตะ๊, เกา้อ้ี จ  านวน 10 อนั, อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ TP-Link รุ่น TL-WR941ND จ านวน 1 เคร่ือง, และเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก EPSON รุ่น 
L220 จ านวน 1 เคร่ือง  2) แจง้ใหท้ราบวา่บริษทัสุพรีม ดิสทิบิวชัน่(ไทยแลนด)์ จ ากดั จะมาติดตั้ง
อุปกรณ์ ดงักล่าว ภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างแสดงออกถึงความยนิดีท่ี
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยจีาก
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งตรงตามนโยบายความตอ้งการท่ีทางโรงเรียนมี
วตัถุปะสงคท่ี์จะพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงไดมี้การเตรียมการมาก่อนหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ จึงไม่ได้
จดัเตรียมส่ิงใดมากเพราะไดเ้ตรียมพร้อมไวห้มดแลว้ ในกิจกรรมท่ี 1 ตามท่ีทราบแลว้นั้น  

2.2 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 ทีมติดตั้งบริษทัสุพรีม ดิสทิบิวชัน่(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึง
ทีมติดตั้งไดน้ าอุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีแจง้รายละเอียดท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดมี้
หนงัสือแจง้มา ครบถว้นสมบูรณ์ ซ่ึงทีมผูติ้ดตั้งใชเ้วลาในการด าเนินการ 5 ชัว่โมง ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 36  เม่ือติดตั้งแลว้เสร็จ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงเขา้ไปตรวจสอบ ทดลองใช ้ปรากฏวา่ สามารถใช้
งานไดดี้มาก ทั้งความเร็วความแรงของอินเตอร์เน็ต WiFi ท่ีสามารถรับสัญญาณไดไ้กลทัว่ทั้งอาคาร
เรียนและบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ซ่ึงผูร่้วมวจิยั (พระอนุสรณ์ วชิร โส) ไดก้ล่าวถึงความรู้สึกเป็น
กงัวลหากมีการปล่อยสัญญาณ  Free WiFi ใหน้กัเรียนไดเ้ล่นอยา่งอิสระ โดยไม่มีมาตรการควบคุม 
ดงันั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ควรติดตั้งรหสัผา่น หรือเปิดปิดสัญญาณเป็นเวลา 
และควรมีพระพี่เล้ียงหรือเจา้หนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบประจ าหอ้งดิจิตอล เน่ืองจากสามเณรนกัเรียนยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะและยงัเป็นเด็กเยาวชน ท่ีอาจจะไม่สามารถแยกแยะในการบริโภคส่ือหรือการ
เขา้ถึงส่ือไดถ่ี้ถว้น เหมาะสม ซ่ึงอาจส่งผลเสียตามมาได ้เม่ือผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดท้  าการทดลอง
ระบบพร้อมกบัปรึกษาหารือกนัเสร็จแลว้จึงแยกยา้ยไปปฏิบติัหนา้ท่ีต่อ  

2.3 สรุปรายงานผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ 
ด าเนินการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโดยรายงานผลไปยงัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา อยา่งละฉบบั  



135 
 

 
แผนภาพที ่4.7 การติดตั้งอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ   (14 พฤศจิกายน 2558)  
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3. กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 4 
กิจกรรม คือ 1) ประชุมเตรียมความพร้อม  2) ประสานงานเจา้ภาพ 3) เตรียมสถานท่ี 4)พิธีถวาย
อุปกรณ์การเรียนการสอน(แทบ็เล็ต) มีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 

3.1 ประชุมเตรียมความพร้อม วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30 น. ผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดป้ระชุมหารือเพื่อเตรียมการจดังานทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา โดยแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
ดงัน้ี 1) จดัหาเจา้ภาพ 2) ประชาสัมพนัธ์ เม่ือไดแ้บ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึง
ไดก้ าหนดปฏิทินการท างานและก าหนดการพิธี ร่วมกนัโดยในการน้ีไดรั้บเมตตาจากผูจ้ดัการ     
(พระครูสุเมธธรรมสาร) ร่วมประชุมเตรียมงานดว้ย  

3.2 ประสานงานเจา้ภาพ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดมี้มติร่วมกนัตั้งเป้าหมายในการจดัซ้ือ
เคร่ืองแทบ็เล็ตถวายโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
จ านวน 10 เคร่ือง โดยไดช่้วยกนัประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเจา้ภาพจากสาธุชนผูมี้จิตรวมเป็นเงิน
จ านวน 40,000 บาท(ส่ีหม่ืนบาทถว้น)  

3.3 เตรียมสถานท่ี  เม่ือผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ระชาสัมพนัธ์เชิญชวนเจา้ภาพร่วมบริจาค
จตุปัจจยัเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองแทบ็เล็ต จ  านวน 10 เคร่ือง ครบตามจ านวนท่ีคาดไวแ้ลว้นั้น จึงได ้แบ่ง
หนา้ท่ีเพื่อจดัเตรียมสถานท่ีและก าหนดวนัถวายคือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2558 โดยแบ่งหนา้ท่ีออกเป็น 
4 ฝ่าย ดงัน้ี 1)ฝ่ายตอ้นรับ 2)ฝ่ายพิธีการและนิมนตพ์ระสงฆ ์3)ฝ่ายสถานท่ี 4)ฝ่ายประสานงาน 
เจา้ภาพและจดัพิมพห์นงัสือเชิญ  

3.4 พิธีถวายอุปกรณ์การเรียนการสอน(แทบ็เล็ต) วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 เม่ือถึงก าหนด
วนัถวายอุปกรณ์ส่ือแทบ็เล็ต คณะพระภิกษุสงฆ ์สามเณร และสาธุชนพร้อมกนั ณ บริเวณหนา้
อาคารเรียน ลานกิจกรรมนกัเรียนโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ประธานสงฆ ์(พระครู
สุเมธธรรมสาร) เจา้อาวาสวดัมรรคส าราญ, ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม เดินทาง
มาถึงจุดธูปเทียนนอ้มน ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และนัง่ประจ ายงัอาสนะรับรอง จากนั้น
ผูรั้บผดิชอบโครงการไดก้ล่าวถวายรายงานวตัถุประสงคข์องโครงการ และไดนิ้มนตเ์ชิญผูร่้วมวจิยั 
เจา้ภาพ เขา้ถวายอุปกรณ์การเรียนการสอน(เคร่ืองแทบ็เล็ต) ตามล าดบั จากนั้น ประธานสงฆ(์พระ
ครูสุเมธธรรมสาร) ไดก้ล่าวปาฐกถาแก่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ตลอดถึงเจา้ภาพ ความตอนหน่ึงวา่  

“ ...การจดัการศึกษาในปัจจุบนัเร่ืองส่ือเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของเด็ก
เยาวชนทั้งดา้นบวกและลบ ข้ึนอยูก่บัการควบคุมติดตามของผูป้กครอง สามเณรก็เป็นเด็กเยาวชน
เช่นกนั ท่ีส าคญัคือตอ้งศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดงันั้นวนัน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ผูว้จิยั คือ พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ และคณะวจิยัประกอบดว้ยครูและบุคลากรโรงเรียนจนัทวทิยา
คม ไดพ้ร้อมใจกนัท่ีจะพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสามเณรนกัเรียนทุกรูป 
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อาตมาภาพในนามของผูจ้ดัการโรงเรียนขอบขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลเจตนาท่ีทุกรูปท่านมี
ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงตามยคุ
สมยัใหด้งัค าท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ อกาลิโก ทนัสมยัใหม่เสมอ...”   

พระครูสุเมธธรรมสาร : ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  (9 ธนัวาคม 
2558) 

 

 

   

   
 
แผนภาพที ่4.8  พธีิถวายอุปกรณ์การเรียนรู้ (แทบ็เลต็) โรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม            

(9 ธันวาคม 2558) 
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โครงการท่ี 2 โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เป็นโครงการท่ีรับผดิชอบโดยทีมท่ี 1 ซ่ึงมีสมาชิกจ านวน 4 รูป/คน ประกอบดว้ย 1)พระ
อนุสรณ์  วชิร โส 2) พระมหาศุภชยั  สุภกิจฺโจ  3) นายบวัค า อุ่นเน้ือ 4)  นางสาวกมลวรรณ จนัทวงษ์
ซ่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินโครงการผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดจ้ดัประชุม (10 มกราคม 2559) เพื่อร่วมกนั
ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการใหโ้ครงการบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่าง
แสดงความคิดเห็นโดยยดึตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวร่้วมกนัเป็นหวัขอ้ในกระอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น และเสนอกิจกรรม ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ส่วนมากผูร่้วมวจิยัขาดทกัษะดา้นการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป และขาดทกัษะความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ ดงันั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงได้
ร่วมกนัเสนอกิจกรรมซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี 1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครู
ดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม  Moodle 2) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  3) กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ4) กิจกรรม
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม  Moodle 
ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 6 กิจกรรม คือ 1) จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป 2) เชิญวทิยากร                   
3) ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการ 4) สะทอ้นผลการเรียนรู้ 5) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 6) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รายละเอียดดงัน้ี  

1.1 จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงผูรั้บผดิอบโครงการไดติ้ดต่อประสานงานกบั
อาจารยค์มัภีรภาพ คงส ารวจ จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน เพื่อมา
ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป Moodle : Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environmentในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง ในวนัท่ี 11 มกราคม 2559 ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เดินทางมาติดตั้งโปรแกรมใหใ้น
ช่วงเวลา 16.30 น. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาและฝึกปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรม 
Moodle โดยมีความเห็นร่วมกนัวา่ควรจะเชิญวทิยากรมาบรรยายและน าปฏิบติั เพราะเม่ือเกิดปัญหา
หรือไม่สามารถรันโปรแกรมได ้ติดขดัประการใด ก็จะไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหา นั้นไดท้นัที  

1.2  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดม้อบหมายใหผู้รั้บผดิชอบโครงการไดป้ระสานวทิยากร
เป็นการส่วนตวั เพื่อก าหนดวนัเวลาท่ีวทิยากรวา่ง และเพื่อด าเนินการจดัท าหนงัสือเชิญวทิยากร 
วทิยากรจากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน มาบรรยายอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อ 
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พฒันาครูดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle  ซ่ึงเม่ือถึงวนัเวลาท่ีก าหนด (วนัท่ี 13 มกราคม 2559) 
วทิยากรเดินทางมาถึงหอ้งดิจิตอล แนะน าตวั จากนั้นก็เร่ิมบรรยาย พร้อมทั้งใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดล้งมือปฏิบติัไปทีละขั้นตอน และเม่ือพบปัญหาก็สามารถถามและแกไ้ขได ้ทนัที
บรรยากาศเป็นไปดว้ยความสนุกสนานและเป็นกนัเองเพราะวทิยากร เป็นอาจารยจ์ากมหาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม(ผูร่้วมวจิยั)หลายรูปจบการศึกษาจากมหาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน  ผูร่้วมวจิยัมีความกลา้แสดงออก อีกทั้งเน่ืองจากคร่ึงหน่ึงของ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นบณัฑิตท่ีจบใหม่ ดงันั้นความช านาญการในดา้นการใชง้านคอมพิวเตอร์จึง
ไม่เป็นอุปสรรค ์แต่ส าหรับครูบา้งท่านท่ียงัไม่ถนดัในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ก็จะมีนกัศึกษา ผูช่้วย
วทิยากร ค่อยแนะน า เน้ือหาท่ีวทิยากรน าเสนอจะเป็นการน าเสนอภาพรวมของโปรแกรม  
ความสามารถของโปรแกรม Moodle แลว้จึงพกัฉนัภตัตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวนั(ขา้ว
กล่อง) ในเวลา 11.30 – 13.00 น. ในช่วงระหวา่งพกักลางวนั ผูว้จิยัพบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมี
ความสนใจ และใชเ้วลาในช่วงพกักลางวนัในการศึกษาขอ้มูลของโปรแกรม และขอ้มูลอ่ืนๆ บา้ง
รูปใชเ้วลาช่วงพกักลางวนัในการบนัทึกการเรียนรู้ในภาคเชา้และทบทวนบทเรียน และเม่ือเวลา 
12.40 น. วทิยากรเร่ิมบรรยายต่อส าหรับภาคบ่าย วทิยากรไดน้ าเสนอขั้นตอนวธีิการเพิ่มหรือสร้าง
เอกสาร ไฟล ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ตลอดถึงการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ และ
ช่วงทา้ยชัว่โมงของการอบรมวทิยากรไดแ้นะน าโปรแกรม อ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาจดัการเรียนการ
สอนได ้เช่น e-Learning, google classroom เป็นตน้และผูเ้ขา้ร่วมรับการฝึกอบรมไดก้รอกแบบ
ประเมินโครงการ พร้อมทั้งบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีจ ากดั จึงไดน้ดัหมาย
เพื่อมาร่วมกนับนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ร่วมกนัในวนัถดัไป  
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แผนภาพที ่4.9 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูด้านทกัษะการใช้โปรแกรม  Moodle โรงเรียน
พระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม (13 มกราคม 2559) 

 
1.4 สะทอ้นผลการเรียนรู้ ซ่ึงหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเสร็จส้ินลง

ไปแลว้ ในวนัท่ี 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดม้าตามนดัหมาย ณ 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์(หอ้งเรียนดิจิตอล) เพื่อท าการบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ โดยใชเ้วลา
ในการทบทวนและบนัทึกสะทอ้นผล 1 ชัว่โมง และจากนั้นผูว้จิยั จึงใหผู้ร่้วมวจิยัไดน้ าเสนอเป็น
รายบุคคลตามการรับรู้หรือเขา้ใจของแต่ละรูปคน ซ่ึงโดยภาพร่วมผูว้จิยัพบวา่ผูร่้วมวจิยัไดน้ าเสนอ
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และส่ิงท่ีตนในฐานะครูผูส้อนจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป ผูว้จิยัพบอีกวา่ ผูร่้วมวจิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมใน
โปรแกรมต่างๆ ท่ีสามารถน ามาจดัการเรียนการสอนไดแ้ละสามารถใชก้บัการท างาน การศึกษา
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คน้ควา้พฒันางานตนเองได ้จึงไดมี้ขอ้สรุปหากมีโอกาสในคร้ังต่อไป คาดวา่จะไดร่้วมกนัศึกษาใน
โปรแกรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม  

1.5 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผล
การเรียนรู้รายบุคคลมาสังเคราะห์ และถอดบทเรียน สรุปเป็นบทสรุปผูบ้ริหารเพื่อจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานต่อไป  

1.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงานผูรั้บผดิชอบโครงการไดน้ าบทสรุปผูบ้ริหาร แบบ
ประเมินโครงการ มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ จดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณา ตามล าดบัต่อไป  

ผลจากการน าแผนลงสู่การปฏิบติัท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. การเปล่ียนแปลงระดบับุคล พบวา่ ผูร่้วมวจิยัแต่ละรูป/คน เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย การแสดงความเห็นท่ีมีผลในทางปฏิบติัผา่นการ
วเิคราะห์งานร่วมกนัการไดเ้ป็นผูร่้วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมภูมิใจในผลท่ีเกิดข้ึน และผูร่้วม
วจิยักลา้ท่ีจะคิดงานอ่ืน เช่ือมโยงงานอยา่งเป็นระบบ จะเห็นไดจ้ากการจกัการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป 
การวดัและการประเมินผลท่ีหลากหลายสร้างความแปลใหม่ใหน้กัเรียนเม่ือน าโปรแกรมส าเร็จรูป
มาใช ้ในการจดัการเรียนการสอน  

2. การเปล่ียนแปลงในระดบักลุ่มบุคคล พบวา่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งกนัในทีมมีความสนิทสนมมากข้ึน ทุกรูปคนมีความกลา้แสดงออกกลา้พดูคุยแลกเปล่ียน 
และใหค้วามร่วมมือร่วมแรกร่วมใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี  

3. การเปล่ียนแปลงระดบัองคก์ร พบวา่ โดยภาพรวมทศันะคติ หรือรูปแบการเรียนการ
สอนแบบดั้งเดิม ไดรั้บการพฒันาประยกุตเ์พิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ ในกระบวนการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียน ส าหรับเร่ืองการเรียนรู้นั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในประเด็น
ต่างๆดงัน้ี  1) เรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีม และการประสานงานกนัไม่วา่ระหวา่งภายในทีม
โครงการหรือระหวา่งแต่ละทีมโครงการ สังเกตไดจ้ากการท่ีผูร่้วมวจิยัไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัท างานร่วมกนักบัทีมโครงการอ่ืนๆตลอดระยะเวลาของการน าแผนลงสู่
การปฏิบติั โดยท่ีทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนักนัคือเพื่อใหก้ารด าเนินงานทุกโครงการมีความ
เช่ือมโยงกนั ขบัเคล่ือนไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 2) เรียนรู้
ร่วมกนัวา่การปฏิบติัหากตอ้งการใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวจ้  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมี
แรงจูงใจเป็นการกระตุน้การปฏิบติั 3) เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการการท างานอยา่งเป็นระบบในการ
จดัโครงการกิจกรรม ตลอดถึงการประเมินผลการด าเนินงานการสรุปผลรายงานผล เป็นตน้ ผูร่้วม
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วจิยัมีการท างานอยากเป็นระบบมากข้ึน และไดน้ าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 
4.13-4.15 
 
ตารางที ่4.13 สรุปผลการประเมินด้านการประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม 4.04 1.02 ดี 
2.  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 4.04 1.02 ดี 
3.  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 4.35 0.71 ดี 
4.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรม 4.35 0.78 ดี 
5.  ความเหมาะสมของอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 4.17 0.83 ดี 

รวม 4.14 0.87 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการประเมินดา้นการประเมินความพร้อมของการจดัอบรมในคร้ังน้ี 
พบวา่ กิจกรรมอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม Moodle ในดา้นความพร้อมของการจดั
อบรม โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบั ดี ค่าเฉล่ีย 4.14  ซ่ึงในการด าเนินงานดงักล่าว พบวา่ เอกสาร
ประกอบการอบรม มีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเห็นวา่ระยะเวลาในการใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม ในส่วนท่ีมีผลการประเมิน
นอ้ยท่ีสุดนั้นจะเป็นดา้นความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครู (ผูร่้วมวจิยั) 
นั้นไดเ้จอกบัสถานท่ีเดิมๆ คือใชห้อ้งเรียนดิจิตอล ในการจดัอบรม  
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ตารางที ่4.14 สรุปผลการประเมินด้านการประเมินผลการอบรม 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. เน้ือหาของหลกัสูตรทนัสมยั และเหมาะสมกบัผูอ้บรม 4.29 0.87 ดี 
2. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Moodle ก่อน
การอบรม 

1.48 0.51 ดี 

3. ผูอ้บรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Moodle หลงั
การอบรม 

4.45 0.47 ดี 

4. สามารถน าทกัษะการใชโ้ปรแกรม  Moodle ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างบทเรียนออนไลน์ 

4.27 0.87 ดี 

5. ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกบัการจดัการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม Moodle 

4.55 0.87 ดีมาก 

รวม 3.80 0.71 ดี 
 

จากตารางท่ี  4.14 ผลการประเมินดา้นการประเมินผลการอบรม พบวา่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.80 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเป็น
อยา่งมากในการจดัการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม  Moodle ซ่ึงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนั้นสามารถน า
ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป คือ โปรแกรม  Moodle ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ
สร้างบทเรียนออนไลน์ได ้ 
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ตารางที ่4.15 สรุปผลการประเมินด้านการประเมินวทิยากร 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1. มีความรู้ความสามารถในเน้ือหาท่ีสอน 4.35 0.78 ดี 
2. บรรยายไดค้รบถว้นตามวตัถุประสงค ์ 4.04 1.02 ดี 
3. ใชค้  าพดู น ้าเสียง ชดัเจน 3.87 0.87 ดี 
4. ถ่ายทอดความรู้ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 4.00 0.90 ดี 
5. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัย 4.00 0.95 ดี 
6. ตอบค าถามไดช้ดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจ 4.52 0.51 ดี 
7. มีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ 4.54 0.51 ดี 
8. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 4.52 0.51 ดี 
9. การรักษาเวลาของวทิยากร 4.26 0.45 ดี 

รวม 4.23 0.72 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินการประเมินพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 
4.23 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ วทิยากรมีบุคลิกท่ีดี น่าเช่ือถือ จดัเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรมมาเป็นอยา่งดี และยงัสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นท่ีเขา้ใจ อีกทั้งยงัมีความรู้
ความสามารถในเน้ือหาท่ีน ามาอบรม เป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

ในส่วนของกิจกรรมการสร้างบทเรียนออนไลน์กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ และกิจกรรมประเมินผลการน าส่ือ
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทั้ง 3 กิจกรรมน้ี ยงัไม่ไดด้ าเนินการเน่ืองจากกิจกรรมท่ี 1 คือ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม  Moodle นั้นเล่ือนออกมาจากท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนจนเป็นเหตุใหค้าบเก่ียวกบักิจกรรมอ่ืน คือ กิจกรรมการสร้างบทเรียนออนไลน์
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็น
ระบบ และกิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดงันั้นผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัมีความเห็นตรงกนัวา่ใหน้ า 3 กิจกรรมดงักล่าวไปด าเนินการ ต่อไปในวงจรท่ี 2 ของการวจิยั 

วงจรท่ี 1 : ขั้นท่ี 4 การสังเกตผล (Observing) 
ในขั้นตอนการสังเกตผล ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการท่ีส าคญัเช่นเดียวกบั  ศิริกุล  นามศิริ  

(2550) คือ “ หลกัการการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง ”โดยผูว้จิยัสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ง
ท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัไดจ้ากการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้งและไดค้วามรู้ใหม่อะไรบา้งหลงัส้ินสุด
การด าเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอน
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การก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล  

1. ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและวธีิการในท่ีน้ีมุ่งหวงัใหไ้ดรู้ปแบบและวธีิการสังเกต
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 
25 มกราคม 2559 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม เพื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผล
การด าเนินงานตามสภาพจริงวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั มีจุดเด่น จุดบกพร่อง และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อยา่งไร และเพื่อร่วมกนัสรุป
ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการมานั้นมีผลส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ มีส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และเปล่ียนแปลงการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือในการสังเกตประกอบดว้ยการจดบนัทึกภาคสนาม 
(field note) บนัทึกอนุทิน แบบบนัทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ โดย
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 2 ทีม 2 โครงการ จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละ
โครงการเพื่อน าเสนอในท่ีประชุมร่วมกนัตรวจสอบ วนิิจฉยั ยนืยนัและเห็นชอบโดยผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัพิจารณาร่วมกนั  

2. ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน ขั้นตอนน้ีมุ่งหวงัใหมี้การสังเกตผลและรายงาน
ผลความพึงพอใจท่ีมีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
ด าเนินการ ผูรั้บผดิชอบโครงการ ทั้ง 2 ทีม ด าเนินการสังเกตการณ์น าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั
จริงทั้ง 2 โครงการ  ซ่ึงในการสังเกตแต่ละโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นแบ่งออกได ้2 ระยะ 
คือ 1) ระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการโครงการ โดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 3 แบบรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการ และ 2) เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง ดงัมีรายละเอียดในแต่ละโครงการดงัน้ี 

โครงการท่ี 1 
โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
1. ระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการโครงการ  
ผลการสังเกตระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการโครงการความกา้วหนา้ของโครงการในภาพรวม

เดินไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมวจิยั และไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้
สังกดัท่ีมีนโยบายสอดคลอ้งกบัท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมุ่งหวงัจะใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงเดิมทีผูว้จิยัมีความ
กงัวลอยากมากในเร่ืองของงบประมาณซ่ึงจากสภาพของหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีพบในระยะแรกเร่ิม ดงั
ผลท่ีปรากฏในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอ้งปรับปรุงซ่อมแซมทั้งระบบ  ซ่ึงเม่ือด าเนินการในกิจกรรมท่ี 1 
ผา่นไป ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดห้ารือร่วมกนัหลายคร้ังท่ีเพื่อระดมทรัพยากรในการพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอลบรรลุตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นท่ีพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพราะส านกังาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดอ้นุมติังบประมาณพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหก้บัโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาทัว่ประเทศ จ านวน 403 แห่ง จึง
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัด าเนินการในขั้นท่ี 1(การเตรียมการ) และขั้นท่ี 2 (การ
วางแผน) จึงไดก้ าหนดกิจกรรมท่ี 2 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนบัสนุน “หอ้งเรียน
อจัฉริยะ” (Smart Class Room) และกิจกรรมท่ี 3กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอล เม่ือประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมในดา้นนโยบายมีความเป็นไปไดใ้นการจดัสรร
อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยจีากตน้สังกดั แต่ในทางปฏิบติัอาจล่าชา้โดยพบปัญหาหรืออุปสรรค  คือ การ
ไม่สามารถก าหนดวนัเวลาท่ีชดัเจนในการติดตั้งอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดรั้บ
สนบัสนุนจากตน้สังกดัได ้และในขณะเด่ียวกนัผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัก็ไดป้ฏิบติัตามแผนกิจกรรมท่ี 3
ท่ีก าหนดร่วมกนัไปพร้อมกนั คือการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัซ้ืออุปกรณ์ส่ือเทคโนโลย(ีแทบ็
เล็ต) ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ รับบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไป   

2. เม่ือการด าเนินงานโครงการส้ินสุดลง 
กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการท่ี 1 จ านวน 3 กิจกรรม แลว้เสร็จ พบวา่ ในแต่

ละกิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย คือ  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม 
“หอ้งเรียนอจัฉริยะ” (Smart Class Room) โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกิจกรรมท่ี 3
กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการมีเพียง
ระยะเวลาในการด าเนินการท่ีคลาดเคล่ือนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการระหวา่ง 3 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2558 ด าเนินการจริง ระหวา่ง 3 
สิงหาคม 2558 – 14 พฤศจิกายน 2558 ส าหรับงบประมาณท่ีตั้งไวท้ั้งหมด 140,000 บาท ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเงินงบประมาณรวม 100,000 บาท และจาก
จากผูมี้จิตศรัทธา ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ร่วมบริจาคสมทบเพิ่มเติมจ านวนเงิน 40,000 บาท รวมใช้
งบประมาณในการด าเนินการทั้งส้ิน 140,000 บาท ผลปรากฏวา่ เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบติัการ   

โครงการท่ี 2 
อบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการโครงการ  
ผลการสังเกตระหวา่งท่ีก าลงัด าเนินการโครงการ ความกา้วหนา้ของโครงการใน

ภาพรวมเดินไปตามแผนท่ีวางไวจ้  านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ
และพฒันาดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัจริงในวนัท่ี 13 มกราคม 2559 
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ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการหรือไม่สามาปฏิบติัไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
การ จ านวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม
ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ
กิจกรรมท่ี4 กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเน่ืองจากความพร้อม
ดา้นของระยะเวลาท่ีครูมีภาระงานประจ าเดิม และครูท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีสอนเพิ่มเติมในช่วงเชา้เพื่อติว
เขม้เตรียมนกัเรียนสอบนกัธรรม อีกทั้งเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการจดัสอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 
1/2558 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงานโครงการ พบวา่ ดว้ย
ระยะเวลาท่ีก าหนดมีความถ่ีเป็นรายสัปดาห์ต่อกิจกรรม ซ่ึงในทางปฏิบติันั้น พบวา่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้และมีขอ้จ ากดัดา้นความพร้อมของผูร่้วมวจิยัเน่ืองจากเป็นครูท่ีตอ้งท าหนา้ท่ี
ปฏิบติังานสอนและเตรียมเอกสารสรุปโครงการประจ าปีงบประมาณและอ่ืนๆ อีกทั้งเป็นช่วงเตรียม
นกัเรียนเพื่อสอบนกัธรรมตรีในระหวา่งวนัท่ี  (21-24 ตุลาคม 2558) และนกัธรรมชั้นโท-เอก ใน
ระหวา่งวนัท่ี (27-30 พฤศจิกายน 2558) จึงท าใหก้ารจดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูดา้นทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรม และการสร้างบทเรียนออนไลน์ เล่ือนออกไปเป็นวนัท่ี 13 มกราคม 2559  ซ่ึงใช้
ระยะเวลาในการอบรมเพียงหน่ึงวนั 6 ชัว่โมง ท าใหค้รูไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่ีถว้น ซ่ึงเม่ือลง
ปฏิบติัเองโดยไม่มีพี่เล้ียงหรือเพื่อนครูแลว้จะไม่สามารถออกแบบส่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
ทั้งน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้สนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการร่วมมือกนัจดัท าส่ือ 
และบทเรียนออนไลน์ไปท่ีละกลุ่มสาระ จนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าใน
รายวชิาและหน่วยการเรียนรู้ ต่อไป    

2. เม่ือการด าเนินงานโครงการส้ินสุดลง 
กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการท่ี 2 จ านวน 4 กิจกรรม แลว้เสร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายจ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาดา้นทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรมMoodle ส่วนกิจกรรมท่ียงัไม่แลว้เสร็จและไม่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมท่ี 2กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ และกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามแผนปฏิบติัการระยะเวลาด าเนินการ
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 ในทางปฏิบติัจริงนั้นด าเนินการระหวา่ง 11 – 30 
มกราคม 2559 ซ่ึงเกินก าหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบติัการไปมากพอสมควร ส าหรับโครงการท่ี 2 
ไดก้ าหนดงบประมาณในการด าเนินการไวท้ั้งส้ิน 60,000 บาท ใชไ้ปแลว้ 20,000 บาท คงเหลือ 
40,000 บาท ซ่ึงคาดวา่จะไดน้ าไปด าเนินการในส่วนของกิจกรรมท่ียงัไม่สามารถด าเนินการได้
ตามท่ีก าหนดในรอบท่ี 2 ต่อไป   
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3. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล 
เม่ือการสังเกตผลการด าเนินงานตามโครงการทั้ง 2 โครงการเสร็จส้ิน ทีมประเมินทั้ง 2 

ทีมไดร่้วมกนัประชุมเพื่อสรุปผลการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยั ฉบบัท่ี 4 แบบ
ประเมินโครงการ หลงัจากนั้นไดน้ ามาเสนอผลท่ีไดจ้ากการสังเกตต่อผูผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพื่อขอ
ความคิดเห็นวา่เห็นชอบหรือไม่ และมีความพึงพอใจโดยการจดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 16 มกราคม 
2559 เวลา 08.30-11.30 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม ซ่ึงผลการขอความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของแต่ละโครงการ ปรากฏผลดงัน้ี  

โครงการท่ี 1 
โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
จากจ านวนกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  
1. โครงการท่ี 1 พบวา่ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คือ สถานศึกษามี

หอ้งเรียนดิจิตอล และมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอจดัอยูใ่นสภาพใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งดี และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพซ่ึงครู และนกัเรียนสามารถใชบ้ริการดา้น
ส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีทนัสมยัในการเตรียมการสอนและการเรียนดว้ยตนเองหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดยการใชห้อ้งเรียนดิจิตอลเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. วธีิการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามท่ีวางแผนไว ้ไดด้ าเนินการครบถว้น
สมบูรณ์ทุกขั้นตอนทั้ง 3 กิจกรรมมีผลส าเร็จทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3. ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติัดงัน้ี การเปล่ียนแปลง
ในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีองคค์วามรู้เพิ่มมากข้ึนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บ ารุงรักษาส่ือเทคโนโลยใีหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน ในระดบักลุ่มบุคคลจะเห็นไดว้า่ทุกรูปท่าน
ร่วมดว้ยช่วยกนัในการมองไปขา้งหนา้ ใหค้วามคาดหวงัต่ืนรู้กบัการมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั และ 
สถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอล และมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอจดัอยูใ่นสภาพใชก้ารไดเ้ป็น
อยา่งดี และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพ 

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เน่ืองจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบและอนุมติัจากผูบ้ริหารทุกระดบั และดว้ยปัญหาระยะเวลาท่ีไม่สามารถก าหนดแน่
ชดัในการด าเนินงาน ทั้งการประชาสัมพนัธ์การระดมทรัพยากร และขั้นตอนการสนบัสนุน
งบประมาณจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงส่งผลใหร้ะยะเวลาไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
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5. การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการ ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่ ดา้นบุคคล บุคลากร ผูบ้ริหารชั้นตน้ไม่เขา้ใจ
ในกระบวนการเท่าท่ีควร จึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในหลายประเด็นในเบ้ืองตน้ ส่วน
เร่ืองเงินงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เน่ืองจากผูว้จิยัรับเป็นเจา้ภาพ เพื่อติดต่อประสานงานและเชิญ
ชวนผูมี้จิตศรัทธาร่วมใหก้ารสนบัสนุน และสนบัสนุนโดยตรง อีกทั้งเป็นช่วงเวลาท่ีตน้สังกดัมี
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาพอดี จึงไม่พบปัญหาในส่วน
น้ี 

6. การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคญั ในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ความคุม้ค่าในการพฒันา
หอ้งเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา การป้องกนับ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านเสมอ 
และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

7. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการน าโครงการสู่การปฏิบติั คือ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้
ระเบียบวา่ดว้ยพสัดุของโรงเรียน การบริหารจดัการ กบัครุภณัฑข์องโรงเรียน และการป้องกนั
บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้
งานเสมอ 

8. จุดเด่นของโครงการคือ การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัเพื่อ
การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติีธรรมจนัทวทิยาคม 

9. จุดอ่อนของโครงการคือ ระยะเวลาท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้
10. จุดท่ีควรพฒันา คือ การบ ารุงรักษาส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหอ้งเรียนดิจิตอล

นั้นถือวา่เป็นส่ิงส าคญัในการยดือายกุารใชส่ื้อเทคโนโลยไีดซ่ึ้งควรไดรั้บการใส่ใจและบ ารุงรักษา
อยา่งต่อเน่ือง โดยอาจตอ้งมีเจา้หนา้และครูบุคลากรทุกรูปท่านมีส่วนส าคญัยิง่ในการควบคุมคอย
ก ากบัดูแลทุกคร้ังท่ีมีการเปิดใหบ้ริการหอ้งเรียนดิจิตอล  

โครงการท่ี 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม มีผลส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจ านวน 1 

กิจกรรม และไม่ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจ านวน 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
1. โครงการยงัไม่ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ จ านวน 3

กิจกรรมคือ กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบและกิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

2. วธีิการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามท่ีวางแผนไว ้ในแผนปฏิบติัการได้
ด าเนินการครบถว้นสมบูรณ์ใน 1 กิจกรรมท่ีส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ได ้3 กิจกรรม ท่ียงัไม่ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย  

3. ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติัดงัน้ี การเปล่ียนแปลง
ในระดบัตวับุคคลพบวา่ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัแต่ละรูปท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Moodle และการสร้างบทเรียนออนไลน์ ดว้ยการลงมือฝึกปฏิบติั ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบต่อไป ในระดบักลุ่มบุคคล พบวา่ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ช่วยเหลือแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ท่ีมีต่างกนั 
เพื่อใหก้ารฝึกปฏิบติับรรลุผล ซ่ึงแสดงออกถึงความสามคัคีและการท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 
และการเปล่ียนแปลงในระดบัองคก์ร พบวา่ สถานศึกษาไดผ้ลิตครูท่ีมีมุมมองวสิัยทศัน์ เก่ียวกบั
รูปแบบเทคนิคและวธีิการใชเ้คร่ืองมือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ตลอดถึงวธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และยงัพบวา่ สถานศึกษาไดล้ดทรัพยากร
ของกระดาษในการเขียนรายงาน หรือการบนัทึกหลงัการสอนท่ีครูตอ้งปฏิบติัหลงัจากกระบวนการ
สอนเสร็จส้ินในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  อีกทั้งขอ้มูลท่ีบนัทึกไม่สูญหายอีกดว้ย เพราะสถานศึกษา
ไดน้ าเคร่ืองมือส่ือสารระบบเครือข่ายต่างๆ เขา้มามีบทบาทในการจดัการเร่ืองดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พบวา่ ครูท่ีมีอายมุากและขาดทกัษะในการใชง้าน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลย ีซ่ึงวทิยากรผูบ้รรยาย จะตอ้งปรับรูปแบบการอบรมใหม่ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งน าเสนอและน าฝึกปฏิบติัการไปทีละขั้นตอนอยา่งชา้ๆ ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาไปมาก ส่งผล
ใหเ้น้ือหาท่ีวทิยากรผูบ้รรยายเตรียมมาไม่สามารถน าเสนอไดท้ั้งหมด ในเวลาท่ีจ ากดัเพียงระยะเวลา 
6 ชัว่โมง ได ้และส่วนของกิจกรรมท่ีไม่สามารถด าเนินการไดน้ั้นดว้ยขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและ
เวลา ตลอดถึงความพร้อมของคณะครู ทีมผูร่้วมวจิยั ดว้ยแต่อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัคาดวา่
จะด าเนินการครบทุกกิจกรรม  

5. การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการ ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Moodle นั้นไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินการโดยผูว้จิยั และใชท้รัพยากรท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตามโครงการท่ี 1 ซ่ึงนั้นถือไดว้า่มี
ความพร้อมดา้นส่ืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี  
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6. การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ การพฒันาบุคลากรใหมี้
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ได้
อยา่งบูรณาการ ทนัสมยัใหม่เสมอ การเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัไดรั้บจากการน าแผนลงสู่การปฏิบติัประการ
หน่ึง คือ ระยะเวลา บริบทท่ีแตกต่าง การวางแผนท่ีมีความคลาดเคล่ือน การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
หรือการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวท้ั้งหมด      

7. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการน าโครงการสู่การปฏิบติั คือ บุคลากร ครู ท่ีท าหนา้ท่ีในการ
สอน หากไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ก็จะท าในส่ิงเดิมๆ ซ ้ าๆ โดยขาดการพฒันา และเม่ือน า
โครงการ กิจกรรม ต่างๆ เขา้มาจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในระดบัสถานศึกษานั้นจะท าใหท้ราบถึง
จุดอ่อน หรือบุคคล ประเด็นหรือเร่ืองท่ีควรไดรั้บการพฒันาเร่งด่วนส าคญั เพราะการไปอบรมหรือ
ฟังบรรยายท่ีตน้สังกดัจดัข้ึนอาจไม่ไดส่้งผลต่อการพฒันาทกัษะการสอนหรือการจดัการเรียนรู้ของ
ครูรายบุคคล  

8. จุดเด่นของโครงการคือ เป็นการพฒันาครูดา้นการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการเรียนการสอน ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงวทิยากรและผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจะไดล้งมือปฏิบติัการไปพร้อม ท าใหค้รูหรือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม(ผูร่้วมวจิยั)มีความรู้
ความเขา้ใจ และเลือกใชส่ื้อ เทคโนโลย ีท่ีถนดัมาใชก้บัการจดัการเรียนการสอน ตลอดถึงการไดม้า
ซ่ึงหอ้งปฏิบติัการสอนท่ีทนัสมยั กล่าวคือ หอ้งเรียนดิจิตอล ท่ีมีความพร้อมในการใชง้านอยูเ่สมอ  

9. จุดอ่อนของโครงการคือ เน่ืองจากระยะเวลามีจ ากดั กิจกรรมท่ีโรงเรียนเขา้ร่วมมี
จ านวนมาก ทั้งในส่วนท่ีเป็นทางตน้สังกดั และทางคณะสงฆจ์งัหวดั จดั  

10. จุดท่ีควรพฒันา คือ ครูผูส้อน หรือผูร่้วมวจิยัควรเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนครู(ผูร่้วมวจิยั) และกลา้ท่ีจะยอมรับ ท่ีจะเรียนรู้และการพฒันาในส่ิงท่ีตนไม่รู้ โดยยดึหลกัการ
ท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงกนัและกนัใหม้ากข้ึน   
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แผนภาพที ่4.10 การประชุมน าเสนอผลการประเมินของทมีประเมินต่อผู้วจัิยและผู้ร่วมวจัิยเพือ่ขอ

ความคิดเห็นและความพงึพอใจ (16 มกราคม 2559) 
 
ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี4 การสังเกต ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการก าหนด

รูปแบบและวธีิการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและ
สรุปผล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่ กระบวนการสังเกตนั้นจริงๆ ซ่ึงไดถู้กสอดแทรก
ไวเ้กือบทุกขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (ขั้นตอนท่ี1-9) แต่การสังเกตใน
ขั้นตอนท่ี  3 การปฏิบติัจะใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกวา่ขั้นตอนอ่ืน มีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย 
สลบัซบัซอ้น และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกบัทุกโครงการและทุกกิจกรรมดงันั้นผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้ง
บนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื่อไม่ใหเ้กิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดการทบัถมของภูเขาขอ้มูล และ
มีการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ยา่งชดัเจนก่อนเร่ิมการบนัทึกอนุทิน เพื่อใหมี้กรอบในการ
บนัทึกไม่เช่นนั้นจะท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสับสนวา่ควรจะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้ง และอาจท าให้
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เสียเวลาบนัทึกในส่ิงท่ีไม่ส าคญั และไม่มีประโยชน์ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบการสังเกตผลท าไดด้ว้ย
การร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือการวจิยั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือการวจิยัจ  านวน 4 ฉบบัมาใชใ้น
การสังเกต ดงัน้ี คือ 1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์  3) แบบรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการ 4 ) แบบประเมินโครงการ  ดงันั้นเคร่ืองมือการวจิยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จอยา่งนอ้ยก่อน
ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั 

วงจรท่ี1: ขั้นตอนท่ี5 การสะทอ้นผล (Reflecting) 
ในขั้นตอนการการสะทอ้นผล ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการท่ีส าคญั คือ “หลกัการรับฟัง

ขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวจิยัทุกคน วเิคราะห์ วพิากษ ์และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ”โดยผูร่้วมวจิยัไดส้ะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด เพื่อให้
ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน (ศิริกุล นามศิริ , 
2550) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติั
แลว้เสร็จ การปฏิบติัจดัข้ึน ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม ในวนัท่ี  16 มกราคม 2559 เวลา 
08.30-11.30 น. โดยในขั้นตอนน้ีผูร่้วมวจิยัแต่ละทีมโครงการทั้ง 2 โครงการไดเ้สนอรายงานท่ีแต่
ละทีมไดส้รุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริงหรือไม่ 
ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึงความรู้ใหม่ หลงัส้ินสุดการด าเนินงานในขั้นตอนการสะทอ้นผล ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานดงัน้ี 
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ตารางที ่4.16 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกจิกรรมในโครงการทีด่ าเนินการในวงจรที ่1 
 

ช่ือโครงการ กิจกรรม 
                ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ บรรลุตามท่ี
คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุ
ตามท่ีคาดหวงั 

(1)พฒันา
หอ้งเรียน
ดิจิตอล
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนั
ทวทิยาคม   

1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์
เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์  

  

 

2) “หอ้งเรียนอจัฉริยะ”(Smart 
Classroom) โดยส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

  
 

3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อ
การศึกษาพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอล 

  
 

(2)อบรมครู 
หลกัสูตรการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดย
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1) กิจกรรมอบรมและพฒันา
ดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม
Moodle 

  
 

2) กิจกรรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ 

  
 

3) กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพและเป็นระบบ 

  

 

4) กิจกรรมประเมินผลการน า
ส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

  
 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผลการด าเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการ พบวา่ส าเร็จและ
บรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงั จ  านวน 1 โครงการ  คือ โครงการท่ี 1 โครงการพฒันา
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หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไม่ส าเร็จและไม่บรรลุตามเป้าหมายมี 1 
โครงการ คือ โครงการท่ี 2 โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา หากพิจารณา
เป็นรายกิจกรรม พบวา่ บรรลุตามเป้าหมาย 4  กิจกรรม  ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง 
ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2) กิจกรรม “หอ้งเรียน
อจัฉริยะ”  (Smart Classroom) โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนบัสนุน 3) กิจกรรม
ทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  4) กิจกรรมอบรมและพฒันาดา้นทกัษะการใช้
โปรแกรม  Moodle และสร้างบทเรียนออนไลน์และส าหรับกิจกรรมท่ีไม่ส าเร็จและไม่บรรลุตาม
เป้าหมายมี 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ  2) กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผลผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่
การสะทอ้นผลถือไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่เน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จปัญหาอุปสรรคส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน าแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติัจริงและผลจากการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  5 การสะทอ้นผลน้ีจะถูกน าไปใช้
ในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่จนไดอ้อกมาเป็นแผนปฏิบติัการชุดใหม่หากการปฏิบติัในขั้นตอน
น้ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์จะส่งผลถึงความครบถว้นสมบูรณ์ของแผนปฏิบติัการท่ีจดัท าข้ึนใหม่เช่นกนั 

วงจรท่ี 2: ขั้นตอนท่ี6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) 
ในขั้นตอนการวางแผนใหม่น้ีเร่ิมตน้โดยไดจ้ดัการประชุมผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 16มกราคม 2559 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้นน้
บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหมี้การ
วางแผนใหม่ โดยใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติัใหม่ โดยน าเอาผล
การสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย 
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แผนภาพที ่4.11 การจัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ วนัที่ (16 มกราคม 2559) 
 
กิจกรรมแรกเร่ิมจากผูว้จิยัท าการทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ีผา่นมา

พร้อมทั้งไดน้ าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามผลการประเมิน
ทั้งก่อนและหลงัการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ในโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
และน าเสนอส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัก่อนท่ีจะร่วมกนัวเิคราะห์
สภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” 
ซ่ึงสรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลในภาพรวมจากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริงในวงจรที ่1 
  

โครงการ ช่ือโครงการ ผลการปฏิบัติ กจิกรรมทีไ่มส าเร็จ 
1 พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล

โรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม  

บรรลุความคาดหวงั
ทุกกิจกรรม 

ไม่มีแต่กิจกรรมยงัด าเนินต่อไป 

2 อบรมครู หลกัสูตรการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

บรรลุความคาดหวงั 1 
กิจกรรม และไม่บรรลุ
ความคาดหวงั จ  านวน 
3 กิจกรรม  

กิจกรรมท่ี 2 สร้างบทเรียน
ออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 3  ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพและเป็นระบบ 
กิจกรรมท่ี 4 ประเมินผลการน าส่ือ
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 

จากตาราง ท่ี 4.17 พบวา่ การน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในภาพรวมถือวา่ไม่
บรรลุความคาดหวงั โดยมีโครงการเดียวท่ีบรรลุความคาดหวงัทุกกิจกรรม คือ โครงการท่ี 1 พฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมหากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ จาก
ทั้งหมด 7 กิจกรรม บรรลุความคาดหวงั 4 กิจกรรม ไม่บรรลุความคาดหวงั 3 กิจกรรม โดยกิจกรรม
ท่ีไม่บรรลุความคาดหวงัมีดงัน้ี 1) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ  3) กิจกรรม
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน นอกจากนั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดส้รุป
ร่วมกนัวา่ “แมใ้นรอบท่ี 1 นั้นไม่สามารถด าเนินกิจกรรมไดส้ าเร็จทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการท่ี
ก าหนดไวไ้ดน้ั้น ดว้ยสาเหตุบา้งประการท่ีไม่เอ้ือต่อการด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดต้ามก าหนด” 
ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหารวมทั้งก าหนด  
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” เป็นรายกิจกรรมไดด้งัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 วเิคราะห์สภาพปัญหาและสภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 
 

กจิกรรม สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหา สภาพทีค่าดหวงัจากการแก้ปัญหา 
กิจกรรมประเมิน
หอ้งเรียนดิจิตอล
โรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม  

1. ความเส่ือมสภาพก่อนก าหนดของ
อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลย ีต่างๆ ในหอ้ง
ดิจิตอลซ่ึงเกิดจากไม่ไดรั้บการดูแล 
บ ารุง รักษาอยา่งต่อเน่ือง   
2.ระบบขดัขอ้งของเครือข่ายท่ีไม่
สามารถเขา้ถึง หรือใชง้านเวบ็ไซต์
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในบา้ง
ขณะ  
3. ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และ
การป้องกนัไวรัส การเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์
ไม่เหมาะสม  

หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ท่ี
เหมาะสม ไดรั้บการประเมิน และ
การรายงานผล การบ ารุงรักษา 
และการตรวจสอบสภาพ ท่ีพร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ  

กิจกรรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ 

-ส่ือการสอน ท่ีผลิตโดยครูยงัมีไม่
ครบทุกรายวชิา จึงยงัไม่สามารถ
ประเมินผลการน าส่ือไปใชไ้ด ้ 

-ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาใน
การด าเนินงาน  
-ครูยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ใน
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 

คาดหวงัวา่เม่ือแกไ้ขปัญหาแลว้จะ
ท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสามารถ
น าองคค์วามรู้ทกัษะประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการผลิตส่ือหรือใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
นกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพและเป็น
ระบบ 

-ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองดว้ย
ระยะเวลา ท่ีใชไ้ปกบัการจดัการเรียน
การสอนวชิานกัธรรม-บาลี  
-งบประมาณในการด าเนินการ ไม่
เพียงพอต่อการเดินทางไปดูงาน ยงั
สถานศึกษาเป้าหมาย  

คาดหวงัวา่เม่ือแกปั้ญหาแลว้จะท า
ใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัได้
ประสบการณ์จากการสังเกตการ
จดัการส่ือเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับนกัเรียน   

กิจกรรมประเมินผล
การน าส่ือไปใชใ้นการ

-ยงัไม่สามารถประเมินไดเ้น่ืองจากยงั
ไม่มีการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการ

คาดหวงัวา่เม่ือแกปั้ญหาแลว้จะทีม
แกนน า ประเมินผลการน าส่ือไป
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จดัการเรียนการสอน เรียนการสอน ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ 
จากนั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประชุมเพื่อออกความเห็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เพื่อระบุ “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” พร้อมทั้งร่วมกนั “ประเมินทางเลือก” เพื่อ
น าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.19-4.20 
 
ตารางที ่4.19 การระบุทางเลอืกทีห่ลากหลาย และการประเมินเลอืกทางเลอืกในวงจรที ่2 

ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่  
 

ท่ี กจิกรรม 
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ

แก้ปัญหา 
ทางเลอืกทีน่ าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
1 กิจกรรมประเมิน

หอ้งเรียนดิจิตอล 
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม  

1. ประเมินสภาพทัว่ไป และการ
บริการหอ้งเรียนดิจิตอลเพื่อการ
เรียนรู้ของครูและนกัเรียน 
2. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ใชบ้ริการหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  

1.ประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม 

2 กิจกรรมสร้าง
บทเรียน
ออนไลน์ 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และการใชส่ื้อ
เพื่อการจดัการเรียนการสอน อยา่ง
นอ้ย 1 วชิา 1 ชุด ต่อ 1 รูป/คน  
2. เพิ่มระยะเวลาในการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เป็นหลกัสูตร 9 ชัว่โมง 2
วนั 

 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่ง
ผลลพัธ์เชิงประจกัษ ์และเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เป็น 2 วนั หรือ ไม่นอ้ย
กวา่ 12 ชัว่โมง ในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และการใชส่ื้อ
เพื่อการผลิตส่ือเพื่อการเรียนการ
สอน อยา่งนอ้ย วชิาละ 1 ชุด ต่อ 
รูป/คน 

2 กิจกรรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ 

3. เพิ่มเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
แทป็เล็ตท่ีจ าเป็นส าหรับครู 
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 ตารางที ่4.19 (ต่อ)   
 

กจิกรรม 
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่การ

แก้ปัญหา 
ทางเลอืกทีน่ าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา 
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน

สถานศึกษาท่ีส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพและเป็น
ระบบ 

1.จดัหางบประมาณสนบัสนุนครู
และบุคลากรเพื่อศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ
ในการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นกรณีศึกษา
ตวัอยา่ง 
2. น าเสนอแนวทางจดัการ ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกรณีศึกษา 
3. น าเสนอโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน าส่ือ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน กรณีศึกษาของ
สถานศึกษาต่างๆ  

1.ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัศึกษา
กรณีศึกษาแนวทางการจดัการส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียน
พระปริยติัธรรม  
2.ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัน าเสนอ
กรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน าส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ ทั้งในบริบทของสภาพ
ทัว่ไป และกระบวนการจดัการ 
การด าเนินงานท่ีเป็นตวัอยา่ง 
VDO, ภาพถ่ายกิจกรรม, คู่มือ, 
รูปแบบโครงการกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

4 กิจกรรมประเมินผล
การน าส่ือไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

1. น าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน  
2.ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 
3.ประเมินสภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอล 

1. น าบทเรียนส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ข้ึนไปใชแ้ละประเมินผลการน า
ส่ือไปใชใ้นการเรียนการสอน 
ตามล าดบั 
2.ประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล 
ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม 

 
ซ่ึงเม่ือไดท้างเลือกเพื่อการแกปั้ญหาแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัท า

แผนปฏิบติัการใหม่ข้ึนมา 1 ชุด โดยน าเอาโครงการเดิมมาร่วมกนัพิจารณาดว้ย ซ่ึงไดข้อ้สรุปใน
การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ ดงัแผนภาพท่ี 4.11 
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สภาพที่เคย
เป็นมา 

สภาพ
ปัจจุบัน 

สภาพปัญหา สภาพที่
คาดหวัง 

ทางเลือกท่ี
หลากหลายเพื่อ
การแก้ปัญหา 

การประเมิน
ทางเลือก 

แผนปฏิบัติการ
ใหม่ 

 กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 
2.1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการมุ่งผลลพัธ์เชิงประจกัษ ์อยา่งนอ้ยวชิาละ 1 ชุด : รูป/คน 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชัว่โมง (2วนั) 

 กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
3.1) ศึกษากรณีศึกษาแนวทางการจดัการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ  เรียนรู้ท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
3.2) น าเสนอกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการน าส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งในบริบทของสภาพทัว่ไป และกระบวนการจดัการ การ
ด าเนินงานท่ีเป็นตวัอยา่ง VDO, ภาพถ่ายกิจกรรม, คู่มือ, รูปแบบโครงการ 

 กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
4.1) น าบทเรียนส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใชแ้ละประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการเรียน
การสอน  

 กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
1.1) ประเมินความพร้อมหอ้งเรียนดิจิตอล ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริ       ยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม 

     1 

     2 

     3 

      4 
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แผนภาพที ่ 4.12 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ในขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่  
ทั้งน้ี แผนปฏิบติัการชุดใหม่ดงักล่าวเป็นการน าทั้ง 2 โครงการท่ีมีอยูเ่ดิมมาปฏิบติัใหม่ 

เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยโครงการ/กิจกรรมท่ีส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย
แลว้จ านวน 1 โครงการ ก็ใหด้ าเนินการต่อไปโดยใหด้ าเนินการปรับปรุงโครงการท่ียงัไม่ส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายอีก 1 โครงการ ซ่ึงมี 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 2) กิจกรรม
ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบและ  
3) กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ืองดว้ยกิจกรรมเดิมท่ีไดล้งมือ
ปฏิบติัไปแลว้นั้นไม่บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการโดยน าขอ้มูลมา
จากเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4  แบบประเมินโครงการ และผลรายงานกิจกรรม ท่ีทีมประเมินเป็นผู ้
ประเมินและผา่นความเห็นชอบจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยักนัแลว้ 

ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงน าทางเลือกท่ีไดจ้ากการประเมินทางเลือกท่ีหลากหลายมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในการด าเนินงานโครงการท่ี 2 ดงัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 การก าหนดกจิกรรมเพิม่เติมในโครงการที ่2 ขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 

ท่ี กจิกรรม กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
งบประมา
ณ(บาท) 

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

1 กิจกรรมประเมิน
หอ้งเรียนดิจิตอล
โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม 

1. ผูรั้บผดิชอบโครงการ(แกนน า) ท าการ
ประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลหลงัมีการ
พฒันาแลว้เสร็จ  

- - 

2 กิจกรรมสร้าง
บทเรียน
ออนไลน์ 

1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่งผลลพัธ์
เชิงประจกัษ ์และเพิ่มระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็น 2 วนั หรือ 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง ในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และการใชส่ื้อเพื่อ
การผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอน อยา่ง
นอ้ย วชิาละ 1 ชุด ต่อ รูป/คน กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

40,000.- 
 

โรงเรียน,ผูว้จิยั 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

ที ่กจิกรรม กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
งบประมา
ณ(บาท) 

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

3 กิจกรรม
ศึกษาแนว
ทางการ
จดัการเรียน
การสอนโดย
ใชส่ื้อ
เทคโนโลย ี

 

1.ศึกษากรณีศึกษาแนวทางการจดัการส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรร2. 
น าเสนอกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน าส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในบริบทของ
สภาพทัว่ไป และกระบวนการจดัการ การ
ด าเนินงานท่ีเป็นตวัอยา่ง VDO, ภาพถ่าย
กิจกรรม, คู่มือ, รูปแบบโครงการ 

- - 

4 กิจกรรม
ประเมินผล
การน าส่ือไป
ใชใ้นการ
จดัการเรียน
การสอน 

1. น าบทเรียนส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไป
ใชแ้ละประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการ
เรียนการสอน  
2. ประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

- - 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 40,0000  
 

ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการวางแผนใหม่น้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัใหมี้การ
สังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการวางแผนใหม่วา่ท าอะไร? อยา่งไร? และไดผ้ลอยา่งไร ? ดงัสรุป
ไดใ้นตารางท่ี 4.21 

 
ตารางที ่4.21  ผลการสังเกตการณ์จัดกจิกรรมในขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ 
 

ท่ี กจิกรรม ผลการจัดกจิกรรม 
1 การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน บรรลุตามท่ีคาดหวงั 
2 การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ บรรลุตามท่ีคาดหวงั 
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จากตารางท่ี 4.21 ผลการสังเกตการณ์จดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี  6 การวางแผนใหม่พบวา่ 

การจดักิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูร่้วมวจิยัทุกคนต่างมี
ประสบการณ์ในการวเิคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการจดัท าแผนปฏิบติัการมาแลว้ในวงจรท่ี 1 

ผลจากการจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี  6 การวางแผนใหม่น้ีท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิด
การเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัประสบการณ์ในการการน าสภาพปัญหาท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ี
คาดหวงัจากการปฏิบติัในวงจรท่ี 1 เพื่อน ามาก าหนดเป็น “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” “การ
ระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย ” “การประเมินและเลือกทางเลือก ” จนกระทั้งไดม้าซ่ึงแผนปฏิบติัการ
ชุดใหม่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 

วงจรท่ี 2: ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานรวม  3 กิจกรรมคือ  1) การ

สร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่  2) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัและ  3) การน าแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัใหม่ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.22 

 
ตารางที ่4.22 กจิกรรมและการด าเนินงานในข้ันตอนการปฏิบัติใหม่ 

 

คร้ังที่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวทางทีย่ดึถือ 
1 6 ก.พ. 59 การสร้างขวญั

ก าลงัใจก่อนการ
ปฏิบติัใหม ่

เป็นการสร้างแรง
กระตุน้และสร้างขวญั
ก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยั
เกิดความกระหายและ
ฮึกเหิมในการลงมือ
ปฏิบติั 

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่  
“ผูว้จิยัจะตอ้งตระหนกัถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผนวก
ตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนท่ีตนเองท างานอยูด่ว้ย
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อสร้าง
ความคุน้เคยจนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ” 
และ 10 จรรยาบรรณของการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมท่ีระบุวา่ “ผูว้จิยัตอ้ง
แสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติ
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ของกระบวนการวจิยัแต่ 
ตารางที ่ 4.22 (ต่อ) 
 

คร้ังที่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวทางทีย่ดึถือ 
    เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะ

และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วม
วจิยัทราบ” 

2 8,9 ก.พ. 59 การก าหนดแนว
ปฏิบติัร่วมกนั 

- ร่วมกนัวางแนว
ปฏิบติัเพื่อให้
แผนปฏิบติัการใหม่
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
- ร่วมกนัพิจารณา
ทบทวนแกไ้ข
เคร่ืองมือการวจิยัเพื่อ
ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการ
ปฏิบติังานใหม่ 

- แนวคิดของ  Creswell 
(2008) ท่ีวา่  “ตอ้งมีจุดเนน้
น าไปสู่การปฏิบติัเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งนกัวจิยั
และผูร่้วมวจิยัโดยท่ีการ
พฒันาแผนการด าเนินงาน
ตอ้งสามารถน าไปปฏิบติั
ได…้” 
- แนวคิดของ  Quiexley 
(2008) ท่ีวา่ “...ส่งเสริมใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียสามารถท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการวนิิจฉยั
ค าถาม ...ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมี
ส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล...” 

3 15 ก.พ. ถึง 
31 มี.ค. 59 

การน าแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติั
ใหม่ 

ร่วมกนัลงมือปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัการ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการจดัท า
ร่วมกนั 

- แนวคิดของ  McTaggart 
(2010) ท่ีวา่ “เป็นการน าคน
มารวมกนัเพื่อท่ีจะลงมือ
ปฏิบติัในเร่ืองท่ีเขามีความ
กงัวลใจร่วมกนั..” 
- แนวคิดของ  Quiexley 
(2008) ท่ีวา่ “การท างานใน
ลกัษณะของความร่วมมือจะ
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ช่วยลดขั้นตอนต่างๆท่ีมีอยู่
ใหน้อ้ยลง...” 

1. การสร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ 
จงัหวดัระยอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยั
เกิดความกระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติั 

กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไดมี้มติในการประชุมประชุมเดือน วนัท่ี 30 
มกราคม 2559 ในการเดินทางไปทศันศึกษา และสร้างขวญัก าลงัใจครู(ผูร่้วมวจิยั) นอกสถานท่ี 
ก่อนการปฏิบติัใหม่ โดยผูร่้วมวจิยัต่างเสนอแหล่งท่องเท่ียว หลายแห่ง ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณา
ความเหมาะสมดา้นความปลอดภยั พาหนะ ระยะทาง และงบประมาณ ตลอดถึงสถานท่ีพกัท่ี
เหมาะสม และก าหนดกิจกรรม ร่วมกนั แลว้จากนั้นมอบหมายให ้พระอนุสรณ์ วชิร โสเป็น
ผูรั้บผดิชอบโครงการ จดัท าบนัทึกขอ้ความเสนอขออนุมติัตามล าดบั พร้อมแนบรายละเอียด
เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดงบประมาณ ท่ีไดส้รุปร่วมกนัในวนัน้ี ต่อไป 

ก่อนเร่ิมกิจกรรมตามท่ีก าหนด วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูรั้บผดิชอบโครงการ ไดจ้ดัท า
บนัทึกขอ้ความขออนุมติั ตามขั้นตอน เม่ือไดรั้บการอนุมติัโครงการและงบประมาณ พร้อมค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เป็นท่ีเรียบร้อย ผูรั้บผดิชอบโครงการไดแ้จง้ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน และนิมนตเ์ชิญประชุมยอ่ยเพื่อเตรียมความพร้อม ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
2559 ซ่ึงไดแ้บ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ในการติดต่อประสานงาน ติดตาม และด าเนินการ ประกอบดว้ย 
1. พาหนะ (นายสุนทร กองชนะ) 2. สถานท่ีพกั (นายบวัค า อุ่นเน้ือ)  3. ภตัตาหาร (นางสาว
กมลวรรณ จนัทวงษ)์ 4. แหล่งท่องเท่ียว (พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ) 5. กิจกรรม และการนดัหมาย
นกัเรียน (พระอนุสรณ์ วชิร โส)  6) ก ากบัดูแลนกัเรียน (ครูประจ าชั้น) โดยรายละเอียดการใชจ่้าย
งบประมาณใหแ้จง้และเบิกจ่ายท่ีหวัหนา้โครงการ (พระอนุสรณ์ วชิร โส) เม่ือแบ่งหนา้ท่ีเป็นท่ี
เรียบร้อย จึงแยกยา้ยไปท าหนา้ต่อไป และเม่ือถึงก าหนดวนันดัหมายก าหนดเดินทางวนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 18.00 น.  ทุกรูป/คน พร้อมกนัท่ีหนา้อาคารเรียน เม่ือไดเ้วลาพร้อมจึงไดอ้อก 
เม่ือถึงท่ีหมาย  (พระอนุสรณ์ วชิร โส) ไดแ้จง้คณะทราบถึงก าหนดเวลาในการท าภารกิจส่วนตวั  
และนดัหมายเวลาพร้อมกนัในการฉนัภตัตาหารเชา้  ทุกรูป/ท่านรับทราบ เม่ือรถจอดครู นกัเรียนได้
เขา้ประจ าท่ีพกัรับรอง เพื่อท าภารกิจส่วนตวั และร่วมฉนัภตัตาหารเชา้ตามนดัหมาย จากนั้นไดอ้อก
เดินทางเพื่อเท่ียวชม สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัระยองและหวัหิน และเน่ืองจากสถานท่ีพกั
ในคืนแรกเป็นวดั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดน้ดัหมายเพื่อพบปะ ฉนัน ้าปานะ และสนทนากลุ่มแบบ
ไม่เป็นทางการ โดยไดพ้ดูคุยในประเด็นของความรู้สึกท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท าวจิยั  
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“...ส่วนตวัผมคิดวา่ ถา้มีใครพดูถึงเร่ืองวจิยัส่วนมากก็จะคิดหนกั เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ถึง
เขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงเม่ือพระมหาศุภชยั ไดน้ าเร่ืองดงักล่าวมาพดูคุยกบัผูจ้ดัการ ในตอนแรกบอก
ตามตรงวา่ เป็นกงัวลใจ แกร่งวา่จะถวายงานท่านไม่สะดวก เน่ืองจากไม่มีความรู้ดา้นการวจิยัมาก
พอ แต่เม่ือไดล้งมือท าจริงๆ แลว้ พระมหาศุภชยั ท าใหผ้มเปล่ียนมุมมองเลยครับ ไดเ้รียนรู้หลาย
อยา่ง จะวา่ไปแลว้ก็เหมือนเราปฏิบติัตามปกติ เพียงแต่ทุกขั้นตอนมีระบบมีวธีิการท่ีรอบครอบ
ชดัเจนโดยเฉพาะการพฒันาท่ีเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ครู นกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีความรู้ในการ
ใชเ้คร่ืองมือ...” 

นายสุนทร กองชนะ (6 ก.พ.2559) 
“...วนัน้ีเป็นการมาทศันาจร พกัผอ่นของครู นกัเรียน พร้อมๆ กนั ถือโอกาสเหมาะก็ขอ

แสดงความรู้สึกขอบคุณท่ี ทุกรูปท่านไดมี้ส่วนส าคญัในการ มีส่วนร่วมเรียนรู้ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูว้จิยัพระมหาศุภชยั ท่ีทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย ์เพื่อการพฒันา
การศึกษาแก่สามเณรใหไ้ดรั้บโอกาสในการเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม ...”  

พระอนุสรณ์ วชิร โส (6 ก.พ. 59) 
จะเห็นไดว้า่จากการท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดฉ้นั/ด่ืม น ้าปานะ และสนทนากนัอยูน่ั้น 

พบวา่ ผูร่้วมวจิยัมีความใฝ่รู้ และอยากเรียนรู้ กระบวนการและวธีิการวจิยั เพราะถือวา่เป็นความรู้ท่ี
ฝึกปฏิบติัการจริง ไดป้ระสบการณ์จากการท าวจิยั สามารถน าไปต่อยอดในการท าวจิยัในชั้นเรียน
และวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษาต่อไป ได ้ 

ดงันั้น ผลจากการจดักิจกรรมการสร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ท าใหผู้ว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัไดเ้รียนรู้วา่การจดักิจกรรมดงักล่าวนอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อผอ่นคลายหลงัจากการ
ด าเนินการวจิยัในวงจรท่ี  1 แลว้เสร็จและเพื่อตอ้งการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ ้
ร่วมวจิยัเกิดความกระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่อีกคร้ังอีกทั้งสร้างสมคัรสมานสามคัคี
ความสนิทสนมกลมเกลียวกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนัยงัจะไดรั้บประโยชน์จากการรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการวจิยัท่ีผา่นมาของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไรซ่ึง
สามารถน าเอาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี
และท่ีส าคญัซ้ึงเป็นผลพลอยไดคื้อผูว้จิยัจะไดใ้จผูร่้วมวจิยัทุกคนซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติัการในวงจร
ท่ี 2 มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพราะทุกคนต่างท าดว้ยความเตม็ใจไม่ใช่ปฏิบติัเพียงเพราะเป็นหนา้ท่ี 
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แผนภาพที ่4.13  กจิกรรมสร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบัติใหม่ (วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

2. การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8-9 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนจนัทวทิยาคมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการใหม่
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและเพื่อร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่  

กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้โดยผูว้จิยัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบติัร่วมกนัซ่ึงทา้ยท่ีสุดผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดใหมี้กิจกรรมต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานรวม  3 กิจกรรมคือ  1) การจดัทีมงานโครงการ   2) การแต่งตั้งทีมติดตามและ
ประเมินผลโครงการและ  3) พิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่โดยใน  2 กิจกรรมแรกไดด้ าเนินการจดัการประชุมผูร่้วมวจิยัข้ึนใน
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 ส่วนกิจกรรมสุดทา้ยจดัการประชุมผูร่้วมวจิยัอีกคร้ังในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2559 ซ่ึงแต่ละกิจกรรมดงักล่าวสามารถสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

2.1 จดัการทีมงานโครงการเป็นกิจกรรมท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร้ะดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการเพื่อร่วมกนัน าโครงการท่ีไดร่้วมกนัจดักระท าใหม่น้ีไปพิจารณาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัซ่ึงไดข้อ้ตกลงร่วมกนัวา่ในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่คือการน าทั้ง  2 โครงการท่ีเคย
ไดล้งมือปฏิบติัไปแลว้ในวงจรท่ี 1 มาด าเนินการต่อเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยนืทั้งน้ีใหผู้ร่้วม
วจิยัทุกคนยดึถือแนวทางการจดัทีมงานในรูปแบบเดิมดงัท่ีเคยไดท้  าไวแ้ลว้และใหมี้การปรับปรุง
แกไ้ขและทบทวนการปฏิบติัใหดี้ข้ึนกวา่เดิมจากการปฏิบติัท่ีผา่นมาในคร้ังท่ีแลว้และใหแ้ลว้เสร็จ
ใหท้นัตามก าหนดเวลาในวงจรท่ี  2 ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

2.2 การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ใหใ้ชที้มงานชุด
เดิมซ่ึงประกอบดว้ยทีมแกนน าทั้ง 2โครงการประกอบดว้ย โครงการท่ี 1 พระอนุสรณ์ วชิร โสและ
โครงการท่ี 2 พระมหาศุภชยั  สุภกิจฺโจหลงัจากนั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวางแผนในการ
ติดตามและประเมินผลซ่ึงไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่จะมีการด าเนินการ  2 ระยะคือระยะท่ี1 การติดตาม
ประเมินผลระหวา่งด าเนินการและระยะท่ี 2 การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงานหรือโครงการ 

2.3 การพิจารณาเคร่ืองมือในการวจิยัผูว้จิยัน าเอาเคร่ืองมือทั้ง  5 ฉบบัท่ีไดจ้ากการจดั
กระท าร่วมกนัในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั ) คือฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุมฉบบัท่ี  2 แบบ
สัมภาษณ์ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
ฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการฉบบัท่ี  5 แบบประเมินโครงการมาน าเสนอใหผู้ ้
ร่วมวจิยัไดร่้วมกนัทบทวนวา่จะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ก่อน 

น าไปใชซ่ึ้งไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ใหน้ าเอาเคร่ืองมือการวจิยัทั้ง  5 ฉบบัน้ีไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก  

ผลจากการจดักิจกรรมเพื่อการก าหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยั
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ในการท่ีจะใหก้ารน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 7        
(การปฏิบติัใหม่ ) นั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะตอ้งมีการเตรียมการต่างๆก่อนท่ีจะน าแผนลงสู่การ
ปฏิบติัจริงโดยการน าเอาขอ้มูลเดิมท่ีไดจ้าก ขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั ) มาพิจารณาประกอบในการ
ทบทวนแกไ้ขปรับปรุงเพื่อใหก้ารน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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แผนภาพที ่4.14  กจิกรรมการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกนั (8 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

3. การน าแผนสู่การปฏิบติัใหม่ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในแต่ละทีมงานโครงการไดมี้การ
น าเสนอแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ในช่วงระหวา่ง 11 กุมภาพนัธ์  2559 ถึง 31 มีนาคม 
2559 โดยโครงการท่ี 1 ไดก้ าหนดเพิ่มเติมกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ใน
ส่วนของโครงการท่ี 2 ไดมี้การปรับปรุงกิจกรรมเดิมเพิ่มกิจกรรมใหม่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

โครงการท่ี 1 ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี  1.1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ 
ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  1.2) ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สนบัสนุน “หอ้งเรียนอจัฉริยะ ” (Smart Classroom) 1.3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไปแลว้นั้น  แต่ยงัพบวา่ควรจดัใหมี้การ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่การบ ารุงรักษา และประเมินความพร้อมของหอ้งเรียน
ดิจิตอลทั้งในดา้นของภาพรวม ดา้นของระบบการใหบ้ริการ และอ่ืนๆ ใหมี้ความพร้อมในการใช้
งานตลอดเวลา  จึงไดเ้พิ่มกิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
เพิ่มเติมทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  

โครงการท่ี 2 ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี  2.1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันา
ดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle 2.2) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  2.3) กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ  2.4) กิจกรรม
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงทั้ง 4 กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไป
แลว้ 1 กิจกรรม แต่ยงัพบวา่มี 3 กิจกรรมท่ียงัไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ดงันั้นผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึง
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ไดน้ ากิจกรรมท่ีไม่บรรลุเป้าหมายนั้นมาสู่การปฏิบติัใหม่หรือซ ้ า ในวงจรท่ี 2 ของการวจิยั 
รายละเอียด ดงัน้ี 

 
แผนภาพที ่4.15  บรรยากาศการประชุมย่อยผู้วจัิยและผู้ร่วมวจัิย ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2559 

 
1. โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  

1.1 กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าเอาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาน าไปปฏิบติั คือ การ

ประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
พร้อมใชง้าน และไดรั้บการก ากบัติดตาม ดูแล บ ารุง รักษาสม ่าเสมอ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี จาก
ขั้นตอนการปฏิบติัในวงจรท่ี 1 ซ่ึงผลปรากฏวา่การด าเนินงานโครงการในการพฒันาหอ้งเรียน
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ดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม นั้นด าเนินการส าเร็จตามเป้าประสงค ์ท่ีคาดไว ้ทั้งน้ี
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ระชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและรับฟังการน าเสนอรายงานสรุปผล
ด าเนินงานจากผูรั้บผดิชอบโครงการ(แก่นน า) ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงท่ีประชุมมีผูบ้ริหาร 
ครู และบุคลากร รับฟังพร้อมหนา้กนั และ พระครูสุเมธธรรมสาร ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรม
จนัทวทิยาคม ไดเ้สนอความคิดเห็น ในประเด็นท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา ใหอุ้ปกรณ์ ส่ือ 
เทคโนโลยภีายในหอ้งเรียนดิจิตอลมีสภาพท่ีสามารถใชง้านไดต้ลอดและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน
ข้ึน  จะท าอยา่งไร ? ซ่ึงผูจ้ดัการไดต้ั้งค  าถามปลายเปิดใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดอ้ภิปราย หา
แนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมและจดัการอยา่งเป็นระบบ ท่ีประชุมจึงไดร่้วมกนั
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนวทางท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย 1.การก าหนดเง่ือนไขการใช้
งานหอ้งเรียนดิจิตอล 2.การก าหนดกฎกติกาในการใชง้านอุปกรณ์ และหอ้งเรียนดิจิตอล และ 3.การ
ประเมินตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ส่ือ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงเม่ือพบวา่มีปัญหา
ขดัขอ้งทั้งในดา้นของระบบปฏิบติัการ หรือการบริการ และอ่ืนๆ ใหผู้ป้ระเมินรายงานผลเป็นราย
เทอม เพื่อจะไดด้ าเนินการซ่อมแซม ต่อไป เม่ือผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ จึงสอดคลอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยัและขั้นตอนในการปฏิบติัการวจิยัท่ี
เม่ือจะด าเนินการวจิยัหรือพฒันายอ่มตอ้งมีการประเมินสภาพ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในบริบท
ก่อนน าแผนสู่การปฏิบติั ขณะปฏิบติั และหลงัจากไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้นผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัจึงไดน้ าแบบสอบถามท่ีใชใ้นการประเมินก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั
จริงมาทบทวนขอ้ค าถาม เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินหลงัด าเนินการซ่ึงผลการประเมินปรากฏ ตาม
ตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23 ผลการประเมินห้องเรียนดิจิตอล 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.01 1.007 ดี 
ความเพียงพอของพื้นท่ีของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.11 0.964 ดี 
ระบบความปลอดภยัของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.05 0.969 ดี 
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนดิจิตอล(แสงสวา่ง) 4.18 0.915 ดี 
กฎระเบียบสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 3.59 1.237 ดี 
ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.23 1.314 ดี 
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.59 1.283 ดี 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.00 1.270 ดี 
ความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.93 1.100 ดี 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งเรียนดิจิตอล 3.51 1.218 ดี 

รวม 3.72 1.12 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลพบวา่ ภาพรวมของการประเมิน
หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม อยูใ่นระดบั ดี ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.72 และเม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ หอ้งเรียนดิจิตอลมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีแสงสวา่งเพียงพอ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยั และสะอาดเรียบร้อย และทุกขอ้อยูใ่นเกณฑท่ี์ระดบัดี ทั้งหมด ดงัปรากฏใน แผนภาพ ท่ี 
4.16  
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แผนภาพที ่4.16  ห้องเรียนดิจิตอลหลงัน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติจริง 

 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการครูหลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.1 กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าเอาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาน าไปปฏิบติั คือ การ

บริหารจดัการเร่ืองของเวลาโดยแบ่งเวลาในภาคเชา้ใหค้รูผูส้อนวชิาสามญัเตรียมการสอนร่วมกนั 
ส่วนครูท่ีสอนวชิาภาษาบาลี และนกัธรรม ใหม้าท าการสร้างบทเรียนออนไลน์ในภาคบ่าย  และภาค
บ่ายครูวชิาสามญัใหป้ฏิบติังานสอนในรายวชิาปกติ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี จากขั้นตอนการปฏิบติั
ในวงจรท่ี 1 ซ่ึงผลปรากฏวา่ ปัญหาครู(ผูร่้วมวจิยั) ไม่เขา้ใจในกระบวนการสร้างบทเรียนออนไลน์
เท่าท่ีควร  ดงันั้นจึงไดน้ดัหมายใหม้าร่วมกนัสร้างบทเรียนในหอ้งเรียนดิจิตอล พร้อมหนา้กนั เพื่อน
ครู(ผูร่้วมวจิยั) ท่ีมีความเขา้ใจจะไดแ้นะน า เพื่อนครู(ผูร่้วมวจิยั) ท่ียงัไม่เขา้ใจ ไดเ้ขา้ใจและสามารถ
สร้างบทเรียนออนไลน์ในรายวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบไดส้ าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ
นอกจากนั้นผูร่้วมวจิยัยงัไดท้ดลองใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน หรือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบั
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เช่น Adobe Dreamweavar CS3, Google Classroom, e-Class Net 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 บทเรียนออนไลน์ ทีส่ร้างขึน้โดยครู(ผู้ร่วมวจัิย) โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
จันทวทิยาคม 

 

ท่ี                ช่ือ-สกลุ บทเรียนออนไลน์วชิา 
1 นางสาวอจัรา โพยพาย คณิตศาสตร์ 
2 นางสาวทิพากร ศรีเลา วทิยาศาสตร์ 
3 พระสมหวงั จนฺทธมฺโม ภาษาไทย 
4 พระอนุสรณ์ วชิรวโส ภาษาองักฤษ 
5 พระกิตติศกัด์ิ ญาณเมธี สังคมศึกษา/หนา้ท่ีพลเมือง 
6 พระสิทธิพล โสภณจิตฺโต พระพุทธประวติั 
7 นายประยงคพ์รมมา คอมพิวเตอร์การงานอาชีพ 
8 นายณฐัพงษ ์เพียรสงวน การงานอาชีพ 
9 พระนิกร ขนฺติสมปนฺโน สุขศึกษา 

10 นางสาวกมลวรรณ จนัทวงษ ์ ประวติัศาสตร์ 
 

จากผลการผลิตส่ือบทเรียนออนไลน์ โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ต่างๆ ท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมโดยวทิยากร แลว้นั้น ครู(ผูร่้วมวจิยั) สามารถผลิตส่ือไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้1 
รายวชิา ต่อ 1 รูป 1 ส่ือบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ระเมินผลการใชบ้ทเรียน
ออนไลน์ ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 4.25 

 
ตารางที ่4.25  ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ภาพรวมทุกรายวชิา 
 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 มีความถูกตอ้งตามหลกัของวชิา 4.20 0.76 ดี 
2 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน 4.42 0.61 ดี 
3 ล าดบัขั้นการจดัเรียงเน้ือหามีความเหมาะสม 4.58 0.61 ดีมาก 
4 ความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของเน้ือหา 4.24 0.69 ดี 
5 ปริมาณความเหมาะสมของเน้ือหา 4.44 0.91 ดี 
6 เน้ือหามีความยาก ง่าย เหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.20 0.99 ดี 
7 ค าอธิบายเน้ือหาในแต่ละเร่ืองมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.56 0.67 ดีมาก 
8 เน้ือหามีความทนัสมยักบัปัจจุบนัและผูเ้รียน 4.44 0.81 ดี  
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ตารางที ่4.25 (ต่อ) 
 

   

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
9 การใชภ้าพน่ิง/วดีิโอประกอบเน้ือหามีความเหมาะสม 4.76 0.66 ดีมาก 

10 แบบทดสอบในบทเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาบทเรียน 4.64 0.60 ดีมาก 
11 มีเน้ือหาเสริมเพิ่มเติมไปยงัแหล่งเรียนรู้อ่ืน 4.66 0.63 ดีมาก 

 รวม 4.46 0.72 ดี 
  

จากตารางท่ี 4.25 ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์ภาพรวมทุกรายวชิา พบวา่  ภาพรวม
อยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.46 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ บทเรียนออนไลน์ท่ีครูร่วมกนัจดัท าข้ึนนั้น มี
เน้ือหาเสริมเพิ่มเติมไปยงัแหล่งเรียนรู้อ่ืน และมีแบบทดสอบในบทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
ค าอธิบายรายวชิาชดัเจน เขา้ใจง่าย และล าดบัขั้นในการจดัเรียงเน้ือหามีความเหมาะสม มี
ภาพประกอบเน้ือหาทั้งท่ีเป็นภาพน่ิงและวดีิโอท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียน  อยูใ่นระดบัดีมาก 
ตามล าดบั และในส่วนผลการประเมินรายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัดี ประกอบดว้ย  เน้ือหาทนัสมยั มีความ
ยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา ตามหลกัวชิาการและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการเรียน เป็นตน้ ตวัอยา่งบทเรียนออนไลน์ ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 4.17  
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แผนภาพที ่ 4.17 ภาพตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ 
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2.2  กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าเอาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาน าไปปฏิบติั คือ          

1) บริหารจดัการเวลาใหม่โดยแบ่งเวลาในภาคเชา้ของทุกวนั ผูร่้วมวจิยัร่วมกนัศึกษาแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แทนการเดินทางไปศึกษาดูงาน    
2) แกนน าของทีมสร้างแรงจูงใจเพื่อใหส้มาชิกในทีมเกิดความตระหนกัและใส่ใจ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดป้ระชุมร่วมกนัวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื่อร่วมกนัสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัในวงจรท่ี 1 ท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้มีเหตุผล
หลกัดา้นงบประมาณด าเนินการ และการประสานงานโรงเรียนซ่ึง ไดผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ลือกการไป
ศึกษาดูงานท่ี โรงเรียนพระปริยติัธรรม แก่นน าท่ีเขา้ร่วมโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม ภายใตโ้ครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ประกอบดว้ย โรงเรียนวดัดอนมงคล
สันติสุขวทิยา โรงเรียนพระปริยติัธรรมวดับุญยนื และโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดันิโครธารามซ่ึง
เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บพระราชทานการอุปถมัภ ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
และมีหน่วยงานก ากบัดูแลคือ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  ทั้งน้ีเม่ือผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัไดม้อบหมายใหส้มาชิกศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรงเรียนเป้าหมายท่ีจะไปดูงาน 
พบวา่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ “ถอดบทเรียน ไอซี
ทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม” ข้ึนจากการด าเนินงานกิจกรรมน าร่องในระยะ 6 ปีท่ี
ผา่นมา ซ่ึงไดส้รุปผลการด าเนินงาน ตลอดถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหา ขอ้เสนอแนะ
แนวทางแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นขอ้มูล
แนวทางในการด าเนินงานเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงมีมติร่วมกนั เพื่อเป็นการประหยดัสุดประโยชน์สูงในการ
ด าเนินงานจึงเห็นร่วมกนัท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
ผา่นกรณีศึกษาสถานศึกษา จากคู่มือ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน
โดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี3) เม่ือสมาชิกผูร่้วมวจิยัไดแ้บ่งโรงเรียนเป้าหมายไปศึกษาเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีแลว้นั้นจึงก าหนดใหมี้การน าเสนอ ในวนัเสาร์ ท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ซ่ึงเป็นการน าเสนอในรูปแบบของ VDO, ภาพถ่าย
กิจกรรม, คู่มือ, รูปแบบโครงการวตัถุประสงค ์ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากกรณีตวัอยา่งโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมท่ีมีการพฒันาประยกุตใ์ชไ้อซีทีเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมอยา่งเป็น
รูปธรรม ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.26  กจิกรรมกรณศึีกษาแนวทางการจัดการเรียนสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลย ี 
 

กิจกรรม วตัถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม
ชุมชน
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อสร้างความเขม้แขง็ในการบ ารุงดูแล
รักษาและซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ใน
โรงเรียน 
2.เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้ได ้
3.เพื่อใหบ้ริการเตรียมโสตทศันูปกรณ์ส าหรับ
ครูและนกัเรียนในโรงเรียน 
4.เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ผา่นการลงมือ
ปฏิบติัจริงของนกัเรียน 

สร้างความเขม้แขง็ในการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
-ช่วยโรงเรียนประหยดั
งบประมาณในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-ท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนของครู มีความพร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ 
-นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  
-นกัเรียนไดมี้บทบาท
ช่วยเหลือเพื่อนและครู 

กิจกรรม
ชุมชน
คอมพิวเตอร์ 

5.เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่
รุ่นนอ้ง 

-นกัเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นอาชีพติดตวั
ในการซ่อมบ ารุงและลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ต่อยอดความ
ทา้ทายพฒันา
ทกัษะการ
เขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม 
2.เพื่อพฒันาความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหก้บัครูในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมสามารถจดัการเรียนการสอนได้ 
3.เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหก้บัสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม 
4.เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมเวที
แข่งขนัวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อจะ
ไดเ้รียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง 
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จากการน าเสนอของทีมผูรั้บผดิชอบโครงการ ซ่ึงพบวา่  มีหลายกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีจะ
น ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ทั้งน้ีจากตวัอยา่งโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จพบวา่มีปัจจยัส าคญัคือ ความร่วมมือของหลายหน่วยงานองคก์ร  ซ่ึงในอนาคตคาดวา่จะ
มีการเลือกกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งเป็นไปไดใ้นบริบทของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม เพื่อ
การพฒันาและมีความต่อเน่ืองย ัง่ยนืเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ครู สืบไป ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี 4.18 
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แผนภาพที ่4.18 บรรยากาศการน าเสนอ กรณศึีกษาสถานศึกษาทีม่ีระบบการจัดการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 
3. กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าเอาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาน าไปปฏิบติั 

ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี 1) สร้างเคร่ืองมือแบบประเมินคุณภาพของส่ือบทเรียนออนไลน์ 
และ 2) ประเมินดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการน าเสนอส่ือโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัประชุมวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 เพื่อร่วมกนัพิจารณาเกณฑใ์นการ
ประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยร่วมกนัพิจารณาความสอดคลอ้งตาม
ความคาดหวงัในวตัถุประสงคข์องโครงการเป็นหลกั ซ่ึงในกิจกรรมน้ี เป็นการประเมินหลงัการน า
ส่ือบทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนโดยครู  (ผูร่้วมวจิยั) ไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง เพื่อใหไ้ดท้ราบ
ผลท่ีเกิดจากการน าส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการเรียนการสอน วา่มีคุณภาพระดบัใด ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการน าเสนอระดบัใด ผลการประเมินดงัแสดงในตารางท่ี 4.27- 4.28  
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ตารางที ่4.27 สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพของส่ือ บทเรียนออนไลน์ 
 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและเขา้ใจง่าย 4.46 0.61 ดี 
2 การออกแบบภาพกราฟิกเหมาะสม ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

และมีความสวยงาม 
4.28 0.76 ดี 

3 การส่ือสารดว้ยวดีิโอมีภาพท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.30 0.65 ดี 
4 การใชข้อ้ความในการส่ือความหมายไดต้รงไม่เกิดการสับสน 4.51 0.58 ดีมาก 
5 ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ใหใ้ชง้านไดง่้าย สะดวก ผูเ้รียนสับสน 

สามารถเรียนตามเส้นทางเดินโปรแกรมและสามารถยอ้นกลบั
ไปดูเร่ืองเดิมหรืออ่ืนได ้

4.37 0.63 ดี 

6 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทเรียนตลอดการเรียน 4.30 0.64 ดี 
7 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบันกัเรียน เช่น กระดานสนทนา 4.35 0.60 ดี 
8 มีการใหผ้ลป้อนกลบั หรือใหค้วามช่วยเหลือเหมาะสมตาม

ความจ าเป็น มีขอ้มูลป้อนกลบัเอ้ือใหผู้ส้อนไดว้เิคราะห์และ
แกปั้ญหา 

4.42 0.57 ดี 

รวม 4.37 0.63 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.27 ผลการประเมินดา้นคุณภาพของส่ือ บทเรียนออนไลน์ พบวา่ ภาพรวม
ของการประเมินคุณภาพของส่ือ บทเรียนออนไลน์ อยูใ่นระดบั ดี ค่าเฉล่ีย 4.37 และเม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ใชข้อ้ความในการส่ือความหมายไดต้รงไม่เกิดความสับสน อยูใ่นระดบัดีมาก 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและเขา้ใจง่าย อยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.46 ตามล าดบั ใน
ส่วนผลการประเมินท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การออกแบบภาพกราฟฟิกเหมาะสม ชดัเจน
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและมีความสวยงาม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครู  (ผูร่้วมวจิยั)  ไม่เก่งดา้นเทคนิคและ
การสร้างภาพกราฟฟิก ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการผลิตส่ือท่ีตอ้งฝึกฝนต่อไป  
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ตารางที ่4.28 ผลการประเมินด้านความพงึพอใจทีม่ีต่อการน าเสนอส่ือ 
 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 ความสะดวกในการเขา้ถึงหอ้งเรียนดิจิตอล 4.32 0.57 ดี 
2 การจดักิจกรรมและการเรียงล าดบัเน้ือหาความเหมาะสม 4.17 0.63 ดี 
3 การแจง้รายละเอียดการวดัประเมินผล 4.17 0.62 ดี 
4 สามารถเลือกเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ 4.31 0.58 ดี 
5 เน้ือหามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.18 0.63 ดี 
6 รูปภาพมีความสวยงามตรงกบัเน้ือหา 4.15 0.6 ดี 
7 เสียงบรรยายประกอบเน้ือหามีความเหมาะสม 4.24 0.68 ดี 
8 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกบันกัเรียน 4.16 0.64 ดี 
9 การเปิดโอกาสใหป้รับปรุงแกไ้ขผลงาน 4.04 0.83 ดี 

10 สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมไว ้

4.35 0.57 ดี 

11 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 4.22 0.63 ดี 
12 นกัเรียนมีความสุขและสนุกท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยหอ้งเรียนดิจิตอล 4.21 0.61 ดี 
13 นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปประยกุตใ์ช้

ในชีวติประจ าวนั 
4.32 0.56 ดี 

รวม 4.22 0.63 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการน าเสนอส่ือผา่นหอ้งเรียน
ดิจิตอล  พบวา่ ภาพรวมในการประเมินดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อการน าเสนอส่ือ อยูใ่นระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 4.22 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูเ้รียนมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมไว ้และนกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้และยงัสามารถเลือกเรียนไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ อีกดว้ย   
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แผนภาพที ่4.19  บรรยากาศการประเมินผลการน าส่ือ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

 
วงจรท่ี 2: ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) 
ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการท่ีส าคญัเช่นเดิมเหมือนกบัใน

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต  (Observing) ในวงจรท่ี  1 ซ่ึงแบ่งการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ีออกเป็น  3 
ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล 

1. ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบและวธีิการขั้นน้ีด าเนินการเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี  4 การ
สังเกต (observing) ในวงจรท่ี  1 รวมถึงใชเ้คร่ืองมือเช่นเดียวกนัคือ  1) บนัทึกภาคสนาม  2) บนัทึก
อนุทิน 3) แบบบนัทึกการประชุม  4) แบบสัมภาษณ์  5) แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ  6) 
แบบประเมินโครงการ 
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2. ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงาน โดยน าเสนอในส่วนของรายละเอียดของ
โครงการกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผูรั้บผดิชอบโครงการทั้ง 2 ทีม เป็นผูด้  าเนินการสังเกตการณ์และ
น าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทั้ง 2 โครงการซ่ึงในการสังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ 1) ระหวา่งก าลงัด าเนินการโครงการ โดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 3 แบบรายงานความกา้วหนา้
ของโครงการ และ 2) เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง โดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 4 แบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  

โครงการท่ี 1 
โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
โครงการน้ีไดป้ฏิบติักิจกรรมแลว้เสร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 3 

กิจกรรม และในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ไดย้ดึกิจกรรมและวธีิการด าเนินงานดงัเดิม และมีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมในกิจกรรมท่ี 1 คือการบ ารุงรักษา ระบบปฏิบติัการอุปกรณ์ ส่ือ คอมพิวเตอร์ 
แทบ็เล็บ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ และเพิ่มเติมกิจกรรมการประเมินสภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม   โดยไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจาก
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  

โครงการท่ี 2 
โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
กิจกรรมท่ียงัไม่แลว้เสร็จและบรรลุตามเป้าหมายมีจ านวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและเป็นระบบ  และ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมประเมินผลการน า
ส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน หลงัจากไดร่้วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่แลว้นั้นในขั้น
ของการแผนลงสู่ในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) และไดน้ าเอาทางเลือกท่ีน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหาน าไปปฏิบติัคือ1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่งผลลพัธ์เชิงประจกัษ ์และเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็น 2 วนั หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 9 ชัว่โมง ในการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป และการใชส่ื้อเพื่อการผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอน อยา่งนอ้ย วชิาละ 1 ชุด ต่อ รูป/คน 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 2.ศึกษากรณีศึกษาแนวทางการจดัการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม  3. น าเสนอกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน าส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในบริบทของสภาพทัว่ไป และ
กระบวนการจดัการ การด าเนินงานท่ีเป็นตวัอยา่ง VDO, ภาพถ่ายกิจกรรม , คู่มือ, รูปแบบโครงการ
4. น าบทเรียนส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใชแ้ละประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการเรียนการสอน 5. 
ประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
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3. ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลเม่ือการสังเกตผลโครงการทั้ง  2 โครงการเสร็จส้ินทีม
ประเมินทั้ง 2ทีมไดร่้วมกนัประชุมเพื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 
4  (แบบประเมินโครงการ ) โดยรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอจะเป็นหวัขอ้เดิมตามท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้
ในขั้นตอนท่ี  4 การสังเกตแต่จะน าเสนอเฉพาะส่ิงท่ีเห็นเพิ่มเติมและแตกต่างจากท่ีไดน้ าเสนอไว้
แลว้ในวงจรท่ี  1 ในการปฏิบติัในวงจรท่ี  2 โดยทีมประเมินไดน้ ามาเสนอผลการสังเกตผลเสนอ
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเพื่อขอความคิดเห็นวา่เห็นชอบดว้ยหรือไม่และความพึงพอใจ  ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนจนัทวทิยาคม ผลการขอความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัของแต่ละ
โครงการปรากฏผลดงัน้ี 

โครงการท่ี 1 
จากจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม มีผลส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย โดยมี

รายละเอียดแยกเป็นรายขอ้ๆ ดงัน้ี 
1. กิจกรรมท่ีส าเร็จตามเป้าหมายในวงจรท่ี 1 จ านวน 3 กิจกรรม ดงัน้ี 1) กิจกรรม

ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2) ส านกังาน
พระพุทธศาสนาสนบัสนุน”หอ้งเรียนอจัฉริยะ” 3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอล ส่วนกิจกรรมท่ีส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายในวงจรท่ี 2 จ านวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 4 
คือ กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม   

2. วธีิการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามท่ีวางแผนไว ้ในแผนปฏิบติัการได้
ด าเนินการครบถว้นสมบูรณ์ใน 4 กิจกรรมท่ีส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย  

3. ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติัดงัน้ี การเปล่ียนแปลง
ในระดบัตวับุคคลพบวา่ ครู(ผูร่้วมวจิยั) มีทศันะต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป จากเดิมท่ีสอนแบบ
ยดึตามหนงัสือเรียนเป็นหลกั มาเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายบูรณาการส่ือสารสนเทศเทคโนโลยเีขา้
มามีบทบาทในการสืบคน้ คน้ควา้ แหล่งเรียนรู้ ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาอยา่ง
ครบถว้น ตลอดถึงการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายเช่นกนั  ในระดบักลุ่มบุคคล พบวา่ การ
ท างานเป็นทีม ในดา้นการเตรียมส่ือและการเตรียมการสอนของครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนร่วมกนั และการบูรณาการวชิาเขา้ดว้ยกนั ตลอดถึงการวดัและประเมินผลท่ีหลายกหลายไม่
มุ่งเนน้การสอบรายบุคคล แต่มุ่งไปท่ีการทดสอบรายกลุ่ม และการเปล่ียนแปลงในระดบัองคก์ร 
พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เหมาะสมกบัการน าเสนอ
ส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิาหวัขอ้เร่ืองท่ีเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีเรียนไดอ้ยา่งชดัแจ่มแจง้มากข้ึน  
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4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พบวา่ ระบบอินเตอร์เน็ตยงัไม่เสถียร การใชง้านเวบ็ไซต์
ท่ีตอ้งลงทะเบียนหลายขั้นตอน และอาจมีบา้งโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีตอ้งอิงกบัเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
การเช่าช้ือพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของงบประมาณ เป็นตน้ 

5. การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการ ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่ระบบอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยเม่ือมีการใชง้าน
พร้อมกนัหลายเคร่ือง    

6. การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ  ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปเพื่อการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัต่างมีมุมมอง
ท่ีแตกต่างในการใชห้อ้งเรียนดิจิตอล ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรป้องกนั และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการหอ้งเรียนดิจิตอลใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

7. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการน าโครงการสู่การปฏิบติั คือความรู้ดา้นการบ ารุงรักษา ดูแล
อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยใีนหอ้งดิจิตอลเบ้ืองตน้ การส ารวจตรวจสอบโดยผูใ้ชง้าน ผูใ้ชบ้ริการ 
ร่วมกนัเป็นเจา้ของ ช่วยกนัดูแลบ ารุงรักษา 

8. จุดเด่นของโครงการคือ ไดห้อ้งเรียนดิจิตอล ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในส่วนท่ีเป็น
ภาครัฐ คือ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และการสนบัสนุนของผูว้จิยั ผูบ้ริจาคสมทบ 
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล อยา่งชดัเจน  

9. จุดอ่อนของโครงการคือ การจดัหอ้งเรียนดิจิตอล ตอ้งด าเนินการตามรูปแบบต าแหน่ง
ในการจดัเรียงอุปกรณ์ส่ือตอ้งเป็นไปตามท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าหนด เบ้ืองตน้ยงั
เปล่ียนแปลงไม่ได ้ 

10. จุดท่ีควรพฒันา คือ ระบบการจดัการ ในการใชก้ฎระเบียบการใชห้อ้งเรียนดิจิตอล
อยา่งเคร่งครัด  

โครงการท่ี 2 
โครงการส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้ๆ  ดงัน้ี  
1. กิจกรรมท่ีส าเร็จตามเป้าหมายในวงจรท่ี 1 จ านวน 1  กิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle  ส่วนกิจกรรมท่ีส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายในวงจรท่ี 2 จ านวน 3 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 2กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ีและกิจกรรมท่ี 4 
กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2. วธีิการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามท่ีวางแผนไว ้ในแผนปฏิบติัการได้
ด าเนินการครบถว้นสมบูรณ์ใน 4 กิจกรรมท่ีส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ของโครงการท่ีวางไว ้
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 3.  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน าโครงการลงสู่การปฏิบติัดงัน้ี การ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ ครู สามารถผลิตส่ือบทเรียนออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง และ
สามารถน าส่ือท่ีสร้างข้ึนดว้ยตนเองผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปนั้นไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้
ในรายวชิาท่ีสอนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัพบวา่ครูมีทกัษะในการพฒันาส่ือเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง  ใน
ระดบักลุ่มบุคคล พบวา่ ครูท างานเป็นทีม ร่วมกนัผลิตส่ือบทเรียนออนไลน์ จนส าเร็จและการ
เปล่ียนแปลงในระดบัองคก์ร พบวา่  

4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พบวา่ ครูบา้งรูป/คน ยงัขาดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลย ีส่งผลใหก้ารอบรมและการจดัท าบทเรียนออนไลน์ล่าชา้  

5. การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหาร ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการ ในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่บุคลากรมีความใฝ่รู้และสนใจในการน าส่ือ
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยท่ีีมี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงครูสามารถบูรณาการวชิาบา้งวชิาในกลุ่มสาระเดียวกนัเขา้
ดว้ยกนั   

6. การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการลงสู่การปฏิบติั คือ เทคนิคในการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบใหม่  

7. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการน าโครงการสู่การปฏิบติั คือ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชเ้พื่อการ
จดัการเรียนรู้รู้มีอยูม่ากมาย ครูสามารถเลือกใชโ้ปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัวชิาท่ีตนสอน ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย อีกทั้งการน าส่ือออนไลน์ เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการจดัการเรียนรู้ส่งผลให้
นกัเรียนไม่เบ่ือท่ีจะเรียนรู้  

8. จุดเด่นของโครงการคือ ครูใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ท่ีไม่เนน้การ
บรรยาย และอิงหนงัสือ ต ารา ในแบบเดิมและยงัพบวา่ มีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสามารถเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

9. จุดอ่อนของโครงการคือ เน่ืองจากเป็นส่ือเทคโนโลยท่ีีตอ้งใชร้ะบบเครือข่าย การ
เช่ือมต่อกบักระแสไฟฟ้า และเม่ือเกิดเหตุไฟดบั ระบบเครือข่ายขดัขอ้ง ครูท่ีเตรียมการสอนใน
เน้ือหาท่ีตอ้งใชส่ื้ออาจตอ้งปรับเปล่ียนทนัที หรือตอ้งเสียเวลากบัการติดตั้ง แกไ้ข ส่งผลใหก้ารเรียน
การสอนในคาบนั้นล่าชา้  

10. จุดท่ีควรพฒันา คือ โรงเรียนควรมีการจดัซ้ือพื้นท่ีและพฒันาเวบ็ไซตข์องโรงเรียน
เพื่อจะไดมี้พื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลส่ือออนไลน์ท่ีเพิ่มมากข้ึน  

ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี  8 การสังเกตใหม่ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนด
รูปแบบและวธีิการสังเกตผล  2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการประเมิน
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และสรุปผลเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี  4 การสังเกตส่ิงท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัส่วนใหญ่
คลา้ยกบัการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขั้นตอนท่ี  4 การสังเกต 

วงจรท่ี  2: ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) 
ในขั้นตอนการการสะทอ้นผลแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 1) การสะทอ้นผลการ

ปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ  2) การสะทอ้นผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมหลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จโดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการปฏิบติังานดงัน้ี 

1. การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จในขั้นตอนยอ่ยน้ีได้
จดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ณ  หอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม โดยผูร่้วมวจิยัแต่
ละทีมโครงการทั้ง   2 โครงการไดน้ าเสนอรายงานท่ีแต่ละทีมไดส้รุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้
ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริงหรือไม่ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ใหม่รวมถึงความรู้ใหม่โดยผูร้ายงานเรียงล าดบั 

 
ตารางที ่4.29 สรุปการบรรลุผลตามกจิกรรมในโครงการทีด่ าเนินการในวงจรที ่2 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
บรรลุผล
ตามที่
คาดหวงั 

ไม่บรรลุผล
ตามที่
คาดหวงั 

โครงการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล 

ประเมินสภาพ
หอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เหมาะสมส าหรับ
โรงเรียนพระปริยติั
ธรรม 

 

  

โครงการอบรมครู 
หลกัสูตรการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กิจกรรมสร้างบทเรียน
ออนไลน์ 

 
  

กิจกรรมศึกษาแนว
ทางการจดัการเรียน
การสอนโดยใชส่ื้อ
เทคโนโลยี 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

  

โครงการ กจิกรรม 
ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
บรรลุผลตามทีค่าดหวงั 

ไม่บรรลุผลตามที่
คาดหวงั 

 กิจกรรม
ประเมินผล
การน าส่ือไป
ใชใ้นการ
จดัการเรียน
การสอน 

  

 

 
จากตารางท่ี  4.29 พบวา่ ผลการด าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้ง 2 โครงการ คือ 1) พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล และ 2) โครงการอบรม
ครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหากพิจารณารายกิจกรรม 
พบวา่ จากจ านวนกิจกรรมทั้งหมดจ านวน4 กิจกรรมส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 4 กิจกรรม 
ดงัน้ี 1)ประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม  2)กิจกรรม
สร้างบทเรียนออนไลน์  3) กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี
และ 4) กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2. การสะทอ้นผลผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จหลงัส้ินสุดการด าเนินงานในขั้นตอนยอ่ยท่ี  
1 การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จในวนัท่ี  14 มีนาคม 2559 ผูว้จิยั
และทีมประเมินไดจ้ดัการประชุมผูร่้วมวจิยัข้ึน ณหอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคม โดยใช้
ระยะเวลาการประชุมระหวา่งเวลา  13.00 - 17.00 น. เพื่อน าเสนอผลการการประเมินหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนจนัทวทิยาคม หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จใน
วงจรท่ี  2 (ผลการประเมิน2 ) ซ่ึงทางผูว้จิยัและทีมประเมิน  (แกนน า) ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ี
ประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3  (แบบประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม) และไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินก่อนน าแผนลงสู่การ
ปฏิบติัซ่ึงไดด้ าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี  3 การปฏิบติั  (ผลการประเมิน  1) ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บ
ทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.30-4.31 
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ตารางที ่4.30 ผลการประเมินสภาพห้องเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม
ก่อน น าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.72 0.90 ดี 
ความเพียงพอของพื้นท่ีของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.79 0.89 ดี 
ระบบความปลอดภยัของหอ้งเรียนดิจิตอล 3.79 0.89 ดี 
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนดิจิตอล(แสงสวา่ง) 3.86 0.87 ดี 
กฎระเบียบสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 3.54 1.00 ดี 
ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 2.08 0.71 นอ้ย 
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 1.93 0.72 นอ้ย 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 1.55 0.53 นอ้ย 
ความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.55 0.79 ดี 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งเรียนดิจิตอล 3.85 0.84 ดี 

รวม 3.16 0.81 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่  หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม อยูใ่น
สภาพท่ีไม่พร้อมใชง้าน ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล ขาดความทนัสมยัของ
อุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอลและขาดความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล  โดยใน
ภาพรวม พบวา่ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.16 และ พบวา่รายการประเมิน
ท่ีมีผลเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในระดบั นอ้ย ประกอบดว้ย ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 2.08  ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอลค่าเฉล่ียร้อยละ 1.93 และความ
เพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.55 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.31 ผลการประเมินสภาพห้องเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม
หลงัน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 

 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
ความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.01 1.00 ดี 
ความเพียงพอของพื้นท่ีของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.11 0.96 ดี 
ระบบความปลอดภยัของหอ้งเรียนดิจิตอล 4.05 0.96 ดี 
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนดิจิตอล(แสงสวา่ง) 4.18 0.91 ดี 
กฎระเบียบสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 3.59 1.23 ดี 
ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 4.51 1.31 ดีมาก 
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 4.59 1.28 ดีมาก 
ความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 4.62 1.27 ดีมาก 
ความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล 3.93 1.10 ดี 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งเรียนดิจิตอล 3.51 1.21 ดี 

รวม 4.11 1.12 ดี 
 

จากตารางท่ี 4.31  พบวา่  หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม หลงั
ไดรั้บการพฒันาดว้ยการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั้น จะเห็นไดว้า่ จากเดิมท่ี พบวา่ โดย
ภาพรวมนั้น อยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.11 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ หอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มีความพร้อมของอุปกรณ์ ความทนัมยัของอุปกรณ์ และความ
เพียงพอของอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัดีมาก ตามล าดบั  

ซ่ึงผลการประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยา
คม  “หลงัจากการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ” (ตารางท่ี 30)  เปรียบเทียบกบั  “ก่อนการน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ” (ตารางท่ี 31) นั้นไดรั้บการพฒันาเป็นท่ีพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอลความทนัสมยัของอุปกรณ์ใน
หอ้งเรียนดิจิตอลและความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงไดรั้บการพฒันาและ
แกปั้ญหาบรรลุความคาดหวงัท่ีก าหนดไว ้ในแผนปฏิบติัการและผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี  9 
การสะทอ้นผลใหม่ส่ิงท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้ท่ีได้
กล่าวไวแ้ลว้ในขั้นตอนท่ี  5 การสะทอ้นผลแต่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมมี  2 ขอ้คือ 1) ในขั้นตอนท่ี  9 
การสะทอ้นผลใหม่จะแบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการ
หลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จและ  2) การสะทอ้นผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม ส าหรับ
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โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมหลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จซ่ึงแตกต่าง
จากขั้นตอนท่ี  5 การสะทอ้นผลซ่ึงมีเพียงขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ  2) ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนยอ่ยท่ี   2 กิจกรรมการ
สะทอ้นผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม ส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม
หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จท าใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่
การน าเอาเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  3 (แบบประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม ส าหรับโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) มาใชใ้นกระบวนการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ถือวา่มีความจ าเป็น
อยา่งมากทั้งระยะ  “ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ” และ “หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติั” โดยในระยะ “ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ” สามารถใชเ้ป็นใชเ้ป็น  Check list ใน
การระบุสภาพปัญหาในขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหก้ารก าหนดสภาพปัญหามีความครอบคลุมและ
ครบถว้นและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบติัการส่วนในระยะ  
“หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ” ใชส้ าหรับช้ีวดัการเปล่ียนแปลงหลงัจากไดด้ าเนินการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม ส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 

วงจรท่ี 2: ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) 
ในขั้นตอนการสรุปผลน้ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดักิจกรรมการถอดบทเรียน  

(Lesson Distilled)ข้ึนเม่ือวนัท่ี20มีนาคม 2558 ณหอ้งประชุมโรงเรียนจนัทวทิยาคมโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆโดย
การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี  1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปในประเด็นเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและความรู้ใหม่จากการปฏิบติัจริง
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนทา้ยผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในระยะ
ท่ี 1ท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานพร้อมทั้งการลงความเห็นรับรองของผู ้
ร่วมวจิยัในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 ดงัตารางท่ี 4.32 

 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

ตารางที ่4.32  สรุปผลการด าเนินงานข้ันตอนที ่1-9 
 

ขั้นตอน กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

มีการด าเนินการ 3 ระยะคือ 
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยัมี
กิจกรรมท่ีด าเนินการ  1 กิจกรรม คือ  1) การจดั
ประชุมพบปะพดูคุยและรับประทานอาหารเยน็
ร่วมกนั 
ระยะท่ี 2การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวจิยั  
(ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิงเทคนิค ) มี
กิจกรรมท่ี 

บรรลุผล 
ตามวตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 1การ
เตรียมการ 
(Preparation) 

ด าเนินการ  2 กิจกรรมคือ  1) การเปิดตวั
โครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั  
2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
ระยะท่ี 3การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิดร่วมกนั
วางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคล
ท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit knowledge) มีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและ
วางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 2) จดัท า
ปฏิทินการด าเนินงานเพื่อการวจิยัและการจดั
กิจกรรมสะทอ้นผล 

บรรลุผล 
ตามวตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 2 การ
วางแผน (Planning) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การ
วเิคราะห์สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการพฒันา
หรือตอ้งการเปล่ียนแปลง 2) การจดัท าแผนปฏิบติั
การ (Action plan) 

บรรลุผล 
ตามวตัถุประสงค ์
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
  

ขั้นตอน กจิกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 3การปฏิบติั 
(Acting) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม  3 กิจกรรมคือ 1 ) จดัท า
เคร่ืองมือในการวจิยั  2) การประเมินสภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนแวดลอ้มการเรียนรู้
ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัและ 3 ) การน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 

บรรลุผล 
ตาม
วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 4การสังเกต
ผล (Observing) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ  1) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  2) ขั้นตอน
การสังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล 

บรรลุผล 
ตาม
วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 5การสะทอ้น
ผล (Reflecting) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ  1 กิจกรรมคือ  1) การสะทอ้น
ผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 

บรรลุผล 
ตาม
วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 6การวางแผน
ใหม่ (Re-planning) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ1 ) 
การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน
เพื่อระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาทางเลือกเพื่อการ
แกปั้ญหาประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบติั
ใหม่ 2)การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ 

บรรลุผล 
ตาม
วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 7การปฏิบติั
ใหม่(Re-acting) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม  3 กิจกรรมคือ  1) การ
สร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่  2) การ
ก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัและ  3) การน าแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัใหม่ 

 

ขั้นตอนท่ี 8การสังเกต
ผลใหม่ (Re- observing) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ  1) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล  2) ขั้นตอน
การสังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอน กจิกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 9 การ
สะทอ้นผลใหม ่(Re-
reflecting) 

มีกิจกรรมท่ีด าเนินการรวม  2 กิจกรรมคือ  1) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติั
แลว้เสร็จ 2) การสะทอ้นผลการ 
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียน
พระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม หลงัน าแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 

 

 

จากตารางท่ี  4.32 การสรุปผลการด าเนินงานขั้นตอนท่ี  1-9 พบวา่ผลการด าเนินงานโดย
ภาพรวมถือวา่ประสบผลส าเร็จทุกขั้นตอนและผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บรองผลส าเร็จนั้นร่วมกนั
ส่วนขอ้มูลสรุปผลการถอดบทเรียนเก่ียวกบัจากการลงมือปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ
เรียนรู้จากการกระท าทั้งในระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มบุคคลและระดบัองคก์ารและความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากการน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสวา่น  2 วงจรของกิจกรรมการวาง
แผนการน าแผนไปปฏิบติัการสังเกตและการสะทอ้นผลของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
นั้นสรุปไดด้งัน้ี 
 

4.2 การเปลีย่นแปลง (Change) จากการปฏบิัติ 
ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง  “การพฒันา

หอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม : การวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ” เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติันั้นพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งท่ี
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัดงัน้ี 

การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั 
ส าหรับ “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดความ

คาดหวงัการเปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดบัคือ 1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวม
ของสถานศึกษาและ  2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบติัการ 

1. ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
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1.1. การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม บรรลุตามความคาดหวงั ท่ีก าหนดไวทุ้กประการ ซ่ึงในความมุ่งหวงัท่ีก าหนดไว ้คือ 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมไดรั้บการสนบัสนุนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และ
คอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของนกัเรียน โดยไดรั้บการแกไ้ขผา่นการน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการท่ี 1  โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม  ดงัน้ี 1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม 
ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบั นอ้ย 2) หอ้งเรียน
อจัฉริยะ” (Smart Class Room) โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อ
การศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล และ 4) กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล  

1.2  ความคาดหวงัใหค้รูไดรั้บประสบการณ์พฒันาตนเองในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญั
ในศตวรรษท่ี 21 อยา่งเป็นรูปธรรม มุ่งหวงัท่ีจะผา่นการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ในมาตรฐานท่ี 7 และ 11 ในระดบั “ดี” ข้ึนไป โดยไดรั้บการ
แกไ้ขผา่นการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมครู หลกัสูตร
การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี              
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle  2) กิจกรรมสร้าง
บทเรียนออนไลน์  3) กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี          
4) กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและไดน้ าโครงการทั้งหมดลงสู่
การปฏิบติัจริงจนแลว้เสร็จ  

2. ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนด  “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” โดยมี

ความเห็นร่วมกนัวา่สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
คือทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ั้งน้ีหลงัจาก
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จทุกโครงการสามารถสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 4.33 
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ตารางที ่4.33 สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

บรรลุผล
ตามที่
คาดหวงั 

ยงัไม่
บรรลุผล
ตามที่
คาดหวงั 

( 1)โครงการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล
โรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม 

 

1.1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม 
ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

 
 

1.2 กิจกรรม “หอ้งเรียนอจัฉริยะ” (Smart 
Class Room) โดยส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
 

(1)โครงการพฒันา
หอ้งเรียนดิจิตอล
โรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม 

 

1.3 กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  

 
 

1.4 กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม 

 
 

(2)โครงการอบรมครู 
หลกัสูตรการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดย
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันา
ครูดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle 

 
 

2.2 กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์   
2.3 กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 

 
 

2.4 กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 

 
 

 

จากตารางท่ี  4.33 สรุปไดว้า่ผลการด าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ พบวา่ส าเร็จและ
บรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมดคือโครงการท่ี 1 โครงการพฒันาหอ้งเรียน
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ดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมโครงการท่ี 2โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส าหรับความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบติัการ 
คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดย
หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าแผนสู่การปฏิบติัแลว้ พบวา่ ผลการด าเนินโครงการทั้ง 2 
โครงการ เป็นผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมด คือ โครงการท่ี 1 โครงการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม  และโครงการท่ี 2 โครงการอบรมครู 
หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
พบวา่ จากกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมด ดงัน้ี 1) กิจกรรม
ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เดิมนั้นใน
ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ (2.08) ความทนัสมยัของอุปกรณ์ (1.93)  และความเพียงพอของ
อุปกรณ์(1.55) 2) หอ้งเรียนอจัฉริยะ” (Smart Class Room)  โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือและติดตั้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Lennovo S40:  ALL in One ขนาด
หนา้จอ 21.5 น้ิว จ  านวน 10 เคร่ือง, เคร่ืองเสียงช่วยสอน Phansoud รุ่น TA-100 USB จ านวน 1 
เคร่ือง, ไมคโ์ครโฟน NTS รุ่นB.48 จ านวน 1 อนั, ล าโพง ICTT 612 จ านวน 1 คู่, ชั้นวางอุปกรณ์ 3 
ชั้น จ  านวน 1 อนั, เคร่ืองโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB-S03 จ านวน 1 เคร่ือง, จอรับภาพ
โปรเจคเตอร์ ScreenBoy ขนาด 70 x70 จ านวน 1 จอ, โทรทศัน์สีจอแบน 55 น้ิว SAMSUNG รุ่น 
HG55AC695 จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA จ านวน 4 เคร่ือง , โตะ๊วาง
คอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 โตะ๊, เกา้อ้ี จ  านวน 10 อนั, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ TP-Link รุ่น TL-
WR941ND จ านวน 1 เคร่ือง, และเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก EPSON รุ่น L220 จ านวน 1 เคร่ือง 3) 
กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล  ซ่ึงไดรั้บบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน
(แทบ็เล็ต) จ านวน 10 เคร่ือง 4) กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล  5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ
และพฒันาดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle  6) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  ซ่ึงไดรั้บการ
ประเมินในรายกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ไดรั้บการพฒันาในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.80 (คิด
เป็นร้อยละ 76) ในความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ 7) กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี  8) 
กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาและผา่นการ
ประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.20 บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้1 
วชิา ต่อ 1 ส่ือบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงครู(ผูร่้วมวจิยั) สามารถสร้างสรรคไ์ดต้ามคาด 
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การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบวา่เกิดข้ึนใน  3 ระดบัคือระดบัตวับุคคล  (Self) ระดบั

กลุ่ม (Group/team) และระดบัทั้งองคก์าร  (Entire organization) โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ความ
เขา้ใจทกัษะทศันคติพฤติกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์  (วโิรจน์สารรัตนะ , 2556) ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดข้อ้มูลมาจากการสังเกตในการน าแผนปฏิบติัการลง
สู่การปฏิบติัจริงและผลการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี  4.1 ทั้งในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี  2 ซ่ึงได้
สรุปไวใ้นขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตและขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัตวับุคคล (Self) ประกอบดว้ยผูว้จิยัผูบ้ริหารสถานศึกษาครูมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่
คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี  

1. ผูว้จิยั 
ไดค้วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ผา่นประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย และการลงพื้นท่ีศึกษาวจิยัในองคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
ท่ีผูว้จิยัไดป้ระสบการณ์ ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมองคก์ร และองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษาดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีมีใหเ้ลือกสรร
มากมาย และท่ีส าคญัประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัในทุกขั้นตอนของกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี สู่การเรียนรู้ร่วมกนั  เพื่อทดลองปฏิบติั
จริงอิงหลกัการบริหารคุณภาพ PDCA ท่ีซ่ึงผูว้จิยันั้นไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัผูว้จิยัในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้การตรวจสอบ และการสะทอ้นผลร่วมกนั ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รใหมี้การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และเป็น
ตน้แบบในการบริหารโครงการและการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ไดส้ามารถน าไปเป็นแบบอยา่งไดใ้นทุก
โครงการของโรงเรียน และการร่วมแรงร่วมใจของผูร่้วมวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัมีความกงัวลใจเน่ืองจากผู ้
ร่วมวจิยัไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการท าวจิยัเท่าท่ีควร ซ่ึงนั้นคือโจทยห์นกัท่ีผูว้จิยัตอ้งใชเ้ทคนิค
ในการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวคิดทฤษฏีเพื่อถ่ายทอดส่ือสารกบัผูร่้วมวจิยัอยา่งมีศิลป์และ
ศาสตร์ เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความเขา้ใจไปตามขั้นตอนของการวจิยัไดอ้ยา่งเขา้ใจ และใหก้าร
สนบัสนุนการปฏิบติัการวจิยัอยา่งเตม็ท่ี    

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
การเปล่ียนแปลงของผูอ้  านวยการ ไดข้อ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผูว้จิยั

และผูร่้วมวจิยั ก่อนด าเนินการวจิยั 
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พบวา่ อ านวยการโรงเรียน เป็นบณัฑิตท่ีเพิ่งจบปริญญาทางการศึกษามาใหม่ๆ พื้นฐาน
ในการท าวจิยัและการบริหารจดัการโรงเรียนยงัมีประสบการณ์นอ้ย และเพิ่งไดรั้บต าแหน่งเป็น
ผูอ้  านวยการเม่ือไม่นานมาน้ีเอง ซ่ึงทกัษะในการบริหารบทบาทในการบริหารยงัไม่เป็นท่ียอมรับ
เท่าท่ีควร  

หลงัด าเนินการวจิยั 
พบวา่ ผูอ้  านวยการ  (ผูร่้วมวจิยั) ไดแ้สดงออกถึงความทุ่มเท เสียสละ มีน ้าใจ ใฝ่เรียนรู้สู้

ทนยาก ร่วมดว้ยช่วยกนั เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ และมีโอกาสไดส้ร้างผลงานใหป้รากฏแก่
คณะครู(ผูร่้วมวจิยั) กระบวนการในการด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นมีการประชุมท่ีบ่อยคร้ัง การ
แสดงทศันะวสิัยทศัน์ความคิดเห็นของทุกรูป/คน อยา่งเสมอภาค ซ่ึงผูอ้  านวยการไดเ้รียนรู้
กระบวนการดงักล่าว ส่งผลใหมี้ทกัษะในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การแบ่งปัน การเสียสละ
เพื่อการแกปั้ญหาและพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ในระยะเวลาของการรับภารธุระทางพระศาสนา
ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการนั้น เกิดข้ึนมาไม่นานนกั โอกาสท่ีจะไดฝึ้กฝนประสบการณ์จาก
การลงมือปฏิบติันั้นมีนอ้ย แต่การไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในฐานะผูร่้วมวจิยั ท าใหผู้อ้  านวยการได้
ประสบการณ์ตรงจากการท าวจิยั การท าโครงการ และการบริหารกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าประสงค ์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ไม่วา่จะด าเนินการจดักิจกรรมโครงการใดๆ ท่ี
โรงเรียนด าเนินการจะน ารูปแบบ วธีิการ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ในการเป็นผูร่้วมวจิยั ไปใชใ้นการ
บริหารโครงการ การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจในการรับผดิชอบ   

3. ครู 
การเปล่ียนแปลงของครูไดข้อ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผูร่้วมวจิยัทุกรูป

ท่าน 
ก่อนด าเนินการวจิยั 
พบวา่ ครูแต่ละรูปคนนั้นขาดทกัษะในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

มาก และยงัคงยดึรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีตอ้งยดึเน้ือหาตามหนงัสือเรียนเท่านั้น การ
น าเสนอท่ีเนน้การบรรยาย การประเมินผลท่ีครูเป็นผูป้ระเมินเพียงผูเ้ดียว นกัเรียนไม่สนใจเรียน 
ขาดเรียนบ่อย ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นขอ้คน้พบก่อนการน าวจิยัหรือแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั
จริง  

หลงัด าเนินการวจิยั 
พบวา่ พบวา่ ครูมีทกัษะในการส่ือสาร การสร้างวฒันธรรมมนุษยส์ัมพนัธ์ และการ

สนบัสนุนการท างานเป็นทีม ตลอดถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหส้ามารถสร้างสรรคส่ื์อเพื่อการ
เรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ครูสามารถพฒันารูปแบบการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมการใชส่ื้อ
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เทคโนโลยแีละการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ท่ีส่งผลใหน้กัเรียนขาดเรียนนอ้ยลงหรือแทบไม่ขาด
เรียนเลย รูปแบบการสอนของครูหนา้สนใจมากข้ึน ครูเหน่ือยนอ้ยลงผลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน
กวา่เดิมถึงไม่มากแต่ก็ถือวา่ไดรั้บการพฒันา  โดยจะเห็นไดว้า่ ครูเร่ิมเปล่ียนมุมมองทศันะจาก 
รูปแบบการสอนใหม่ อยา่งเห็นไดช้ดั เกิดจากการพฒันาครูดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน 
เปล่ียนครูจากการเป็นผูบ้รรยาย สู่การสนบัสนุนและเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็กการเตรียมความพร้อมเด็ก
ในการทดลองการเรียนรู้ในวธีิใหม่ เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  การวดั
และประเมินผลตามแนวทางแห่งศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผู ้
ประเมินตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพึงพาซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาส่ือการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง การเตรียมการสอนท่ีมุ่งการน าเสนอในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม จากส่ิงท่ีพบเห็น
ไปสู่รายละเอียดของเน้ือหา 

ระดบักลุ่ม  (Group/team) ประกอบดว้ยกลุ่มครูมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึน
ดงัน้ี  

1. กลุ่มครู 
ก่อนด าเนินการวจิยั 
พบวา่กลุ่มครูขาดการ ครูขาดทกัษะการใชส่ื้ออุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้  การท างานเป็นทีม ปฏิบติังานตามค าสั่งการหรือรอรับค าสั่ง มีรูปแบบการสอนดงัเดิม คือ 
บรรยายตามหนงัสือเรียน ท างานไม่เป็นระบบและไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนขาดการ
วางแผน  

หลงัด าเนินการวจิยั 
พบวา่ กลุ่มครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีความสนใจในการฝึกฝนทกัษะพฒันาการใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มมากข้ึน เพราะเห็นผลส าเร็จ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง อีกทั้ง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างาน การเตรียมการสอนท่ีเดิมจะไม่สนใจกนัและกนั แยกกนั
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เปล่ียนมาเป็นท างานร่วมกนั ร่วมกนัเตรียมการสอนรวมกนั การ
วางแผนบูรณาการบทเรียนในกลุ่มสาระร่วมกนั โดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ท่ี
เปิดพื้นท่ีใหค้รูสามารถท างานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงานร่วมกนั อีกทั้งครูยงั
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ีเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล ผลิตส่ือ และเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ( Mobility) โดย
ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียน บทเรียนเน้ือหาไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 
ซ่ึงการพฒันาครูดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน โดยเปล่ียนครูจากการเป็นผูบ้รรยาย สู่การ
สนบัสนุนและเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็กการเตรียมความพร้อมเด็กใหท้ดลองการเรียนในวธีิใหม่ เพื่อให้
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พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  การวดัและประเมินผลตามแนวทางศตวรรษท่ี 21 
เปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผูป้ระเมินตนเอง 

ระดบัทั้งองคก์าร  (Entire organization) ประกอบดว้ยประกอบดว้ยโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคมมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึน ดงัน้ี  

1. โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
ก่อนด าเนินการวจิยั 
พบวา่อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัไม่มี มีก็อยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถใช้

งานได ้อีกทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใชง้านไดเ้ลย แหล่งเรียนรู้ส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการ
เรียนการสอนไม่มี แมแ้ต่ส านกังานหอ้งพกัครู ก็ยงัไม่มีคอมพิวเตอร์ส าหรับเตรียมการสอนครูบา้ง
ท่านตอ้งใชโ้น๊ตบุค๊ส่วนตวั ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนยงัล่าหลงั ครูยงัยดึฐานสอนแบบเดิมๆ คือ 
การบรรยายตามหนงัสือเรียน  

หลงัด าเนินการวจิยั 
พบวา่ ไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจดัท า

หอ้งเรียนอจัฉริยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียนในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงเป็นการวาง
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศใหม่ทั้งระบบ การติดตั้ง ฟรี WiFi การ
ติดตั้งอุปกรณ์ฉายภาพดว้ยเคร่ืองโปรเจค็เตอร์ และติดตั้งจอทีวขีนาดใหญ่ ตลอดถึงการมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ รายละเอียดประกอบดว้ย  1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo S40: ALL in One 
ขนาดหนา้จอ 21.5 น้ิว จ  านวน 10 เคร่ือง, 2) เคร่ืองเสียงช่วยสอน Phansound รุ่น TA-100 USB 
จ านวน 1 เคร่ือง, 3) ไมคโ์ครโฟน NTS รุ่นB.48 จ านวน 1 อนั, 4) ล าโพง ICTT 612 จ านวน 1 คู่,    
5) ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น จ  านวน 1 อนั, 6) เคร่ืองโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB-S03 จ านวน 1 เคร่ือง, 
7) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Screen Boy ขนาด 70 x70 จ านวน 1 จอ, 8) โทรทศัน์สีจอแบน 55 น้ิว 
SAMSUNG รุ่น HG55AC695 จ านวน 1 เคร่ือง, 9) เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA จ านวน 4 
เคร่ือง , 10) โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 โตะ๊, 11) เกา้อ้ี จ  านวน 10 อนั, 12) อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ TP-Link รุ่น TL-WR941ND จ านวน 1 เคร่ือง, 13) เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก EPSON รุ่น 
L220 จ านวน 1 เคร่ือง และไดรั้บการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน  (แทบ็เล็ต) จากผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัจ  านวน 10 เคร่ือง ท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั ส าหรับการพฒันาผูเ้รียน ในดา้นทกัษะ ต่างๆ ซ่ึงครูมีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล มีหอ้งส าหรับ
เตรียมการสอนร่วมกนั และมีอุปกรณ์ส่ืออ านวยความสะดวก ท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี ส่งผลใหภ้าพบรรยากาศในการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็น
รูปธรรม  
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4.3 การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏบิัติ 
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพบวา่เกิดข้ึนทั้งระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มและระดบัทั้งองคก์ารเป็น

การเรียนรู้จากการกระท า  (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experiential 
Learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆ ในทุกขั้นตอนจาการวจิยัวา่มีอะไรบา้งเนน้การเรียนรู้
เพื่อท่ีรู้อนัจะน าไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน  (วโิรจน์ สารรัตนะ , 2556, หนา้ 241 ) ส าหรับ
การเรียนรู้ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดข้อ้มูลมาจากการสังเกตในการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง
ทั้งในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นขั้นตอนท่ี  4 การสังเกตและขั้นตอนท่ี  8 การสังเกตผล
ใหม่นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงการสังเกตจากการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (ขั้นตอนท่ี 1-9) ซ่ึงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัตวับุคคล (Self) ประกอบดว้ยผูว้จิยัครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ดงัน้ี 
ระดบัตวับุคคลประกอบดว้ยผูว้จิยัครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั พบวา่ ผูว้จิยัและผูร่้วม

วจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัโดยพบวา่ (1) ไดเ้รียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน (2) รู้วธีิการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ (3) 
เกิดการเรียนรู้การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ตั้งแต่การก าหนดความตอ้งการวตัถุประสงค ์เพื่อ
การแกปั้ญหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ (4) การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท างานเป็นทีมการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และการแบ่งปันความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมและเพิ่มเติมใหม่ในรูปแบบของเพื่อน
ช่วยเพื่อน การใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั (5) ทศันะเก่ียวกบัการท าวจิยั เน่ืองจากมีความรู้เก่ียวกบั
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท าวจิยัในชั้น
เรียนในระเบียบวธีิวจิยัอ่ืนๆ ได ้(6) เกิดการเรียนรู้ทกัษะในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็น
รูปธรรมตรงตามความตอ้งการ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง (7) ไดเ้รียนรู้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาระบบการศึกษาไทย ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงครูไดป้รับปรุง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง พฤติกรรมการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเห็นไดช้ดั ดว้ยอาศยัส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความพร้อม และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูและนกัเรียน 

ระดบักลุ่มพบวา่ ครูเกิดการเรียนรู้ในการการวางแผนกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกนั 
ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อการแกปั้ญหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดร่วมกนัไว ้และไดป้ระสบการณ์จากการน าแผนลงสู่การปฏิบติั
ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีม การแลกเปล่ียนประสบการณ์และการ
แบ่งปันความรู้ท่ีมีอยู ่ในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนดว้ยกนั นอกจากนั้นครูยงัไดรั้บโอกาสในการเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนวทางท่ีเสนอ
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ออกความคิดเห็นนั้นมีผลต่อการปฏิบติัการจริง  ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั ร่วมสรุป ร่วมประเมินและสะทอ้นผลการด าเนินงานร่วมกนั ส่งผลใหก้ลุ่มครู(ผูร่้วม
วจิยั) เกิดประสบการณ์ความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการ และการด าเนินการโครงการกิจกรรม 
ต่างๆ และจากการท่ีครู (ผูร่้วมวจิยั) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในทุกโครงการ จากการท่ีครู (ผูร่้วมวจิยั)  ได้
ลงมือปฏิบติัการร่วมกนั ส่งผลให ้เกิดการเรียนรู้ทกัษะในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็น
รูปธรรมตรงตามความตอ้งการ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง ตามความถนดั ในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงครูไดป้รับทศันะในการเรียนรู้กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการพฒันา
ระบบการศึกษาไทย ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงครูไดป้รับปรุงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของตนเอง พฤติกรรมการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเห็นไดช้ดั ดว้ยอาศยัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูและนกัเรียน 

ระดบัทั้งองคก์รพบวา่ โรงเรียนไดรั้บการพฒันาระบบการส่ือสาร สารสนเทศ 
เทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินการจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการด าเนินการพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอล หรือหอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart Class Room) ทั้งระบบ ส่งผลใหโ้รงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ผา่นหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งระบบ และยงัพบวา่ โรงเรียนยงัได้
หอ้งปฏิบติัการในการสืบคน้แหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร ทั้งในดา้นของแนวคิด
ทฤษฎี  ปฏิบติั ส่งผลใหค้รูมีแนวทางในการพฒันาการศึกษาทกัษะ และประสบการณ์ในการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน ทั้งแผนกนกัธรรม-บาลี และแผนกสามญัศึกษา ท่ีสามารถเลือกใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
ต่อไป 
 

4.4 ความรู้ใหม่ (New Knowledge) ทีเ่กดิขึน้ 
เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการกระท า  (Action) เป็นความรู้ในบริบทหน่ึงๆ  (Specialize 

Knowledge) ความรู้ใหม่จากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดข้ึนไดจ้ากการพิจารณา
ร่วมกนัของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  “จากการบูรณาการในแนวคิดระหวา่งนกัวจิยัท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎี
กบัผูร่้วมวจิยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี ” เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการ
ท างานเม่ือประมวลภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อใหเ้กิด “นวตักรรม” ท่ีน ามาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎี
หรือแตกต่างจากท่ีเคยท ากนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง ?” ความรู้ใหม่  (New knowledge) ในการวจิยัเชิง



207 
 

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นผลจากการรวบรวมขอ้มูล  (Data) และสารสนเทศ  (Information) ท่ี
เกิดจากการปฏิบติังาน  (Action) ในแต่ละส่วนงาน  (Parts) เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนั (Connection of 
Parts) จะก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่  (A whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ีหากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย 
(joining of wholes) คงท่ีและใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปจะเป็นภูมิปัญญา  (Wisdom) เพื่อการเผยแพร่ไป
ยงัแหล่งอ่ืนๆได้   (วโิรจน์สารรัตนะ , 2556, หนา้ 124 ) ความรู้ใหม่จากการวจิยัในคร้ังน้ีเกิดข้ึนคือ
ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคมดงัน้ี 

1. ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล 
จากประสบการณ์ในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมจนัทวทิยาคม ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท าใหผู้ว้จิยัพบความรู้ใหม่
เก่ียวกบั “แนวทางการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล” 1) วธีิการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในแบบทาง
เดียว (Asynchronous learning) มาเป็นการท างานเป็นทีมแบบออนไลน์ ( Real-time collaboration)  
2) ผูเ้รียนสามารถดูวดีีโอการศึกษาผา่นระบบวดีีโอสตีมม่ิงไดต้ลอดเวลาแลว้ยงัไดท้บทวนบทเรียน
ซ ้ าๆ หลายๆรอบ ซ่ึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน3) ครูและนกัเรียนสามารถ
ส่ือสารผา่นหอ้งสนทนาออนไลน์ และการเรียกดูเอกสารมลัติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ การใชร้ะบบ
การถ่ายทอดเสียงและภาพผา่นทางเวบ็ซ่ึงสามารถฟัง เสียงดูภาพและสนทนา  (Chat) ไดพ้ร้อมๆกนั
4) นกัเรียนสามารถเขา้ถึงเอกสารและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆจาก
ทุกแหล่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมากมาย โดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  5) รูปแบบการพฒันาบุคลากรครู  (ผูร่้วมวจิยั ) ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผา่นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ดว้ยการ
สร้างแรงบนัดาลใจและการเรียนรู้วธีิการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียนดิจิตอลอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
คณะครูสามารถ “สร้างสรรค”์ และ “ชกัน านกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม” กบัการเรียนรู้ และไดใ้ชง้านเทบ็
เล็ต คอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดเ้ป็นอยา่งดี6) รูปแบบการส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียนนกัเรียนมีความเพลิดเพลินกบัการ
เรียนผา่นแอปพลิเคชัน่มากกวา่การเรียนแบบปกตินกัเรียนแสดงออกถึงความสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึน 
และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน นกัเรียนมีความสนุกกบัการใชแ้ทบ็เล็ต และ
คอมพิวเตอร์ส่ือเทคโนโลยใีนการคน้ควา้ท างานร่วมกนั และการส่งการบา้น 7) การจดัการ
หอ้งเรียนท่ีบูรณาการเทคโนโลยแีละการออกแบบการเรียนการสอน การอ านวยความสะดวกในการ
จดักิจกรรมการสอน การจดัการหอ้งเรียนโดยการสร้างการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมี
ความชดัเจน มีเป้าหมายและมีกิจกรรมมากมายท่ีใชเ้ทคโนโลย ีกบัการเรียนการสอนอยา่งบูรณาการ
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โดยมีนวตักรรม  ICT  ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นเทคโนโลยท่ีีใชร้ะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุใหม่ 
(Social Network ) มาสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริหารจดัการสถานศึกษาทั้งดา้นวชิาการ บุคคล 
งบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป 8) การพฒันาคุณภาพการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยสารสนเทศท่ีมีความพร้อมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ดว้ยระบบ E-Classroom, E-
Learning, E-Library ,E-office, E-Student และE-Service ท่ีส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการดว้ยเทคโนโลย ีสารสนเทศ  9) การจดัการหอ้งเรียนดิจิตอล หอ้งสมุดมีชีวติท่ีส่งเสริม
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ดว้ยส่ือสังคมสมยัใหม่ ซ่ึงสามารถยกระดบัสู่คุณภาพสถานศึกษายคุ
ใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาอีกดว้ย 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการด าเนินการวจิยัเร่ืองการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ; การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีโดยกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  2 วงจร 10 ขั้นตอนท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการนั้นเสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลว้จึง
ไดท้  าการสรุปเรียงผลตามล าดบัเพื่อการน าเสนอดงัน้ี 

5.1 พื้นท่ีและเป้าหมายในการวจิยั 
5.2 ค าถามการวจิยั 
5.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.5 ขั้นตอนการวจิยั 
5.6 สรุปผลการวจิยั 
5.7 อภิปรายผลการวจิยั 
5.8 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 พืน้ทีแ่ละเป้าหมายในการวจิัย 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม

ส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ : การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวจิยัในระดบัโรงเรียน  (School-Wide) ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจงตามคุณลกัษณะ 2 ประการ คือ 1)เป็นสถานศึกษาท่ีไม่ผา่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ในการ
ประเมินรอบท่ี 3 ท่ีผา่นมา  2) เป็นโรงเรียนท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ดว้ย
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และ 3) เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูภ่ายในวดัมรรคส าราญ ซ่ึงเป็นวดั
ท่ีผูว้จิยัไดพ้กัจ าพรรษาอยูจึ่งมีความสะดวกและความเป็นไปไดต่้อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการ
สังเกตการสัมภาษณ์และการบนัทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถเขา้ไปปฏิบติังาน
ภาคสนามไดต้ลอดระยะเวลาท่ีจะท าการวจิยัซ่ึงผลจาการเลือกไดส้ถานท่ีท่ีจะด าเนินการวจิยัคือ 
โรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ จงัหวดัขอนแก่น  
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ทั้งน้ีเน่ืองจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ ดว้ยการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้งในระดบัตน้สังกดั ระดบั
สถานศึกษา และผูแ้ทนชุมชน ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดผูร่้วมวจิยั  (Research participant) โดยยดึการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ิน 22 รูป/
คน จ าแนกเป็น 

1. บุคลากรในโรงเรียน เป็นผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรเฉพาะภายในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคมจ านวนรวมทั้งส้ิน 13 รูป/คนประกอบดว้ย 1) พระครูสุเมธธรรมสาร                   
2) พระอนุสรณ์ วชิรวโส 3) นายสุนทร กองชนะ 4) นายบวัค า อุ่นเน้ือ 5) พระสิทธิพล โสภณจิตฺโต 
6) พระกิตติศกัด์ิ ญาณเมธี 7) พระสมหวงั จนฺทธมฺโม 8) พระนิกร ขนฺติสมปนฺโน 9) นางสาวอจัรา 
โพยพาย 10) นางสาวทิพากร ศรีเลา 11) นายประยงค์  พรมมา 12) นายณฐัพงษ ์เพียรสงวน              
13) นางสาวกมลวรรณ จนัทวงษ ์

2. บุคลากรภายนอกโรงเรียน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 7 (จงัหวดัขอนแก่น, เลย, หนองบวัล าภู) และผูแ้ทนชุมชน จ านวน 9 รูป/
คน ประกอบดว้ย 1) พระครูสุธีกิตติวรญาณ(ประธานกรรมการจงัหวดัขอนแก่น) 2) นายคม พวงยะ 
3) นายสมาน แวน่แกว้ 4) ดร.ชยัยงค ์ช่วยจนัทร์ 5) นายศิริศกัด์ิ แสงปาก 6) นายพิพฒัน์ หอมฮด 7) 
จ.ส.อ.ประเทือง แกว้เพชร 8) น.ส.สุภาพ แสนประสิทธ์ิ 9) นายประวทิย ์พนัธ์ุพฒัน์ โดยผูว้จิยักบัผู ้
ร่วมวจิยัมีสถานะเท่าเทียมกนัในการร่วมกนัคิดปฏิบติัสังเกตผลและสะทอ้นผลของการวจิยัทั้ง  2 
วงจร 10 ขั้นตอน 

 

5.2 ค าถามการวจิัย 
ผลการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนด

เป็นอยา่งไรการด าเนินงานนั้น ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้และความรู้ใหม่ อะไรบา้ง  
 

5.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวิ

ทยาคม แผนกสามญัศึกษา ในขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีก าหนด ใน
กรณีการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั การเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล 
กลุ่มบุคคล และโรงเรียน ตลอดถึงองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

 



211 
 

5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัตามกรอบแนวคิดของ  Mills (2007) ซ่ึง

จ าแนกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี  1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม  
(Focus group interview) มี 1 ฉบบัเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 2 แบบสัมภาษณ์  2) แบบสังเกต  
(Observation form) มี 1 ฉบบัคือเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี  3 แบบรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการ  3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) เช่นบนัทึกอนุทิน  (Journal) แผนท่ี 
(Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ  (Audiotapes and videotapes) หลกัฐานส่ิงของ  (Artifacts) 
บนัทึกภาคสนาม  (Field notes) เคร่ืองการวจิยัฉบบัท่ี  1 แบบบนัทึกการประชุม4) แบบรายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการเคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 4 แบบประเมินโครงการและเคร่ืองมือการวจิยั
ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 แบบประเมินกิจกรรม 

 

5.5 ขั้นตอนการวจิัย 
ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมี  2 วงจร 10 ขั้นตอนระหวา่งเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2558 ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการดงัน้ี 
วงจรที ่1ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ  (Preparation) มีกิจกรรมและการด าเนินงานแบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ 5 กิจกรรมยอ่ยดงัน้ี คือ 
ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เสริมสร้างความ

เป็นกนัเองความร่วมมือสัมพนัธภาพอนัดีใหเ้กิดข้ึน  2) เสริมสร้างความกลา้คิดกลา้แสดงทศันะ  3) 
ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตประกอบดว้ย  1 กิจกรรมคือการพบปะพดูคุยและถวายน ้า
ปานะ ด าเนินการในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558  

ระยะท่ี  2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวจิยั  (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละแนวคิดเชิง
เทคนิค ) มี 2 กิจกรรมคือ  1) การเปิดตวัโครงการวจิยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความคุน้เคยความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงานและความเป็นผูร่้วมการวจิยั และ
เพื่อเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดย
ด าเนินการ และ 2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิคท่ี
ส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานโดยไดด้ าเนินการในวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2558 

ระยะท่ี 3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิดร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้
ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม  (Tacit knowledge) มี 2 กิจกรรมคือ  1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก
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ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิมมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ี
ก่อนและเพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยูอี่กทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ๆท่ีซ่อนอยูใ่นตวั
ผูว้จิยัแต่ละคนเพราะหากใหค้วามรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได้
และท่ีส าคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนได้  2) จดัท าปฏิทินการเนินงาน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัทั้ง  10 ขั้นตอนและเพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้าก
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัที13 มิถุนายน 2558 

ขั้นตอนที ่2 การวางแผน  (Planning) มี 2 กิจกรรมคือ 1 ) การวเิคราะห์สภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัไดร่้วมกนั
วเิคราะห์  “สภาพของสภาพสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเคยเป็นมา ” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในปัจจุบนั ” “สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา ” 
“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ” “การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ” โดยด าเนินการในวนัท่ี 20 มิถุนายน 
2558 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action plan) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาโดยด าเนินการในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2558  

ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ  (Acting) มี 3 กิจกรรมคือ 1 ) จดัท าเคร่ืองมือในการวจิยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือในการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากากร
ปฏิบติังานโดยด าเนินการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 2 ) การประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมก่อนการน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ยเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าข้ึนเพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการด าเนินงานในระยะต่อๆไปโดยด าเนินการในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 
และ 3) การน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติั
การท่ีไดจ้ากการจดักระท าร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2558  

ขั้นตอนที ่4 การสังเกตผล  (Observing) มี 3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนดรูปแบบ
และวธีิการสังเกตผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผล
การด าเนินงานทีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข
และการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยด าเนินการในวนัที  2) ขั้นตอนการ
สังเกตและเสนอรายงานผล  3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกต
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ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัในส่วนของรายละเอียดของโครงการ
โดยด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

ขั้นตอนที ่5 การสะท้อนผล  (Reflecting) มี 1 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ทั้งหมดเพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
โดยด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

วงจรที ่2 
ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่  (Re-planning) มี 2 กิจกรรมคือ 1)การศึกษาวเิคราะห์

สภาพปัจจุบนัของการพฒันางานมีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุกขั้นตอนท่ี
ผา่นมาพร้อมทั้งไดน้ าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดเกณฑใ์นการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 (แบบ
ประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัไดรั้บ
ทราบรวมทั้งน าเสนอใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัก่อนท่ี
จะร่วมกนัวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปก าหนด “สภาพท่ีคาดหวงั
จากการแกปั้ญหา” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก ” และ 2) การ
จดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทางเลือกท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัประเมิน
น ามาจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 26 มกราคม 2559  

ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติใหม่  (Re-acting) มี 3 กิจกรรมคือ  1) การสร้างขวญัก าลงัใจก่อน
การปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความ
กระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัโดยด าเนินการในวนัท่ี 6 – 7 กุมภาพนัธ์ 2559 2) การ
ก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัและเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการใหม่
บรรลุตามจุดมุ่งหมายพร้อมทั้งร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่โดยด าเนินการในวนัท่ี9-10 กุมภาพนัธ์ 2559 และ  3) การน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ท่ี
ไดจ้ากการจดัท าร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ – 16 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่  (Re-observing) มี 3 ขั้นตอนคือ  1) ขั้นตอนการก าหนด
รูปแบบและวธีิการสังเกตผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริง
ของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัจุดเด่นจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะเพื่อการ
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ปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ /กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขและการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน  2) ขั้นตอนการสังเกตและ
เสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การสังเกต ผลและรายงานผลขอความพึงพอใจของผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยัผูว้จิยั ในส่วนของรายละเอียดของโครงการกิจกรรมท่ีด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผลมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบและความ
พึงพอใจของแต่ละโครงการโดยด าเนินการใน วนัท่ี 20 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผลใหม่  (Re-reflecting) มี 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผล
การปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานท่ีแต่ละทีมได้
สรุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริงหรือไม่ทราบถึง
ส่ิงท่ีท าส าเร็จท าไม่ส าเร็จส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ใหม่รวมถึงความรู้ใหม่ 
2) การสะทอ้นผลการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 
หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอผลการการประเมิน
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอล ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี5  (แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอล 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ) และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินสภาพหอ้งเรียน
ดิจิตอล โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัซ่ึงได้
ด าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบโดย
ด าเนินการในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559  

ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล  (Conclusion) มี 1 กิจกรรมคือกิจกรรมการถอดบทเรียน  
(lesson distilled) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาใน
แง่มุมต่างๆโดยการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง  9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและความรู้ใหม่
จากการปฏิบติัจริงโดยด าเนินการในวนัท่ี 20 มีนาคม 2559 

 

5.6 สรุปผลการวจิัย 
สรุปผลการวจิยั น าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
5.6.1  สรุปผลเกีย่วกบัสภาพทีเ่คยเป็นมาสภาพปัญหาทีส่ าคัญเกีย่วกบัสภาพห้องเรียน

ดิจิตอลในปัจจุบันสภาพทีค่าดหวงัทางเลอืกเพือ่แก้ปัญหาและการประเมินเลอืกทางเลอืกเพือ่
แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพทีค่าดหวงัของการพฒันาห้องเรียนดิจิตอลทีเ่หมาะสม ส าหรับโรงเรียน
พระปริยตัิธรรมจันทวทิยาคม วดัมรรคส าราญจังหวดัขอนแก่น  
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1. “สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมท่ีเคยเป็นมา”พบวา่ 
ในอดีตนั้นโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเรียกวา่เป็นหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์ PC (แบบจอนูน) อยูป่ระมาณ 20 เคร่ือง อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไม่ได ้
อุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่แยกกระจดักระจาย ไม่สามารถท าการเรียนการสอนไดน้อกจากการ เรียน
เก่ียวกบัช้ินส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และเม่ือปี พ.ศ. 2551 โดยการบริหารงานของพระครู
สุเมธธรรมสาร(ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม) ไดจ้ดัท าโครงการ พฒันาหอ้ง ICT 
รวมกบัชุมชน โดยองคก์ารบริหารงานส่วนจงัหวดัเป็นผูส้นบัสนุน ในการจดัซ้ือ คอมพิวเตอร์ PC 
จ านวน 10 เคร่ือง โดยได ้ 

2. “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลย ีท่ีทนัสมยัส าหรับ
การจดัการเรียนการสอน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและจ านวนนกัเรียนต่อเคร่ือง 2) ครูขาดทกัษะ
ในการจดัการเรียนรู้โดยการใชส่ื้อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย กล่าวคือ ครูยงัมุ่งสอนตามต าราหนงัสือเรียนรูปแบบการสอนเป็นแบบบรรยาย 
นกัเรียนเบ่ือง่าย ขาดเรียนเยอะ ผลการเรียนไม่ดี ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม 
จะเห็นไดจ้ากผลการประเมินจาก สมศ.รอบสาม โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไม่ผา่นการ
ประเมิน โดยเฉพาะดา้นผลการเรียนมาตรฐานท่ี 5 และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 7 และ 11  

3. “สภาพท่ีคาดหวงั”คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมไดรั้บการสนบัสนุนการ
จดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของ
นกัเรียน ครูไดรั้บการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 อยา่งเป็นรูปธรรม 
มุ่งหวงัท่ีจะผา่นการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
ในมาตรฐานท่ี 7 และ 11 ในระดบั “ดี” ข้ึนไป  

4. “การประเมินเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั”จากสภาพปัญหา
ท่ีส าคญัท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัระบุประเด็นปัญหาต่างๆ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนั
วเิคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาและไดป้ระเมินเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา แลว้
ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม
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จนัทวทิยาคม ข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการจ านวน 2 โครงการ เพื่อน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาหรือใหบ้รรลุสภาพท่ีคาดหวงั ดงัน้ี คือ 1) โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม และ 2) โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยในรายละเอียดกิจกรรมในโครงการท่ี 1 เป็นไปเพื่อการแกปั้ญหาการ
จดัหาระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของ
นกัเรียน และในส่วนของโครงการท่ี 2 นั้นมุ่งแกปั้ญหาครูไดรั้บการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการ
เรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันา
ทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21  

5.6.2 การเปลีย่นแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง 
การเปลีย่นแปลง 
1. การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงั 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดบั คือ 

1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียน และ 2) ความคาดหวงัการ
เปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ  

1.1 ความคาดหวงัการเปลีย่นแปลงในระดับทีเ่ป็นภาพรวมของโรงเรียน 
1.1.1 การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนั

ทวทิยาคม บรรลุตามความคาดหวงั ท่ีก าหนดไวทุ้กประการ ซ่ึงในความมุ่งหวงัท่ีก าหนดไว ้คือ 
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมไดรั้บการสนบัสนุนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และ
คอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของนกัเรียน โดยไดรั้บการแกไ้ขผา่นการน า
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการท่ี 1 โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี 1) กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ 
ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบั นอ้ย 2) หอ้งเรียนอจัฉริยะ” 
(Smart Class Room) โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล และ 4) กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล  

1.1.2 ความคาดหวงัใหค้รูไดรั้บประสบการณ์พฒันาตนเองในการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการ
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เรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการ
เรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันา
ทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21อยา่งเป็นรูปธรรม มุ่งหวงัท่ีจะผา่นการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก ในมาตรฐานท่ี 7 และ 11 ในระดบั “ดี” ข้ึนไป 
โดยไดรั้บการแกไ้ขผา่นการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในโครงการท่ี2 โครงการอบรมครู 
หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาดา้นทกัษะการใชโ้ปรแกรม Moodle 2) กิจกรรมสร้าง
บทเรียนออนไลน์  3) กิจกรรมศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี4) 
กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

1.2 ความคาดหวงัการเปลีย่นแปลงในระดับกจิกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ส าหรับความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบติั

การ คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการส าเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดย
หลงัจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดน้ าแผนสู่การปฏิบติัแลว้ พบวา่ ผลการด าเนินโครงการทั้ง 2 
โครงการ เป็นผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมด คือ โครงการท่ี 1 โครงการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม และ โครงการท่ี 2 โครงการอบรมครู 
หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
พบวา่ จากกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมด ดงัน้ี 1) กิจกรรม
ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ระบบ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยใีนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เดิมนั้นใน
ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ (2.08) ความทนัสมยัของอุปกรณ์ (1.93) และความเพียงพอของ
อุปกรณ์(1.55) 2) หอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart Class Room)โดยส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือและติดตั้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo S40: ALL in One ขนาดหนา้จอ 
21.5 น้ิว จ  านวน 10 เคร่ือง, เคร่ืองเสียงช่วยสอน Phansound รุ่น TA-100 USB จ านวน 1 เคร่ือง, 
ไมคโ์ครโฟน NTS รุ่นB.48 จ านวน 1 อนั, ล าโพง ICTT 612 จ านวน 1 คู่, ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น 
จ านวน 1 อนั, เคร่ืองโปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB-S03 จ านวน 1 เคร่ือง, จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
Screen Boy ขนาด 70x70 จ านวน 1 จอ, โทรทศัน์สีจอแบน 55 น้ิว SAMSUNG รุ่น HG55AC695 
จ านวน 1 เคร่ือง, เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1000VA จ านวน 4 เคร่ือง , โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 
10 โตะ๊, เกา้อ้ี จ  านวน 10 อนั, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ TP-Link รุ่น TL-WR941ND จ านวน 1 
เคร่ือง, และเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก EPSON รุ่น L220 จ านวน 1 เคร่ือง 3) กิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อ
การศึกษาพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงไดรั้บบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน(แทบ็เล็ต) จ านวน 10 
เคร่ือง 4) กิจกรรมประเมินหอ้งเรียนดิจิตอล5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการและพฒันาดา้นทกัษะ
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การใชโ้ปรแกรมMoodle 6) กิจกรรมสร้างบทเรียนออนไลน์  ซ่ึงไดรั้บการประเมินในรายกิจกรรม 
โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ไดรั้บการพฒันาในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 3.80 (คิดเป็นร้อยละ 76) ในความพึง
พอใจ ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและการสร้างบทเรียนออนไลน์ 7) กิจกรรม
ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี8) กิจกรรมประเมินผลการน าส่ือไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาและผา่นการประเมินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (4.46) 
คิดเป็นร้อยละ 89.20 บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้1 วชิา ต่อ 1 ส่ือบทเรียนออนไลน์ ซ่ึงครู(ผูร่้วม
วจิยั) สามารถสร้างสรรคไ์ดต้ามคาด 

2. การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบวา่เกิดข้ึนใน  3 ระดบัคือระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มและ

ระดบัทั้งองคก์ารดงัน้ี 
ระดับตัวบุคคล  ประกอบดว้ยผูว้จิยัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและนกัเรียนมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 
1. ผูว้จิยั ไดค้วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ผา่น
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และการลงพื้นท่ีศึกษาวจิยัในองคก์ร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน
พระปริยติัธรรม ท่ีผูว้จิยัไดป้ระสบการณ์ ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมองคก์ร และองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั
การใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษาดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ท่ีมีให้
เลือกสรรมากมาย และท่ีส าคญัประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎี สู่การเรียนรู้ร่วมกนั 
เพื่อทดลองปฏิบติัจริงอิงหลกัการบริหารคุณภาพ PDCA ท่ีซ่ึงผูว้จิยันั้นไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัผูว้จิยัใน
ทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้การตรวจสอบ และการสะทอ้นผล
ร่วมกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รใหมี้การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
และเป็นตน้แบบในการบริหารโครงการและการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ไดส้ามารถน าไปเป็นแบบอยา่งได้
ในทุกโครงการของโรงเรียน และการร่วมแรงร่วมใจของผูร่้วมวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัมีความกงัวลใจ
เน่ืองจากผูร่้วมวจิยัไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการท าวจิยัเท่าท่ีควร ซ่ึงนั้นคือโจทยห์นกัท่ีผูว้จิยั
ตอ้งใชเ้ทคนิคในการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเป็นแนวคิดทฤษฏีเพื่อถ่ายทอดส่ือสารกบัผูร่้วมวจิยั
อยา่งมีศิลป์และศาสตร์ เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความเขา้ใจไปตามขั้นตอนของการวจิยัไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
และใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติัการวจิยัอยา่งเตม็ท่ี  

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ ผูอ้  านวยการ(ผูร่้วมวจิยั) ไดแ้สดงออกถึงความทุ่มเท 
เสียสละ มีน ้าใจ ใฝ่เรียนรู้สู้ทนยาก ร่วมดว้ยช่วยกนั เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ และมีโอกาสได้
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สร้างผลงานใหป้รากฏแก่คณะครู(ผูร่้วมวจิยั) กระบวนการในการด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นมีการ
ประชุมท่ีบ่อยคร้ัง การแสดงทศันะวสิัยทศัน์ความคิดเห็นของทุกรูป/คน อยา่งเสมอภาค ซ่ึง
ผูอ้  านวยการไดเ้รียนรู้กระบวนการดงักล่าว ส่งผลใหมี้ทกัษะในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การ
แบ่งปัน การเสียสละเพื่อการแกปั้ญหาและพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ในระยะเวลาของการรับ
ภารธุระทางพระศาสนาใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการนั้น เกิดข้ึนมาไม่นานนกั โอกาสท่ีจะได้
ฝึกฝนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติันั้นมีนอ้ย แต่การไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในฐานะผูร่้วมวจิยั ท าให้
ผูอ้  านวยการไดป้ระสบการณ์ตรงจากการท าวจิยั การท าโครงการ และการบริหารกิจกรรมใหบ้รรลุ
เป้าประสงค ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ไม่วา่จะด าเนินการจดักิจกรรม
โครงการใดๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินการจะน ารูปแบบ วธีิการ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ในการเป็นผูร่้วม
วจิยั ไปใชใ้นการบริหารโครงการ การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจใน
การรับผดิชอบ  

3. ครูพบวา่ ครูมีทกัษะในการส่ือสาร การสร้างวฒันธรรมมนุษยส์ัมพนัธ์ และการ
สนบัสนุนการท างานเป็นทีม ตลอดถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหส้ามารถสร้างสรรคส่ื์อเพื่อการ
เรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ครูสามารถพฒันารูปแบบการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยแีละการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ท่ีส่งผลใหน้กัเรียนขาดเรียนนอ้ยลงหรือแทบไม่ขาด
เรียนเลย รูปแบบการสอนของครูหนา้สนใจมากข้ึน ครูเหน่ือยนอ้ยลงผลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน
กวา่เดิมถึงไม่มากแต่ก็ถือวา่ไดรั้บการพฒันา โดยจะเห็นไดว้า่ ครูเร่ิมเปล่ียนมุมมองทศันะจาก 
รูปแบบการสอนใหม่ อยา่งเห็นไดช้ดั เกิดจากการพฒันาครูดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน 
เปล่ียนครูจากการเป็นผูบ้รรยาย สู่การสนบัสนุนและเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็กการเตรียมความพร้อมเด็ก
ในการทดลองการเรียนรู้ในวธีิใหม่ เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  การวดั
และประเมินผลตามแนวทางแห่งศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผู ้
ประเมินตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพึงพาซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาส่ือการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง การเตรียมการสอนท่ีมุ่งการน าเสนอในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม จากส่ิงท่ีพบเห็น
ไปสู่รายละเอียดของเน้ือหา 

ระดับกลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มครู มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึน ดงัน้ี 
1. กลุ่มครู 
พบวา่ กลุ่มครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีความสนใจในการฝึกฝนทกัษะพฒันาการใชส่ื้อ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มมากข้ึน เพราะเห็นผลส าเร็จ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง อีกทั้ง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างาน การเตรียมการสอนท่ีเดิมจะไม่สนใจกนัและกนั แยกกนั
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เปล่ียนมาเป็นท างานร่วมกนั ร่วมกนัเตรียมการสอนรวมกนั การ
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วางแผนบูรณาการบทเรียนในกลุ่มสาระร่วมกนั โดยการออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ท่ี
เปิดพื้นท่ีใหค้รูสามารถท างานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงานร่วมกนั อีกทั้งครูยงั
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ีเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล ผลิตส่ือ และเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา ( Mobility) โดย
ไม่จ  ากดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียน บทเรียนเน้ือหาไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 
ซ่ึงการพฒันาครูดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน โดยเปล่ียนครูจากการเป็นผูบ้รรยาย สู่การ
สนบัสนุนและเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็กการเตรียมความพร้อมเด็กใหท้ดลองการเรียนในวธีิใหม่ เพื่อให้
พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  การวดัและประเมินผลตามแนวทางศตวรรษท่ี 21 
เปล่ียนจากการท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผูป้ระเมินตนเอง 

ระดับทั้งองค์กร ประกอบดว้ย โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึน ดงัน้ี  โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม พบวา่ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจดัท าหอ้งเรียนอจัฉริยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
โรงเรียนในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ซ่ึงเป็นการวางระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลย ี
สารสนเทศใหม่ทั้งระบบ การติดตั้ง ฟรี WiFi การติดตั้งอุปกรณ์ฉายภาพดว้ยเคร่ืองโปรเจค็เตอร์ 
และติดตั้งจอทีวขีนาดใหญ่ ตลอดถึงการมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ รายละเอียดประกอบดว้ย 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo S40: ALL in One ขนาดหนา้จอ 21.5 น้ิว จ  านวน 10 เคร่ือง, 2) เคร่ือง
เสียงช่วยสอน Phansound รุ่น TA-100 USB จ านวน 1 เคร่ือง, 3) ไมคโ์ครโฟน NTS รุ่นB.48 
จ านวน 1 อนั, 4) ล าโพง ICTT 612 จ านวน 1 คู่, 5) ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น จ  านวน 1 อนั, 6) เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ EPSON รุ่น EB-S03 จ านวน 1 เคร่ือง, 7) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ScreenBoy ขนาด 
70x70 จ านวน 1 จอ, 8) โทรทศัน์สีจอแบน 55 น้ิว SAMSUNG รุ่น HG55AC695 จ านวน 1 เคร่ือง, 
9) เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1000 VA จ านวน 4 เคร่ือง , 10) โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 โตะ๊, 
11) เกา้อ้ี จ  านวน 10 อนั, 12) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ TP-Link รุ่น TL-WR941ND จ านวน 1 
เคร่ือง, 13) เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก EPSON รุ่น L220 จ านวน 1 เคร่ือง และไดรั้บการบริจาค
อุปกรณ์การเรียนการสอน(แทบ็เล็ต) จากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจ  านวน 10 เคร่ือง ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ส าหรับการพฒันาผูเ้รียน ในดา้น
ทกัษะ ต่างๆ ซ่ึงครูมีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล มีหอ้งส าหรับเตรียมการสอนร่วมกนั และมีอุปกรณ์ส่ือ
อ านวยความสะดวก ท่ีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี ส่งผลใหภ้าพ
บรรยากาศในการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม  

การเรียนรู้ 
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพบวา่เกิดข้ึนทั้งระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มและระดบัทั้งองคก์รดงัน้ี  
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ระดับตัวบุคคล  ประกอบดว้ย  ผูว้จิยัครูเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั พบวา่ ผูว้จิยัและผู ้
ร่วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัโดยพบวา่ (1) ไดเ้รียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (2) รู้วธีิการเขียนโครงการ และการบริหารโครงการใหมี้
ประสิทธิภาพ (3) เกิดการเรียนรู้การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ตั้งแต่การก าหนดความตอ้งการ
วตัถุประสงค ์เพื่อการแกปั้ญหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ (4) การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ท างานเป็นทีมการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการแบ่งปันความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมและเพิ่มเติมใหม่ใน
รูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน การใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั (5) ทศันะเก่ียวกบัการท าวจิยั เน่ืองจากมี
ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท าวจิยัในชั้นเรียนในระเบียบวธีิวจิยัอ่ืนๆ ได ้(6) เกิดการเรียนรู้ทกัษะในการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอน ท่ีเป็นรูปธรรมตรงตามความตอ้งการ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง (7) ไดเ้รียนรู้
กระบวนการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาระบบการศึกษาไทย ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงครูได้
ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง พฤติกรรมการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเห็นไดช้ดั ดว้ยอาศยัส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความพร้อม และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูและนกัเรียน 

ระดับกลุ่ม  พบวา่ ครูเกิดการเรียนรู้ในการการวางแผนกิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกนั 
ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค ์เพื่อการแกปั้ญหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดร่วมกนัไว ้และไดป้ระสบการณ์จากการน าแผนลงสู่การปฏิบติั
ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีม การแลกเปล่ียนประสบการณ์และการ
แบ่งปันความรู้ท่ีมีอยู ่ในรูปแบบของเพื่อนช่วยเพื่อน ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนดว้ยกนั นอกจากนั้นครูยงัไดรั้บโอกาสในการเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนวทางท่ีเสนอ
ออกความคิดเห็นนั้นมีผลต่อการปฏิบติัการจริง ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั ร่วมสรุป ร่วมประเมินและสะทอ้นผลการด าเนินงานร่วมกนั ส่งผลใหก้ลุ่มครู(ผูร่้วม
วจิยั) เกิดประสบการณ์ความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการ และการด าเนินการโครงการกิจกรรม 
ต่างๆ และจากการท่ีครู(ผูร่้วมวจิยั) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในทุกโครงการ จากการท่ีครู (ผูร่้วมวจิยั)ได้
ลงมือปฏิบติัการร่วมกนั ส่งผลให ้เกิดการเรียนรู้ทกัษะในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็น
รูปธรรมตรงตามความตอ้งการ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง ตามความถนดั ในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงครูไดป้รับทศันะในการเรียนรู้กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการพฒันา
ระบบการศึกษาไทย ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงครูไดป้รับปรุงพฤติกรรมการ
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เรียนรู้ของตนเอง พฤติกรรมการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเห็นไดช้ดั ดว้ยอาศยัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูและนกัเรียน 

ระดับทั้งองค์กร  พบวา่ โรงเรียนไดรั้บการพฒันาระบบการส่ือสาร สารสนเทศ 
เทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินการจากส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการด าเนินการพฒันาหอ้งเรียน
ดิจิตอล หรือหอ้งเรียนอจัฉริยะ” ( Smart Classroom)ทั้งระบบ ส่งผลใหโ้รงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนนกัเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ผา่นหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งระบบ และยงัพบวา่ โรงเรียนยงัได้
หอ้งปฏิบติัการในการสืบคน้แหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร ทั้งในดา้นของแนวคิด
ทฤษฎี ปฏิบติั ส่งผลใหค้รูมีแนวทางในการพฒันาการศึกษาทกัษะ และประสบการณ์ในการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน ทั้งแผนกนกัธรรม-บาลี และแผนกสามญัศึกษา ท่ีสามารถเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ต่อไป 

ความรู้ใหม่ 
ความรู้ใหม่จากการวจิยัในคร้ังน้ีเกิดข้ึนคือความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันา

หอ้งเรียนดิจิตอล ดงัน้ี 
1. ความรู้ใหม่เกีย่วกบัรูปแบบการพฒันาห้องเรียนดิจิตอล จากประสบการณ์ในการ

พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ดว้ย
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท าใหผู้ว้จิยัพบความรู้ใหม่เก่ียวกบั “แนวทางการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล” 1) วธีิการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในแบบทางเดียว  (Asynchronous 
learning) มาเป็นการท างานเป็นทีมแบบออนไลน์ ( Real-time collaboration) 2) ผูเ้รียนสามารถดู
วดีีโอการศึกษาผา่นระบบวดีีโอสตีมม่ิงไดต้ลอดเวลาแลว้ยงัไดท้บทวนบทเรียนซ ้ าๆ หลายๆรอบ 
ซ่ึงเหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน  3) ครูและนกัเรียนสามารถส่ือสารผา่นหอ้ง
สนทนาออนไลน์ และการเรียกดูเอกสารมลัติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ การใชร้ะบบการถ่ายทอด
เสียงและภาพผา่นทางเวบ็ซ่ึงสามารถฟัง เสียงดูภาพและสนทนา  (Chat) ไดพ้ร้อมๆกนั  4) นกัเรียน
สามารถเขา้ถึงเอกสารและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆจากทุกแหล่ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมากมาย โดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) รูปแบบการพฒันาบุคลากรครู  (ผูร่้วมวจิยั)  ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ผา่นการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจและ
การเรียนรู้วธีิการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียนดิจิตอลอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะครูสามารถ 
“สร้างสรรค”์ และ “ชกัน านกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม” กบัการเรียนรู้ และไดใ้ชง้านเทบ็เล็ต คอมพิวเตอร์ 
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ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ ภายในหอ้งเรียนดิจิตอลไดเ้ป็นอยา่งดี6) รูปแบบการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ 
การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียนนกัเรียนมีความเพลิดเพลินกบัการเรียนผา่น
แอปพลิเคชัน่มากกวา่การเรียนแบบปกตินกัเรียนแสดงออกถึงความสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึน และเกิด
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน นกัเรียนมีความสนุกกบัการใชแ้ทบ็เล็ต และคอมพิวเตอร์ส่ือ
เทคโนโลยใีนการคน้ควา้ท างานร่วมกนั และการส่งการบา้น 7) การจดัการหอ้งเรียนท่ีบูรณาการ
เทคโนโลยแีละการออกแบบการเรียนการสอน การอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการสอน 
การจดัการหอ้งเรียนโดยการสร้างการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมีความชดัเจน มี
เป้าหมายและมีกิจกรรมมากมายท่ีใชเ้ทคโนโลย ีกบั การเรียนการสอนอยา่งบูรณาการโดยมี
นวตักรรมICT ท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นเทคโนโลยท่ีีใชร้ะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยคุใหม่ ( Social 
Network ) มาสนบัสนุนการเรียนรู้และการบริหารจดัการสถานศึกษาทั้งดา้นวชิาการ บุคคล 
งบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป 8) การพฒันาคุณภาพการศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยสารสนเทศท่ีมีความพร้อมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ดว้ยระบบ E-Classroom, E-
Learning, E-Library ,E-office, E-Student และE-Service ท่ีส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนและการ
บริหารจดัการดว้ยเทคโนโลย ีสารสนเทศ9) การจดัการหอ้งเรียนดิจิตอล หอ้งสมุดมีชีวติท่ีส่งเสริม
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ดว้ยส่ือสังคมสมยัใหม่ ซ่ึงสามารถยกระดบัสู่คุณภาพสถานศึกษายคุ
ใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาอีกดว้ย 
 

5.7. อภิปรายผลการวจิัย 
อภิปรายผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรายในประเด็นจากค าถามการวจิยัและประเด็นอ่ืนๆ 

ท่ีพบจากการวจิยัรวม 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) สภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบั
สภาพหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา และการประเมิน
เลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั 2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
จริง 3) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง และ 4) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

5.7.1 สภาพทีเ่คยเป็นมาสภาพปัญหาทีส่ าคัญเกีย่วกบัห้องเรียนดิจิตอลในปัจจุบันสภาพ
ทีค่าดหวงัทางเลอืกเพือ่แก้ปัญหาและการประเมินเลอืกทางเลอืกเพือ่แก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่
คาดหวงั  

ผลการวจิยัพบวา่ในอดีตนั้นโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม มีแหล่งเรียนรู้ ท่ี
เรียกวา่เป็นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์ PC จอนูน อยูป่ระมาณ 20 เคร่ือง สภาพ
การใชง้านไม่ได ้อุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่แยกกระจดักระจาย ไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้
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นอกจากการ เรียนเก่ียวกบัช้ินส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และเม่ือปี พ.ศ. 2551 โดยการ
บริหารงานของพระครูสุเมธธรรมสาร(ผูจ้ดัการโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม) ไดจ้ดัท า
โครงการพฒันาหอ้ง ICT รวมกบัชุมชน โดยมีองคก์ารบริหารงานส่วนจงัหวดัขอนแก่นเป็น
ผูส้นบัสนุน ในการจดัซ้ือ คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 10 เคร่ือง จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัและ
เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเป็นฐาน และไดก้ าหนดนโยบายในแผนพฒันาการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม ขอ้ท่ี 4 ในการพฒันาส่ือ เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั  ยนื ภู่วรรณ (2556) Voa Thai (2556) เห็น
วา่การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมามาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนเป็นส่ิงส าคญัและเป็น
ประโยชน์ เพิ่มศกัยภาพการเรียนการสอนตอบสนองต่อความตอ้งการอยา่งไร้ขีดจ ากดัและมี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาการสอน รวมถึงการเขียน การอ่าน การแสวงหา และการจดัการความรู้
ในยคุดิจิตอล การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของผูค้นอนัเน่ืองมาจากไอซีทีมีความเด่นชดัมากข้ึน ส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแยกและแบ่งกลุ่มระหวา่งผูค้นมากมายข้ึน เกิดช่องวา่งทางดิจิตอลท่ีเรียกวา่ 
Digital Divide กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดพ้ยายามหาทางลดช่องวา่งโดย
การส่งเสริมการใชไ้อซีทีในชุมชน มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ไอซีทีชุมชนข้ึนเป็นจ านวนมาก  

ปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัหอ้งเรียนดิจิตอลในปัจจุบนั พบวา่ ดา้นท่ี 1 โรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส าหรับจดัการเรียนการ
สอน ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการและจ านวนนกัเรียนต่อเคร่ือง ซ่ึงสาเหตุส าคญัเกิดจากปัจจยัดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี 1) ดา้นงบประมาณท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน จากภาครัฐ เพราะงบประมาณท่ีไดรั้บเป็น
เงินอุดหนุนรายหวัท่ีระบุใหจ่้ายตามประเภท คือ ค่าพาหนะ ค่าภตัตาหาร ค่าเงินตอบแทนเดือนครู 
และค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงนั้นเป็น ดา้นท่ี 2 ดา้นบุคลากร คือ ครูขาดทกัษะ
ในการจดัการเรียนรู้ โดยการใชส่ื้อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย กล่าวคือ ครูยงัมุ่งสอนตามต าราหนงัสือเรียนรูปแบบการสอนเป็นแบบบรรยาย 
นกัเรียนเบ่ือง่าย ขาดเรียนเยอะ ผลการเรียนไม่ดี ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม 
จะเห็นไดจ้ากผลการประเมินจาก สมศ.รอบสาม โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ไม่ผา่นการ
ประเมินปละโดยเฉพาะดา้นผลการเรียน มาตรฐานท่ี 5 และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน มาตรฐานท่ี 7 และ 11 สภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือ
ไดรั้บการแกปั้ญหาจนไม่พบปัญหา แลว้ส่งผลใหโ้รงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมมีหอ้งเรียน
ดิจิตอลท่ีเหมาะสม เพียงพอจากการสนบัสนุนในการจดัท าโครงการหอ้งเรียนอจัฉริยะ หอ้งเรียน
เสมือนจริง  (Vitual Classroom) สอดคลอ้งกบั สรุศกัด์ิ ปาเฮ (2556) อุทยั ภิรมณ์ร่ืน (2540) ซ่ึงเป็น
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การสนบัสนุนในลกัษณะเดียวกนักบัหอ้งเรียนดิจิตอลส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการเรียนผา่นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนรู้ร่วมกนัไดต้าม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ีเรียกวา่ “การเรียนแบบเสมือนจริง” โดยมีองคป์ระกอบ
ส าคญัคือ 1) คุณลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน (Pedagogical Approach) 2) คุณลกัษณะใน
การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้  (Intellectual Approach) 3) คุณลกัษณะของการช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวก (Facilitative Approach) 4) คุณลกัษณะเชิงเทคนิค (Technical Approach) 5) 
คุณลกัษณะของความร่วมมือในการเรียนรู้ (Collaborative Approach) ในส่วนของครู(ผูร่้วมวจิยั)
ไดรั้บการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณาการในชั้น
เรียน เช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้ไดท้ัว่โลกผา่นทาง Internet สามารถจดัการเร่ืองเอกสารไดทุ้ก
รูปแบบ ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั Miller (2009) Hogue (2011) Intel 
(2554) การพฒันาบุคลากรครูเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างพื้นฐานอนัแขง็แกร่ง มีแรงบนัดาลใจและ
ทราบถึงวธีิการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะครูสามารถสร้างสรรคแ์ละ
ชกัชวนนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม โดยการใชเ้ครือข่ายการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการพฒันาทกัษะส าหรับ
ใชใ้นศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัทศันะของพงษช์ยั ชยัมงคล (2557) กล่าวถึงคุณลกัษณะของ
หอ้งเรียนดิจิตอลนั้นจะตอ้งเป็นหอ้งเรียนท่ีสามารถสนบัสนุนการใชส่ื้อการสอนไดห้ลากหลาย
เช่ือมโยงส่ือการสอนจากหอ้งเรียนอิเลคทรอนิกส์ E-Classroom สามารถสืบคน้ใชซ้ ้ าปรับปรุง
เน้ือหาใหท้นัสมยัและเพิ่มข้ึนตลอดเวลา เป็นแหล่งสืบคน้ความรู้ของนกัเรียน ไดเ้ป็นอยา่งดี  

สภาพท่ีคาดหวงัของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม คือ ไดรั้บการสนบัสนุนการ
จดัหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทั้ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของนกัเรียน ครู
ไดรั้บการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศหอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ
เรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของ
นกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิง
ท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21สอดคลอ้งกบั Intel (2554) ท่ีไดพ้ฒันา
โมเดลหอ้งเรียนแห่งอนาคตเป็นโซลูชัน่ประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบของ อี-เลิร์นน่ิง ซ่ึง
นกัเรียนทุกคนไดใ้ชค้อมพิวเตอร์คนละเคร่ืองในหอ้งเรียน ( 1:1 E-Learning) และสนบัสนุน
นโยบายแทบ็เล็ตเพื่อการศึกษา ( One Tablet Per Child) ของรัฐบาล และระบบบริหารจดัการใน
หอ้งเรียน (Content Distribution Network, Firewall, Content Caching, Classroom Management) 
การจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรครู ควบคู่กบัการอบรมผา่นโปรแกรม อินเทลทีช 
และ อินเทลเลิร์นน่ิง ซีร่ีส์  1:1 เป็นตน้ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันาบุคลากรครูใหมี้แรงบนัดาล
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ใจและทราบถึงวธีิการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะครูสามารถ 
“สร้างสรรค”์ และ “ชกัชวนนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม ” กบัการเรียนรู้ไดก้ารใชง้านเทบ็เล็ต พีซี อินเทล
อะตอมในหอ้งเรียน ท าใหเ้กิดการโตต้อบอยา่งกระตือรือร้นระหวา่ง คุณครูและนกัเรียนนกัเรียน
เพลิดเพลินกบัการเรียนผา่นทางแอปพลิเคชัน่มากกวา่การเรียนแบบปกตินกัเรียนแสดงออกถึงความ
สนใจท่ีเพิ่มมากข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน นกัเรียน สนุกกบัการใชแ้ทบ็เล็ต
พีซีในการคน้ควา้วจิยัในชั้นเรียน การส่งการบา้น และการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกบัเพื่อนๆ 
สอดคลอ้งกบัท่ี Samsung Smart Learning Center (2556) ไดท้  าการพฒันาระบบสนบัสนุนการจดั
การศึกษา โดยค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ดา้นในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 1) 
สร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ดว้ยการออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ท่ีเปิดพื้นท่ีให้
สามารถท างานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงาน 2) การเขา้ถึงเทคโนโลยี ด้วยการ
สร้างโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีสามารถสืบคน้ขอ้มูล ผลิตส่ือ และเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
(Mobility) โดยไม่จ  ากดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียน  3) หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 
21 ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem-Based Learning) 
เพื่อใหเ้ด็กฝึกตั้งค  าถามกบัส่ิงรอบตวัและคน้หาค าตอบและเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  4) การพฒันา
ครู ดว้ยการปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน โดยเปล่ียนครูจากการเป็นผูบ้รรยาย สู่การสนบัสนุนและ
เรียนรู้ร่วมกนักบัเด็ก  5) เตรียมความพร้อมเด็กใหท้ดลองการเรียนในวธีิใหม่ เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะ
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 6) การวดัและประเมินผลตามแนวทางศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนจาก
การท่ีครูเป็นผูป้ระเมินใหเ้ด็กเป็นผูป้ระเมินตนเอง 

การประเมินเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั เพื่อใหก้ารพฒันา
และแกไ้ขปัญหาท่ีพบบรรลุตามสภาพท่ีคาดหวงั ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัวเิคราะห์ทางเลือกท่ี
หลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาจากเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 1) ทางเลือกนั้นมีความเป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติัหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเป็นไปไดจ้ากความเป็นไปไดใ้นการใชท้รัพยากรต่างๆ
ทางการบริหารอาทิเช่นคนเงินวสัดุอุปกรณ์เป็นตน้  2) ทางเลือกนั้นสอดคลอ้งกบันโยบายของ
โรงเรียนหรือไม่  3) ทางเลือกนั้นเกิดจากความตอ้งการแกไ้ขร่วมกนัของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคน
ใช่หรือไม่จนไดท้างเลือกท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาออกมาในรูปของแผนปฏิบติั
การข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย โครงการจ านวน 2 โครงการ เพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือให้
บรรลุสภาพท่ีคาดหวงั ดงัน้ี คือ 1) โครงการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวิ
ทยาคม และ 2) โครงการอบรมครู หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยในรายละเอียดกิจกรรมในโครงการท่ี 1 เป็นไปเพื่อการแกปั้ญหาการจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้ง
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คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา ท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นตอ้งการของนกัเรียน และใน
ส่วนของโครงการท่ี 2 นั้นมุ่งแกปั้ญหาครูไดรั้บการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญั
ในศตวรรษท่ี 21  

5.7.2 การเปลีย่นแปลงจากการปฏิบัติจริง 
การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงเกิดข้ึนใน  2 ระดบัประกอบดว้ย  1) การเปล่ียนแปลง

ท่ีคาดหวงัพบวา่หลงัจากการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัผลปรากฏวา่ส าเร็จและบรรลุตาม
วตัถุประสงคทุ์กโครงการส่งผลใหปั้ญหาสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีตอ้งการจะพฒันาไดรั้บการแกไ้ข
จนบรรลุตามท่ีคาดหวงั  2) การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั พบวา่เกิดข้ึนใน  3 ระดบัคือ 1) ระดบั
บุคคลประกอบดว้ยผูว้จิยัครูและผูอ้  านวยการ  2) ระดบักลุ่มคือกลุ่มครูและ  3) ระดบัองคก์ารคือ
สถานศึกษาซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพบวา่ลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์แทบ
ทั้งส้ินจากผลการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงัซ่ึงปรากฏผลในทิศทางท่ีดีข้ึนเช่นน้ีมีปัจจยั
ท่ีส าคญัจากการน าเอาหลกัการจากระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้น
กระบวนการแกไ้ขปัญหาโดยระเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวก่อใหเ้กิดปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
และบรรลุความคาดหวงัดงัน้ี 1) การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิดเสนอความเห็นลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัการวจิยัทุกขั้นตอนโดยไม่มี
การปิดกั้นความคิดเน่ืองจากผูว้จิยัเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงไดแ้สดงในบทบาทของผูใ้หบ้ริการหรือ
อ านวยความสะดวกมีสถานะเท่าเทียมกบัผูร่้วมวจิยัทุกคนดงันั้นทางเลือกท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาจึงเป็นแนวทางท่ีมาจากผูร่้วมวจิยัโดยแทจ้ริงส่งผลใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนกระท าดว้ยความ
เตม็ท่ีละเตม็ใจสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของวโิรจน์สารรัตนะ  
(2555) ท่ีกล่าววา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูถู้กวจิยัเปล่ียนบทบาทจากการเป็น
ผูถู้กกระท า (Passive) เป็นผูก้ระท า (Active) หรือผูร่้วมกระท า (Participant) หรือเปล่ียนวธีิการวจิยั
จากพวกเขา (On them) เป็นการวจิยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By them and for them) กล่าวคือ 
ผูถู้กวจิยัจะมีส่วนร่วมในการวจิยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการ
ปฏิบติันั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูว้จิยัก็เปล่ียนไปดว้ย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจาก
ภายนอก (outside expert) ก็กลายเป็นผูร่้วมวจิยัท่ีเสมอภาคกนั นอกจากนั้นการวจิยัก็ไม่ไดมี้
จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อท าความเขา้ใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่
จะตอ้งมีการปฏิบติัเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะ
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เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนือนัเน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนนั้น2) ส่งเสริมใหผู้ร่้วมวจิยัแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกส่ือและการใช้
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการบูรณาการเพื่อการเรียนการสอน และเป็นส่วน
หน่ึงในการน าผูอ่ื้น(ผูร่้วมวจิยั) ไดเ้ขา้ใจเช่นนั้นดว้ย และท่ีส าคญัในส่วนของกระบวนการวจิยัใน
ทุกขั้นตอนมีส่วนเปล่ียนองคก์รได ้ซ่ึงผูว้จิยัมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
องคก์รการศึกษาพระพุทธศาสนา สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Samsung Smart Learning Center 
(2556) ปรารถนา ชนะศกัด์ิ (2556) สุพจน์ ศรีนุตพงษ ์ (2555) กล่าวถึงการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาสนบัสนุนการเรียนรู้และการใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสหสาขาวชิา เพื่อคน้ค าตอบ สร้างการคน้พบ รวมถึง
สร้างส่ือ เพื่อแบ่งปันการคน้พบและสร้างแรงบนัดาลใจกบัผูอ่ื้น ซ่ึงในการจดักระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของครู  3) ครู
ไดรั้บการพฒันาตนเองในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ
เรียนรู้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนของ
นกัเรียนดว้ย และลดชัว่โมงการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้ในส่ิง
ท่ีนกัเรียนสนใจ และพฒันาทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 คลอ้งกบั สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556) อุทยั 
ภิรมยร่ื์น (2540) Miller (2009) Hogue (2011) ซ่ึงกล่าวถึง การพฒันาการส่ือสาร การมีส่วนร่วม 
และทกัษะการใชดิ้จิตอลในศตวรรษท่ี 21 นวตักรรมการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทัว่โลก
ก าลงัใหค้วามสนใจและขยายตวัมากข้ึนในการเรียนการสอนท่ีอาศยัส่ืออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 4) มุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของวโิรจน์สารรัตนะ  (2555) ท่ีกล่าววา่การวจิยัไม่ไดมี้จุดมุ่งหมาย
เพียงเพื่อท าความเขา้ใจหรือเพื่อความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้นแต่จะตอ้งมีการปฏิบติั
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ยและคาดหวงัวา่จะเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีย ัง่ยนือนัเน่ืองมาจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนดงันั้น
จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัส่งผลทั้ง 4 ปัจจยัดงักล่าวท่ีไดจ้ากการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในงานวจิยัคร้ังน้ีท าใหก้ารปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละส่งผลให้
การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลใหบ้รรลุความคาดหวงัได ้

5.7.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
จากผลการวจิยัพบวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนใน  3 ระดบัคือ 1) ระดบับุคคลประกอบดว้ยผูว้จิยั

และครู 2) ระดบักลุ่มคือกลุ่มครูและ 3) ระดบัองคก์ารคือสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีวโิรจน์สาร
รัตนะ (2555) ไดใ้หท้ศันะวา่การเรียนรู้จากการกระท าในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็น
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การเรียนรู้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มหรือระดบัหน่วยงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัหรือจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั
และกบับุคคลอ่ืนๆท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยทั้งน้ีการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือการกระท านั้นได้
เกิดข้ึนในหลายลกัษณะในทุกขั้นตอนของการวจิยัทั้งน้ียงัพบวา่ทั้งผูว้จิยัครู (ผูร่้วมวจิยั ) และ
สถานศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมากมายและหลากหลายซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
นั้นเกิดจากลกัษณะการเรียนรู้จากการปฏิบติัหรือไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง  (Learning by doing) 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้ใน
ลกัษณะน้ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้มากกวา่การเรียนรู้แบบอ่ืนๆและยงัพบวา่การเรียนรู้ในลกัษณะ
ดงักล่าวจะติดตวับุคคลนั้นๆไดค้งทนและย ัง่ยนืกวา่การเรียนรู้แบบอ่ืนๆสอดคลอ้งกบัวโิรจน์สาร
รัตนะ  (2555) ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่การเรียนรู้จากการกระท า  (Action learning) หรือการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์  (Experiential learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้นๆในทุกขั้นตอนจากการวจิยัถือ
ไดว้า่เป็นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเน่ืองจากจากผลการศึกษาวจิยัพบวา่การกระท า  (doing) 
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  (Learning) ไดม้ากถึง  75% ซ่ึงสูงกวา่กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อ่ืนๆเช่นการ
อภิปรายการสาธิตการใชโ้สตทศันูปกรณ์การอ่านและการบรรยายน าเสนอผลงาน ซ่ึงผูว้จิยัควร
จะตอ้งค านึงถึง “การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน ” โดยปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยั
ร่วมกนัวเิคราะห์และก าหนดประเด็นต่างๆดงักล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของ
พวกเขาหลงัจากนั้นผูว้จิยัจึงจะน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันางานนั้นๆมาเสริมตาม
หลกัการ  “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือใหมี้การระเบิดจากภายใน  (Inside-out) ก่อนแลว้เสริมดว้ย
ศกัยภาพจากภายนอก  (Outside-in)” หรือตามแนวคิด  “Let them first,then researcher” 2) เรียนรู้วา่
ในการขบัเคล่ือนองคก์ารใหมุ้่งไปขา้งหนา้สู่ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว้
นอกจากองคป์ระกอบในดา้นการบริหารจดัการแลว้ปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลท่ีถือเป็นเร่ือง
ส าคญัไม่แพก้นัเน่ืองจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นผูข้บัเคล่ือนแผนงานต่างๆขององคก์ารท่ีไดว้างไว้
ดงันั้นการกระท าใดๆท่ีจะท าให ้“ไดใ้จ” จากพวกเขาเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีผูน้  าพึงกระท าเช่นการชมเชย
การใหก้ าลงัใจการมอบรางวลัการจดักิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจเป็นตน้ท่ีส าคญัพบวา่ผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบติัของบุคลากรท่ีผูน้ า  “ไดใ้จ” พวกเขาจะออกมาดีกวา่ผลงานท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีผูน้ า
ไม่สามารถ “ซ่ือใจได้” ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นถือเป็น
หน่ึงในวธีิการท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลและแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆใน
สถานศึกษา ดว้ยเหตุผลท่ี วา่เป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืท าใหส้ถานศึกษาไดรู้ปแบบแนวทาง
ในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งครูยงัไดรั้บการพฒันาตนเองและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมครูไดคิ้ดเป็นท าเป็นแกปั้ญหาดว้ยตวัเองเป็นไม่ใช่รอใหผู้บ้ริหารสั่งการอยา่งเดียวผูบ้ริหาร
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และครูต่างมีสถานะเท่าเทียมกนันอกจากนั้นยงัท าใหไ้ดแ้นวคิดใหม่ความรู้ใหม่ออกมาจากครูอยา่ง
มากกมายและมีความหลากหลายถือไดว้า่เป็นการพฒันาอยา่งสร้างสรรคอ์งคก์ารจะเกิดการพฒันา
และขณะเดียวกนับุคลากรท่ีเกิดความเขม้แขง็ควบคู่กนัไปดว้ยพร้อมๆกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
Quixley (2008 อา้งถึงใน  ชยานนท์ มนเพียรจนัทร์  2554) ท่ีกล่าววา่เหตุผลท่ีตอ้งใชก้ระบวนการ
ของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมก็เพราะวา่การวจิยัประเภทน้ีนั้น  1) เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประโยชน์ในการพฒันาส าหรับการบริการชุมชนในภาคเอกชน  (Non-government) 2) เปิดโอกาส
ใหเ้ผชิญกบัค าถามหรือปัญหาใหญ่ๆ  (Big questions) 3) ท าหนา้ท่ีเสริมพลงั  (Empowerment) ใหก้บั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งช่วยเสริมพลงัใหก้บัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการใหก้ารบริการและ
หน่วยงานขา้งเคียงอ่ืนๆ 3) ช่วยใหอ้งคก์รและพนกังานเขา้ใจวา่จะมีการปฏิบติังานและปรับปรุงงาน
กนัอยา่งไรโดยเป็นระบบท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการเรียนรู้  4) ช่วยใหมี้จุดเนน้ท่ีดีกวา่เดิม
ในส่ิงท่ีท ากนัอยูแ่ลว้ 5) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รและ
คนงานแต่ละคน  6) ท าใหก้ารประเมินผลมีความง่ายยิง่ข้ึนและสนุกมากยิง่ข้ึน  7) ช่วยเพิ่มคุณค่า
ใหก้บัขอ้สมมติฐาน  (Hunches) และจะช่วยใหเ้ราสามารถท่ีจะคน้หาขอ้สมมติฐานนั้นในทิศทางท่ี
ตรงประเด็น (Relevant) และเป็นประโยชน์ (Useful) และทา้ยท่ีสุดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมสามารถท่ีจะช่วยองคก์รในการพฒันาแนวทางการใหบ้ริการท่ีมีความหลากหลายเพิ่มข้ึน  
(Multi-faceted) เป็นองคร์วม (Holistic) และมีความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

5.7.4 ความรู้จากการปฏิบัติจริง 
จากผลการวจิยัพบวา่ความรู้ใหม่จากการปฏิบติัท่ีไดท้ั้งในกรณีท่ีเก่ียวกบั  “การพฒันา

หอ้งเรียนดิจิตอล ” และในกรณีท่ีเก่ียวกบั  “การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ” นั้นมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ีคือ 1) มีขั้นตอนยอ่ยการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน  2) ค านึงถึง 10 หลกัการ 
10 จรรยาบรรณและ  10 บทบาทของผูว้จิยัในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานท า
ใหไ้ด ้“กรอบการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม : 
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวโิรจน์สาร
รัตนะ (2555) ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่ความรู้ใหม่  (New knowledge) ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมจึงเป็นผลจากการรวบรวมขอ้มูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน  
(Action) ในแต่ละส่วนงาน  (Parts) เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนั  (Connection of parts) จะก่อใหเ้กิดภาพ
ความรู้ใหม่  (A whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ีหากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย  (Joining of wholes) 
คงท่ีและใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปจะเป็นภูมิปัญญา  (Wisdom) เพื่อการเผยแพร่ไปยงัแหล่งอ่ืนๆซ่ึง
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นเป็นกรอบแนวคิดและน าไปสู่การปฏิบติั
น้ีท าใหก้ารพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมนั้น
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บรรลุความคาดหวงัคือจากการปฏิบติังานทั้ง  2 โครงการจนส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคทุ์ก
โครงการส่งผลใหปั้ญหาในดา้นต่างๆไดรั้บการแกไ้ข จนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงัเป็นผลมาจาก
ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารปฏิบติัการตามขั้นตอนยอ่ยของการด าเนินงาน  2 วงจร 10 ขั้นตอนของระเบียบวธีิ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยค านึงถึง  10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณและ  10 บทบาทของ
ผูว้จิยั 

  

5.8 ข้อเสนอแนะ 
จากการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม 

โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
5.8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ ความส าเร็จจากการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผูว้จิยั
และผูร่้วมวจิยั ท่ีซ่ึงเกิดจากการเปิดโอกาสใหทุ้กรูป/คน มีส่วนร่วมในการพฒันาและแกปั้ญหาใน
ทุกขั้นตอนร่วมกนั ซ่ึงส่งผลใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บการพฒันาจากประสบการณ์ตรงในการร่วมลงมือ
ปฏิบติัการจริงซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการคิด วเิคราะห์ สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย
ตนเองในอนาคต ส่ิงน้ีถือไดว้า่เป็นการพฒันาในท่ีย ัง่ยนืสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั วโิรจน์ สาร
รัตนะ(2556) ท่ีไดใ้หท้ศันะวา่ กระบวนการเรียนรู้ 

2. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้จิยัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจตอ้งใชเ้ทคนิคบา้ง
ประการเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นขั้นเป็นตอน ตามหลกัการบริหาร
คุณภาพดว้ยระบบบริหารคุณภาพ PDCA และตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูร่้วมวจิยัเสมอเป็น
หลกั   

 3. จากผลการวจิยัโดยภาพรวม พบวา่ การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมของ
โรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม จะบรรลุความคาดหวงัในทุกดา้นแลว้ก็ตาม ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะวา่ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรร่วมกนัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการพฒันา
ท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนืสืบไป    

4. จากผลการวจิยั พบวา่ การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
สร้างสรรคข์องนกัเรียน และครูอยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้นการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลดงักล่าวน้ี ควร
ไดรั้บการส่งเสริมเพื่อยกระดบัใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบ แลว้น าไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรมในอนาคต เพื่อ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในระดบัจงัหวดั และระดบักลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
ต่อไป 

5. จากผลการวจิยั พบวา่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมทัว่ประเทศไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑส่ื์อเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ดงันั้นเพื่อใหน้โยบาย
ดงักล่าวด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในการส่งเสริม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใชห้อ้งเรียนดิจิตอล
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนควรส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และขยายผลไปสู่
โรงเรียนอ่ืนๆ ในเครือข่ายเดียวกนัเพื่อรวมกลุ่มพฒันารูปแบบหรือสร้างคู่มือ เพื่อการเรียนการสอน
โดยใชห้อ้งเรียนดิจิตอลเป็นฐาน อยา่งหลากหลายบูรณาการ และส่งผลต่อการพฒันาการเรียนการ
สอนของครูและนกัเรียนต่อไป  

6. จากผลการวจิยั พบวา่ การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมจนัทวทิยาคม ไดต้อบสนองเจตนารมณ์ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพฒันา
โรงเรียน 4 ปี ซ่ึงในการยกระดบัใหเ้ป็นโรงเรียนดิจิตอลตน้แบบ ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยควรระบุลงไปในแผนปฏิบติัการโรงเรียน ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 

7. จากผลการวจิยั พบวา่ ครู  (ผูร่้วมวจิยั) สามารถพฒันาทกัษะจากการอบรมเชิง
ปฏิบติัการในการผลิตส่ือไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
อีกทั้งยงัความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศไดดี้ในอนาคตควรไดรั้บการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชใ้นโปรแกรมส าเร็จรูป และโปรแกรมต่างๆ ท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

8. จากผลการวจิยั พบวา่ ครู  (ผูร่้วมวจิยั) ควรไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง
อยา่งนอ้ย ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง / คร้ังละ 3-4 วนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร ส่ือ 
นวตักรรมการเรียนและวธีิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่ง
เท่านั้น ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

9. จากผลการวจิยั พบวา่ ครู (ผูร่้วมวจิยั) สามารถผลิตส่ือไดต้ามเป้าหมายทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในอนาคตควรควรไดรั้บการต่อยอดประสบการณ์ดงักล่าวน้ี ในการพฒันาส่ือส าหรับการ
จดัการเรียนการสอนในวชิาแผนกนกัธรรม-บาลี วชิาธรรมศึกษา เพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก
ต่อการพฒันาการเรียนการสอนนกัธรรม-บาลีส าหรับพระภิกษุสามเณร และธรรมศึกษาส าหรับ
เยาวชนประชาชนทัว่ไป  

 
 



233 
 

5.8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควร

ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
อยา่งต่อเน่ือง และควรส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีหอ้งเรียนดิจิตอลในอตัราส่วน 1 : 40 ของแต่ละชั้น
เรียน หรือ รูปละ 1 เคร่ือง  

2. ส านกังานพระพุทธศาสนา และมหาเถรสมาคม ควรใหส้นบัสนุนในการจดัการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัซ่ึงส่งผลต่อความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน กล่าวคือ นอกจากนกัเรียนท่ีจบการศึกษาในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บวฒิุบตัรแลว้นั้นยงัไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) รวมเป็น 2 คุณวฒิุ
อีกดว้ย ซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดล้าสิขาแลว้สามารถมีทางเลือกในการศึกษาต่อในสาขาวชิาชีพระดบั ปวส. 
หรือ ปริญญาวชิาชีพได ้หรือสามารถไปสมคัรเขา้ท างานไดด้ว้ยคุณวฒิุทั้งทางโลกและทางธรรม  

3. ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาทกัษะในการใช้
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้ าหรับครูโรงเรียนพระปริยติัธรรมในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ มากกวา่การนัง่ฟังบรรยายซ่ึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการ
ปฏิบติังานและการสอนของครูไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.8.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ก่อนการน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาควรศึกษาหลกัการและขั้นตอนของระเบียบ

วธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใหเ้กิดความเขา้ใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่างๆไม่วา่จะ
เป็นเทคนิคการระดมสมองเทคนิคการวางแผนปฏิบติังานเทคนิคการเขียนโครงการเทคนิคการ
ประเมินโครงการเทคนิคการถอดบทเรียนเป็นตน้หรือมีการน าวทิยากรท่ีมีประสบการณ์ในการ
น าไปใชม้าบรรยายกระบวนการพฒันาดว้ยการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวใหแ้ก่ตวัผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัก็จะเป็นการดีมากสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวโิรจน์สารัตนะ  (2555) ท่ีใหท้ศันะวา่ผูว้จิยัควร
จะตอ้งมีการเสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูร่้วมวจิยัเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละ
เก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆในระยะต่อๆไปเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนดงัน้ีเช่น  1) แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลกัการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้คือ  “ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวจิยัแต่
เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ ” 2) แนวคิดเชิงเทคนิคเช่น
เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการเทคนิคการระดมสมองเทคนิคการน าแผนสู่การปฏิบติัเทคนิคการ
สังเกตผลการปฏิบติังานเทคนิคการสะทอ้นผลการปฏิบติังานเทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม
เทคนิคการถอดบทเรียนและอ่ืนๆเป็นตน้ 
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2. เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงผูว้จิยัพึงตระหนกัและระลึก
ไวเ้สมอวา่ผูว้จิยัตอ้งปฏิบติัตวัใหเ้ป็นเพียงแค่ผูอ้  านวยความสะดวกหรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือความคิด
และการท าทุกคนตอ้งเกิดข้ึนมาจากผูร่้วมวจิยัอยา่งแทจ้ริงปราศจากการช้ีน าใดๆจากตวัผูว้จิยั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวโิรจน์สารัตนะ  (2555) ท่ีใหท้ศันะวา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเป็นเทคนิคการวจิยัท่ีเปล่ียนรูปแบบไปจากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่างข้ึนบนผูถู้กวจิยัได้
เปล่ียนบทบาทจากผูถู้กกระท าเป็นผูก้ระท าหรือผูร่้วมกระท าหรือเปล่ียนวธีิการวจิยัจากพวกเขาเป็น
การวจิยัโดยพวกเขาโดยผูถู้กวจิยัจะมีส่วนร่วมในการวจิยัทุกขั้นตอนเป็นทั้งผูต้ดัสินใจผูป้ฏิบติัและ
ผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั้นนอกจากนั้นการวจิยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อท าความเขา้ใจหรือ
เพื่อความรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้นแต่จะตอ้งมีการปฏิบติัเพื่อก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ยและคาดหวงัวา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนือนั
เน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

3. ในการน าผลการวจิยัไปใชผู้ว้จิยัพึงตระหนกัและระลึกไวเ้สมอวา่การใชร้ะเบียบวธีิ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจ าเป็นตอ้งพยายามดงัเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมมา
จากผูร่้วมวจิยัออกมาใหไ้ดใ้นขณะเดียวกนัผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งคอยสอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีเสริมให้
เป็นระยะสอดคลอ้งกบัทศันะของวโิรจน์สารัตนะ (2555) ท่ีกล่าววา่ผูว้จิยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของ
คนท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ท่ีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) ในขณะท่ีผูร่้วมวจิยัจะเป็น
เสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จากประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นความรู้ส่วนตวัหรือความรู้ท่ี
ฝังตวั (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกบัระหวา่งความรู้เชิงทฤษฎีกบัความรู้เฉพาะตวั
หรือความรู้จากประสบการณ์หรืออีกนยัหน่ึงคือการผสมผสานกนัระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั
เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนัคือสายธารเชิงวชิาการหรือเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากนกัวจิยักบัสาย
ธารเชิงประสบการณ์ท่ีมาจากส่ิงท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยัในพื้นท่ีตามความเช่ือของทฤษฎี
สังคมเชิงวพิากษท่ี์กล่าวถึงกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวภิาษวธีิ  (Dialectical Method) วา่ “โดย
วธีิการเช่นน้ีเป็นวธีิการท่ีใหน้กัวจิยั 2กลุ่มศึกษาในส่ิงเดียวกนัจากนั้นจึงใหท้ั้งสองกลุ่มร่วมกนั
วจิารณ์ซ่ึงกนัและกนัวธีิการน้ีจะท าใหท้ั้งสองกลุ่มไดม้องเห็นต าแหน่งแห่งท่ีในเชิงญาณวทิยา  
(Epistemological Position) ของตน” 

5.8.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปริยติัธรรมแผนกสามญั พร้อมทั้งสร้างบทเรียน

ออนไลน์ ส่ือการเรียนการสอน และสร้างบทเรียนนกัธรรมชั้นตรี โท และนกัธรรมชั้นเอก อยา่งเป็น
ระบบ 
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2. ควรศึกษาผลในเชิงลึกเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ดว้ย
หอ้งเรียนดิจิตอลท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยา่งเป็นรูปธรรม 
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ความสะอาดเรียบร้อยของหอ้งเรียนดิจิตอล      
ความเพียงพอของพื้นท่ีของหอ้งเรียนดิจิตอล      
ระบบความปลอดภยัของหอ้งเรียนดิจิตอล      
สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนดิจิตอล(แสงสวา่ง)      
กฎระเบียบสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั      
ความพร้อมของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล      
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล      
ความเพียงพอของอุปกรณ์ในหอ้งเรียนดิจิตอล      
ความพร้อมในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอ้งเรียน

ดิจิตอล 
    

 

การปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งเรียนดิจิตอล      
 

ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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 แบบประเมินสภาพหอ้งเรียนดิจิตอลน้ีใชส้ าหรับการประเมินสภาพของหอ้งเรียน
ดิจิตอล ก่อน-หลงั ด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ใชป้ระเมินสภาพการเปล่ียนแปลงของการ
พฒันาหอ้งเรียนดิจิตอล ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมจนัทวทิยาคม และใชส้ าหรับเป็น  Guide line 

น าไปสู่ Action plan 
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บันทกึผลการด าเนินงาน 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 

 1.1) โครงการท่ี.............ช่ือโครงการ.......................................................................  

ระยะเวลาโครงการ 

เร่ิมวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ. .............. ถึง วนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ. .............. 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

เคร่ืองมือการวจิยัท่ี 4 

ค าช้ีแจง 

 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการฉบบัน้ี ใชส้ าหรับบนัทึก ใชส้ าหรับทีม
แกนน าหรือผูรั้บผดิชอบโครงการ เพื่อบนัทึกผลการด าเนินงานในระหวา่งด าเนินการโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและตรวจสอบความกา้วหนา้ในการด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ โดยการ
บนัทึกตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน เช่น บนัทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการ
ด าเนินงาน รวมทั้งใชว้ธีิการสังเกต และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหก้ารสังเกตและบนัทึกมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ก่อนท าการบันทกึ ผู้บันทกึท าการบันทกึข้อมูล ดังนี้  
วนั/เดือน/ปี ท่ีบนัทึก วนัท่ี..............เดือน.......................พ.ศ............... ระหวา่งเวลา...........................  

ช่ือผูบ้นัทึก................................................................................................................. 
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 1.2) รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ช่ือกิจกรรม, ระยะเวลากิจกรรม)  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
ส่วนที ่2 : บันทกึความก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม 

 2.1) ความกา้วหนา้ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร ? (ประมาณเป็นร้อย
ละของปริมาณงานแลว้เสร็จจริง) 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 2.2) ประเมินสถานการณ์ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร ? เป็นไปตาม

แผนหรือล่าชา้กวา่แผน ? ปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่ ? และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข
คืออะไร ?  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 2.3) การด าเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ? อยา่งไร ? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่3 : บันทกึความก้าวหน้าภาพรวมโครงการ 
 3.1) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร ? (คาดการณ์เป็นร้อยละของปริมาณ

งานแลว้เสร็จ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.2)  ประเมินสถานการณ์ภาพรวมของทั้งโครงการเป็นอยา่งไร ? ยงัคงเสร็จส้ิน

ตามก าหนดเวลาหรือไม่? กรณีไม่ทนักรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.3)  ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการมี

หรือไม่? อยา่งไร? มีสาเหตุมาจากอะไร? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.4) การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่างๆคือคนเงินวสัดุอุปกรณ์และการจดัการ

ในการน าแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่4: สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างการด าเนินการ 

 งบประมาณท่ีก าหนดไว.้..........................................บาท  

  1.ใชไ้ปแลว้.................................................บาท  

  2. คงเหลือ...................................................บาท  

 

ส่วนที ่5 : สรุปผลการประเมิน (เขียนความเรียง) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิโครงการ 

งานวจิยัเร่ือง การพฒันาหอ้งเรียนดิจิตอลท่ีเหมาะสม  
ส าหรับโรงเรียนปริยติัธรรมจนัทวทิยาคมแผนกสามญัศึกษา วดัมรรคส าราญ:  

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึผลการประเมิน 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัโครงการ 

 1.1) โครงการท่ี.............ช่ือโครงการ....................................................................... 
ระยะเวลาโครงการ 
เร่ิมวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ. .............. ถึง วนัท่ี..........เดือน................พ.ศ. .............. 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
 1.2) รายละเอียดแต่ละกิจกรรม (ช่ือกิจกรรม, ระยะเวลากิจกรรม) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

เคร่ืองมือการวจิยัท่ี 5 

ค าช้ีแจง 

 แบบประเมินโครงการน้ีใชส้ าหรับทีมแกนน าเพื่อบนัทึกผลการประเมินสภาพ
ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยใหมี้การบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ีพบ
เห็นจากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานเช่นบนัทึกการ
ด าเนินงานภาพประกอบและเอกสารอ่ืนๆท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการด าเนินงานรวมทั้งใชว้ธีิการ
สังเกตและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใหก้ารประเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ก่อนท าการบันทกึ ผู้บันทกึท าการบันทกึข้อมูล ดังนี้  
วนั/เดือน/ปี ท่ีบนัทึก วนัท่ี..............เดือน.......................พ.ศ............... ระหวา่งเวลา...........................  

ช่ือผูบ้นัทึก................................................................................................................. 
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ส่วนที ่2 : บันทกึผลการด าเนินงานโครงการ 
 2.1) โครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่? อยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.2) วธีิการและกิจกรรมต่างๆของโครงการตามท่ีไดว้างแผนไวไ้ดด้ าเนินการ

ครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่? อยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.3) ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร ? 

ทั้งในระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มบุคคลและระดบัองคก์าร (มหาวทิยาลยั) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.4) ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่ ? อยา่งไร? กรณีมีไดใ้ชแ้นวทางแกไ้ข

ปัญหาเหล่านั้นอยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.5) การใชท้รัพยากรต่างๆทางการบริหารต่างๆคือคนเงินวสัดุอุปกรณ์และการ

จดัการในการน า แผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัไดผ้ลเป็นอยา่งไร ? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
หรือไม่? 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 2.6) “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็น

อยา่งไร? ทั้งในระดบัตวับุคคลระดบักลุ่มบุคคลและระดบัองคก์าร (มหาวทิยาลยั) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่3: สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างการด าเนินการ 
 งบประมาณท่ีก าหนดไว.้..........................................บาท  
  เกินงบประมาณ   จ  านวน.................................................บาท  
  เหตุผล...................................................................................................... 
  ต ่ากวา่งบประมาณ   จ  านวน..............................................บาท  
       เหตุผล................................................................................................... 
 
ส่วนที ่4: สรุปผลการประเมิน 
 4.1) จุดเด่นโครงการ 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
 4.2) จุดอ่อนโครงการ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.3) จุดท่ีควรพฒันา 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.4) สรุป (เขียนความเรียง) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้ร่วมวจิัย 
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รายช่ือผู้ร่วมวจัิย 
 

1 พระครูสุเมธธรรมสาร ผูจ้ดัการ 

2 พระอนุสรณ์ วชิรวโส ผูอ้  านวยการ 

3 นายสุนทร กองชนะ รองผูอ้  านวยการ 

4 นายบวัค า  อุ่นเน้ือ รองผูอ้  านวยการ 

5 นางสาวอจัรา โพยพาย ครู 

6 นางสาวทิพากร ศรีเลา ครู 

7 พระสมหวงั จนฺทธมฺโม ครู 

8 พระกิตติศกัด์ิ ญาณเมธี ครู 

9 พระสิทธิพล โสภณจิตฺโต ครู 

10 นายประยงคพ์รมมา ครู 

11 นายณฐัพงษ ์เพียรสงวน ครู 

12 พระนิกร ขนฺติสมปนฺโน ครู 

13 นางสาวกมลวรรณ จนัทวงษ ์ ครู 

14 พระครูสุธีกิตติวรญาณ ประธานกรรมการจงัหวดัขอนแก่น 

15 นายคม พวงยะ กรรมการ 

16 นายสมาน แวน่แกว้ กรรมการ 

17 ดร.ชยัยงค ์ช่วยจนัทร์ กรรมการ 

18 นายศิริศกัด์ิ แสงปาก กรรมการ 

19 นายพิพฒัน์ หอมฮด กรรมการ 

20 จ.ส.อ.ประเทีอง แกว้เพชร กรรมการ 

21 นางสาวสุภาพ แสนประสิทธ์ิ กรรมการ 

22 นายประวทิย ์พนัธ์ุพฒัน์ กรรมการ 
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ประวตัิย่อของผู้วจิัย 
 

ช่ือ-นามสกุล (ฉายา)  พระมหาศุภชยั บุตระเกษ (สุภกิจฺโจ) 
วนั เดือน ปี เกดิ   27 มกราคม 2527 
สถานทีเ่กดิ    143/18 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   วดัมรรคส าราญ บา้นดอนหญา้นาง  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น     
               โทร . 089-7105311  e-mail  suphachai51@gmail.com 

ต าแหน่งและประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2553  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสาขาวชิาศึกษาปฐมวยั 
พ.ศ. 2554  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 บา้นโนนชยั ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
   จงัหวดัขอนแก่น 40000 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2549   ศาสนศาสตรบณัฑิต (การสอนภาษาองักฤษ)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ. 2552  การศึกษามหาบณัฑิต (สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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