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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองคค์วามรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึนจากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัท่ีเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสาขาวชิาต่างๆ จ านวน 15 รูป/คน และนกัศึกษา จ านวน 140 
รูป/คน  ผลการวิจยั พบวา่ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
เสริมการเรียนการสอนให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนไดทุ้กท่ี  ทุกเวลา จ านวน 15 
รายวชิา และ ไดก่้อใหเ้กิดการเรียนรู้ในตวัผูว้ิจยัหลายประการ เช่น การรู้จกัใชห้ลกัการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม การใชห้ลกัจิตวทิยาในการท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การ
มุ่งคุณภาพของงาน  เป็นตน้ ในส่วนของผูร่้วมวจิยั พบวา่ ต่างไดท้ราบถึงขอ้จ ากดัและศกัยภาพของ
ตน ไดเ้รียนรู้ถึงแนวทาง วธีิการในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนเสริมใน
การเรียนการสอนตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง ไดเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของน ้ าใจ
ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในระดบัสถาบนั พบว่า ไดเ้รียนรู้ท่ีจะน าเอาแนวคิดของอีเลิร์นน่ิงมาใช้จดั
งานจดักิจกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนั้น ไดก่้อให้เกิดองคค์วามรู้วา่ การพฒันาอีเลิร์นน่ิงจะยงัไม่
หยดุลงใน 2 วงจร แต่จะยงัคงมีการพฒันาต่อไปอีกอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
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 The objective of this research was to study the effect of changing, learning and new 
knowledge that were arising from E-learning development for professional learning community in 
Mahamakut Buddhist University Isan Campus by using Participatory Action Research. The 
researcher team included the researcher and 14 teachers who also took part in the Participatory 
Action Research along with 140 students. 
 The research findings found that Mahamakut Buddhist University Isan Campus had 15 
E-learning Courses to be used as fulfillment students' learning of their own part-time at anywhere, 
anytime. And the researcher obtained many aspects of learning for instances using the principle of 
collaborative work, using psychological principle for teamwork, listening to the comments of 
colleagues, aiming at the ultimate goal of working. For research participants it was found that 
they had learned the awareness of limitations and potential of their own, the approach to develop     
E-learning that could be used in fulfillment learning met the needs of stakeholders literally and 
they had learned the value of kindness of colleagues. For the organizational level, it was found 
that the research team had learned to take the concept of E-learning to organize many activities. 
Besides, the knowledge obtained revealed that E-learning development in two spirals processes 
would not stop, but would continue to develop further in the future. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 จะมุ่งเน้นไปท่ีการน าเอาระบบอีเลิร์นน่ิง  
ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีส าคญัในปัจจุบนัมาใชใ้นการจดัการศึกษาในรูปแบบและระดบั
ท่ีเหมาะสมกบัสถานศึกษา อนัจะช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
จากความกา้วหนา้ในการพฒันาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ รวมถึง
โครงสร้างบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการสืบค้นขอ้มูลท่ีมีความสามารถในการ
เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าให้สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย ส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบนัท่ีต้องการความสะดวก
รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้และการตดัสินใจ ส่ิงเหล่าน้ียงัรวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนกัศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 น้ีดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั Open Colleges (2014) แห่งประเทศ
ออสเตรเลีย ไดก้ล่าวถึงการศึกษาออนไลน์ ในศตวรรษท่ี 21 วา่ท าใหน้กัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้
ประสบความส าเร็จในอาชีพหนา้ท่ีการงานเป็นอย่างดี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการให้รางวลัแก่นตนเอง ท า
ให้ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตท่ีดีกบัคนอ่ืน ๆ การเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning 
ท่ี Open Colleges มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี 4 ประการคือ 1) มีความยืดหยุ่นสูง 2) มีทีมงาน
สนบัสนุนคอยตอบค าถามและช่วยเหลือ 3) ทีมท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 4) มีคุณภาพ โดยไดรั้บการ
รับรอง (Certificates) ของ Australian Qualifications Framework (AQF) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาแบบอีเลิร์นน่ิงครอบคลุมทั้งแนวกวา้งและแนวลึก ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ 
นโยบายและยทุธศาสตร์ขององคก์รการศึกษาในการบูรณาการอีเลิร์นน่ิงเขา้สู่วถีิการจดัการเรียนการ
สอนในปัจจุบนัเทคโนโลยแีนวคิด และนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิงไดรั้บการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วในทุกดา้นและยงัช่วยตอกย  ้าเหตุผลการตดัสินใจของผูส้อนในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วยในชั้นเรียนคือ 1) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มาก 
เน่ืองจากกระตุน้การรับรู้ไดจ้ากหลากหลายประสาทสัมผสัพร้อม ๆ กนั 2) ช่วยกระตุน้ความสนใจ
ในการเรียนของผูเ้รียนไดม้ากกวา่ และ 3) ช่วยในการเพิ่มเน้ือหาส่วนประกอบการสอนให้กบัผูส้อน
ไดห้ลากหลาย นอกจากนั้น Open Colleges (2014) ยงัไดส้ ารวจผูเ้รียนแบบออนไลน์ พบวา่ ร้อยละ 
86 ของผูเ้รียนเช่ือวา่การเรียนจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ถา้ใชร่้วมกบัอุปกรณ์แทป็เล็ต 
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 มนตช์ยั เทียนทอง, 2545; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2549, อา้งถึงใน กฤษณา สิกขมาน, 
2554 กล่าวว่า การบริหารจดัการการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนชนิดหน่ึงท่ีน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
สามารถน ามาทดแทนหรือใช้เสริมระบบการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ฟังบรรยาย
และเช็คช่ือ (Traditional Instruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดบัสูงเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง เนน้ผูเ้รียนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากสถานท่ีใด ณ เวลาใดก็ได ้ตลอดเวลาทั้ง 7 วนั และวนัละ 24 ชัว่โมง การ
บริหารจดัการการเรียนการสอน เช่น การสร้างเน้ือหา ส่ือการเรียน การน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนการสอน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เฉพาะด้าน (Application Software)เป็นเคร่ืองมือซ่ึง
เรียกวา่ ระบบบริหารจดัการรายวชิา (Course Management System: CMS) หรือระบบบริหารจดัการ
การเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เป็นไปในท านองเดียวกนักบัค าแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557 ในขอ้ท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม ในข้อย่อย 4.4 มุ่งพฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้สามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้มการ
จา้งงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตรให้เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม... และขอ้ 4.6 มุ่ง
พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวญิญาณของความเป็นครู เนน้ครูผูส้อนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั (ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557,
หนา้ 7.) 
 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดสาระส าคญัท่ีมีเจตนารมณ์ตอ้งการเนน้ย  ้าวา่ (มาตรา 6) การจดัการศึกษาตอ้ง
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (มาตรา 8) 
การจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท และจดัการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 64) รัฐตอ้ง
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น 
วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้
มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีการใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (มาตรา 
65) ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ (มาตรา 66) ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (มาตรา 67) รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการ
วจิยัและพฒันาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการ
เรียนรู้ของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 19.) 
 เน่ืองจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยการพฒันาประเทศสู่ความสมดุล
และย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศของไทยดงันั้น แผนพฒันาการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 จึงมุ่งการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบนั ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็น
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพฒันา ท่ี
ผา่นมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ โดยเฉพาะดา้น การใชส่ื้อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิต วิจยั และพฒันาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter 
University Network: UniNet) เช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหวา่ง มหาวิทยาลยั และ
สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางการศึกษา สนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมดา้นการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน UniNet เพื่อรองรับ
การศึกษาทั้งระบบ โดยสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทัว่ประเทศเพื่อ
เช่ือมโยงทั้ง 4 ภูมิภาค และการขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา
ปัญหาการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์มากกว่า
การน าเน้ือหาสาระในส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการเรียน การสอน และการพฒันา
ผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนและจดักระบวนการเรียนรู้ ครูและนกัเรียนน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ใน
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กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ประกอบกับสถานศึกษามีจ านวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับส่ือไม่เพียงพอ ลา้สมยั รวมทั้งครูยงัไม่สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและผูเ้รียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกบัสถานศึกษา บางแห่งยงัขาดส่ือท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพ ท าให้ไม่
เพียงพอต่อการใช้เพื่อศึกษาค้นควา้ หาความรู้ด้วยตนเองของครูและผูเ้รียน ดังนั้น แผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงมีเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รียน ครู 
คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งส่ือและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีทนัสมยัในทุก
ระดบั/ประเภทการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้้วยตนเอง พฒันาส่ือการเรียนการสอน
ตน้แบบทุกสาขาวิชาหลกั และทุกระดบัการศึกษา เพื่อใช้เป็นตน้แบบในการจดัการเรียนการสอน
ในทุกสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกันมีการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทุกระดบั/
ประเภทการศึกษาเขา้ถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัอยา่งทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มีการจัดตั้ งหน่วยงานและ/หรือปรับบทบาท
หน่วยงานเพื่อเป็นกลไกรับรองคุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ไดแ้ก่สถาบนัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติและกองทุนพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อท าหนา้ท่ีเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจยั 
การพฒันาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการผลิต การวิจยั และการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ  สถานีโทรทศัน์เพื่อ
การศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยจดัท าขอ้เสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

ตามนโยบายดา้นการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) (2558) มีงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่า เป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยคือ (1) การ
พฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศกัยภาพให้นกัเรียนมีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (2) การ
พฒันาระบบครูให้มีคุณภาพ (3) การสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ในระบบการศึกษา 
และ (4) การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าดา้นต่าง ๆ ในระบบการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี คือ
เน้นการพฒันาเคร่ืองมือการเรียนรู้คือระบบอีเลิร์นน่ิงให้คณาจารย์ท่ีเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพได้น าไปให้นักศึกษาใช้อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็ม
ศกัยภาพให้นกัศึกษามีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21นั้น ตั้งตน้
จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21โดยให้ความส าคญักับการปลูกฝัง 
“ทักษะ” ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะในการคิดขั้นสูง ทกัษะในการเรียนรู้และนวตักรรม 
ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคู่กบั “เนือ้หา” ในสาระวิชา
หลกัและความรู้อ่ืนท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21เช่น ความรู้เร่ืองโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ผ่านหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะกระชบั (Lean Curriculum) ช่างคิด (Thinking Curriculum) 
และบูรณาการ (Interdisciplinary Curriculum) เพื่อสร้างนักศึกษาท่ีมี “คุณลักษณะ” อันพึง
ปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 21 ได ้นัน่คือ รู้จกัคิด รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปั้ญหา ปรับตวั ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาการจดัการศึกษาของวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน
ท่ีวา่ “วิทยาลยัศาสนศาสตร์ มุ่งจดักระบวนการเรียนรู้ เชิดชูอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา พฒันา
นักศึกษาให้เป็นคนเก่งคนดี มีความสุข” นอกจากน้ี การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยงัต้องมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเขา้กบัเน้ือหาและวิธีการสอน โดยใชเ้ทคโนโลยีสนบัสนุนทฤษฎีการเรียนรู้
แบบใหม่ในการพฒันาเน้ือหาและทกัษะแบบใหม่อีกดว้ย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ควรมีคุณลกัษณะท่ีมีชีวิต มีพลวตั มีปฏิสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้ส่ือผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปล่ียนตามความสามารถและระดบัของผูเ้รียน มีเน้ือหาท่ีไม่ยึดติดกบัตวัส่ือ เลือก
ประกอบเน้ือหาไดเ้อง คน้หาแกไ้ขจดบนัทึกได ้เก็บประวติัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และมีระบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วและต่อเน่ือง 
 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559) โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3 การพฒันาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม และ 
ยุทธศาสตร์ขอ้ท่ี 7 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ อีกทั้งในเร่ืองยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืนในหมวดสถานการณ์การเปล่ียนแปลง ท่ี
ก าหนดให้คนไทยควรได้รับการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นการพฒันาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มี
โอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและ
สถาบนัทางสังคมใหเ้ขม้แขง็และเอ้ือต่อการพฒันาคนไดโ้ดยใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนโดยการ
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เรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัส าคญัในการด ารงชีวิต และปรับตวัให้ทนั
กับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ขณะเดียวกันต้องยกระดับการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไทยให้ไดม้าตรฐานสากล อนัไปสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นายแพทยป์ระเสริฐ ผลิตผล
การพิมพ ์เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์ อา้งถึงใน นภาลยั ทองปัน (2556) ซ่ึงกล่าวดว้ยความ
ห่วงใยการศึกษาไทยไวต้อนหน่ึงวา่ “ปี พ.ศ. 2554 การศึกษาไทยอยูใ่นภาวะวิกฤตดา้นคุณภาพ ดงั
จะเห็นไดจ้ากตวัช้ีวดัดา้นการศึกษาและการสอบหลายคร้ัง ท่ีส าคญักวา่ตวัช้ีวดัคือนกัเรียนนกัศึกษา
ซ่ึงเป็นผลผลิตของการศึกษาไม่มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ความเปล่ียนแปลงของโลกและพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง มูลนิธิฯ เช่ือว่าการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทค้วรปฏิรูปกระบวนทศัน์ดว้ย จากกระบวน
ทศัน์เดิมท่ีครูเป็นผูม้อบความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษาในสถาบนัต่าง ๆ เปล่ียนเป็นช่วยกนัออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกบัเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคมนั่นคือ “กระบวนการ
เรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้” และ “ครูมิใช่ผูม้อบความรู้ แต่เป็นผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ 
กนักบัเด็กและเยาวชน” เพราะตวัความรู้นั้นมีมากมายมหาศาลเกินกวา่ท่ีจะมอบให้นกัเรียนได ้อีก
ทั้งนกัเรียนในศตวรรษใหม่มีหนทางคน้หาความรู้ดว้ยตนเองจากทุกหนทุกแห่งทั้งในส่ิงแวดลอ้ม
และในอินเทอร์เน็ต ท่ีควรท าคือมีกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ตลอด
ชีวิต เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ท่ีทุกคนควรมีคือ
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ฟาฏินา วงศ์เลขา (2557) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัเราก าลงัอยูใ่นสังคมท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศเกิดข้ึนอยา่ง
มากมายมหาศาล (Big Data) ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกเช่ือมโยงดว้ยเครือข่ายท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้
ทุกเวลาดังนั้น “ปรับการเรียน เปล่ียนการสอน” ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ตามท่ียุคสมยั
เปล่ียนไป เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจนผูค้นกา้วตามแทบไม่ทนั ส่ือ ICT (Information 
and Communication Technology) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดเ้ขา้มามีบทบาท
ต่อวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมมากข้ึนทุกวนั ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมและมี
อตัราการเติบโตอย่างกา้วกระโดดและขยายวงกวา้งไปทัว่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาวิชาชีพ 
ไม่เวน้แมก้ระทัง่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูใ่นวยัเรียนในสังคมท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศเกิดข้ึนอยา่ง
มากมายมหาศาล ขอ้มูลต่าง  ๆ ถูกเช่ือมโยงดว้ยเครือข่ายท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดทุ้กเวลา ทุก
สถานท่ีไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลก และเด็กไทยเร่ิมใช้ส่ือ ICT กนัมากข้ึนเร่ือย ๆ การพฒันา
การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ถือวา่ ICT เป็นเทคโนโลยีส าคญัท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อยกระดบัการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดเ้ป็นอยา่งดียิ่ง แต่การจะกา้วไปให้
ถึงจุดหมายปลายทางได้นั้น กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหลายตอ้งร่วม
ก าหนดนโยบายวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่หลกัสูตรจะตอ้งมีการ
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สอดแทรก ICT เขา้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการสร้าง
องคค์วามรู้ ตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพื้นฐานในการใช ้ICT เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ส่วนผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะพื้นฐานและสามารถน า ICT ไปประยุกตใ์ชใ้นเชิงบริหารและกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาสามารถเลือกใช ้ICT ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 
 ปัจจุบนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความรู้ภายใน
องคก์ร หรือ Knowledge Management (KM) กนัมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารของวิทยาเขต
อีสานไดเ้นน้ย  ้าใหบุ้คลากรทุกระดบัเร่งรีบพฒันาคุณวฒิุทางวชิาชีพของตนให้ไดต้ามมาตรฐานของ 
สกอ. ทุกรูป/คน และมีโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกปี ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ KM 
คือตอ้งการดึงความรู้ในตวัผูป้ฏิบติัท่ีเป็นความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้กลายเป็น ความรู้
ท่ีปรากฏแจง้ชัด (Explicit Knowledge) หรือ เพื่อสร้างวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการท างาน (Best 
Practice) และเคร่ืองมือท่ีนิยมใชเ้พื่อจดัการความรู้อยา่งง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อน คือ การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในวิทยาเขตอีสาน (Professional Learning Community) ท่ีจะก่อให้เกิดเป็นชุมชน
นกัปฏิบติั (Community of Practices, CoP) สอดคลอ้งกบัท่ี พูนลาภ อุทยัเลิศอรุณ (2548)ไดก้ล่าววา่
ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นแนวคิดท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากวา่การเกิดข้ึนของชุมชนนกัปฏิบติันั้น จะสะทอ้นให้เห็นถึงระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม
ท่ีเอ้ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันาและการจัดการยกระดับองค์ความรู้ขององค์กร 
สถาบนัหรือสังคมได้เป็นอย่างดี ดงันั้นชุมชนนักปฏิบติัจึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
จดัการความรู้และการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเป็นองคก์ารเอ้ือการเรียนรู้  
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เป็นสถาบนัการศึกษาในก ากบัของรัฐ 
ระดบัอุดมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นฐานในกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ ICT Based ไดก้ าหนด
ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พ.ศ. 2553-2562 อย่าง
ชดัเจน โดยมุ่งเนน้น าระบบอีเลิร์นน่ิงมาใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของวิทยาเขตร่วมกบั
การเรียนการสอนแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม การจดัการเรียนการสอนของวิทยาเขตในปัจจุบนั ยงั
ไม่สามารถน าระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ 
เน่ืองจากยงัไม่มีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสมบูรณ์ มีเพียงแค่การทดลองติดตั้งระบบอีเลิร์นน่ิง
ท าการจดัการเรียนการสอนเสริมเพียงบางรายวิชา เช่น รายวิชาพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาพื้นฐานด้านภาษาองักฤษ โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์เน้ือหาบทเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย (Intranet) ภายในวิทยาเขตเท่านั้น ยงัไม่มีการใชร้ะบบบริหารจดัการการเรียนรู้หรือ LMS 
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(Learning Management System) เตม็รูปแบบ ณ วนัน้ีเป็นตน้ไปวิทยาเขตอีสานจะตอ้งพฒันาสังคม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพขอตนเองให้กา้วสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดทุ้ก
เวลา ทุกสถานท่ี ไดต้ามความสนใจ การจดัการเรียนรู้ตอ้งมีความยืดหยุน่ให้มากข้ึน การน า ICT มา
ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู้ตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction) การเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนรู้โดย
ใช้การส่ือสารทางไกล (Distance Learning) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ี ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่า
ศกัยภาพของผูเ้รียนและเทคโนโลยปัีจจุบนัเอ้ือต่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต ส่ิงท่ีวิทยาเขตอีสาน
อยากเห็นคือการใช ้ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ใหมี้การ “ปรับการเรียน เปล่ียนการสอน” ให้เห็นเป็น
รูปธรรมอยา่งจริงจงั 
 การเลือกระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
มาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีเหตุผลคือ เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นน่ิง มี
ผลการวิจยัสนับสนุนว่าสามารถน ามาทดแทนหรือใช้เสริมระบบการเรียนการสอนแบบเดิม 
(Traditional Instruction) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสูง (ธนทั 
อาจสีนาค, 2548; สิริพร ทิพยสู์งเนิน, 2547) เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ    
อีเลิร์นน่ิง เน้นผู ้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลาง ผู ้เรียนสามารถควบคุม
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากสถานท่ีใด ณ เวลาใดก็ได ้
ตลอดเวลาทั้ง 7 วนั และวนัละ 24 ชัว่โมง การบริหารจดัการการเรียนการสอน เช่น การสร้างเน้ือหา 
ส่ือการเรียน การน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต ์
เฉพาะดา้น (Application Software) เป็นเคร่ืองมือส าคญัซ่ึงเรียกว่า ระบบบริหารจดัการรายวิชา 
(Course Management System: CMS) หรือระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management 
System: LMS) (มนตช์ยั เทียนทอง (2545); ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2549) จึงท าให้การบริหาร
จัดการการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เขา้ถึง
ไดจ้าก URL: https://elearning.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี URL: http://sutonline. 
sut.ac.th/moodle มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ี URL: http://learning.kku.ac.th มหาวิทยาลยับูรพา ท่ี 
URL: http://course.buu.ac.th มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ท่ี URL: http://e-learning.wu.ac.th ไดน้ า
ระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช้จดัการการเรียนการสอนร่วมกบัการเรียนการสอนปกติ นอกจากนั้นยงัมี
มหาวิทยาลยัของไทยหลายแห่งใช้ระบบอีเลิร์นน่ิงจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรออนไลน์ทั้ง
หลกัสูตรในบางสาขาวิชาตวัอย่างเช่น โครงการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงมหาวิทยาลยั  
ไซเบอร์ไทย ท่ี URL: http://www.thaicyberu.go.th ซ่ึงด าเนินการโดยส านกังานคณะกรรมการการ

http://sutonline/
http://learning.kku/
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อุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ี URL: http://www.elearning.au.edu จดัการเรียนการ
สอนหลายสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ส่วนมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ท่ี URL: 
http://elearning.mfu.ac.th และ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ี URL: http://www.rsu-cyberu.com ไดจ้ดัการ
เรียนการสอนบางหลกัสูตรในระบบอีเลิร์นน่ิงทั้งหลกัสูตร เป็นตน้ นอกจากนั้นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนการเรียนรู้ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกนั ในการท ากิจกรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ มีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งเป็นตน้วา่ จุฬามาศ จนัทร์ศรีสุคต และ ชุมพล เลิศรัฐการ (2555) 
ท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ: การใช ้RTII MODEL ใช้
รูปแบบการวิจยั PAR ซ่ึงผูร่้วมวิจยัเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 31 คน ใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ: การใช้ RTII MODEL และ 
แบบสะทอ้นผลการเขา้ร่วมโครงการ RTI SEMINAR การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและการสรุปแบบพรรณนาความ พบว่า 
รูปแบบพนัธมิตรครู เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของครูกับนักวิชาการท่ีมีความสนใจ 
ตอ้งการท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อพฒันาการสอนของตนเองและพฒันาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
โดยเนน้การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด มีการทดลองใชน้วตักรรม การรายงานผลและการสะทอ้นผล
เพื่อปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ืองจากการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ: การใช้ RTII MODEL พบว่า ครูมีความเห็นว่า เป็นรูปแบบท่ีมี
ประโยชน์และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครู
และนกัวชิาการไปใชใ้นการพฒันาการสอนของตนและพฒันานกัเรียนไดจ้ริง อีกทั้งเป็นเสมือนกบั
การท างานตามหนา้ท่ีปกติท่ีท าใหค้รูไม่ตอ้งทิ้งชั้นเรียนเพื่อไปแสวงหาความรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Vescio et al. (2006) เร่ือง A review of research on professional learning communities: What 
do we know? พบวา่ การใชชุ้มชนการเรียนรู้วิชาชีพเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนของครู และการเรียนของนกัเรียน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดห้ากผูบ้ริหารโรงเรียนให้การสนบัสนุน 
และเห็นคุณค่า ซ่ึง เป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาคือ การ
เปิดโอกาสให้ครู และผูบ้ริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และตดัสินใจ
ร่วมกนัภายในโรงเรียน และพนัธกิจท่ีส าคญัของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนมุ่งเนน้พฒันา
สมรรถนะของครู และผูบ้ริหารเพื่อพฒันาการเรียนของนักเรียน เช่นเดียวกบั สิวรี พิศุทธ์ิสินธพ 
(2014) ท าวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
คาทอลิก เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพในสถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก 
และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน
สถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก  พบว่า รูปแบบการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพใน
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สถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก มี 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุนและภาวะผูน้ า
แบบมีส่วนร่วม (2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (3) การเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้           
(4) สภาพการณ์ท่ีสนับสนุน (5) แนวปฏิบติัท่ีดี (6) ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย ์ส่วนการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ พบวา่ ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริงของรูปแบบการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสถาบนัอุดมศึกษาคาทอลิก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบั วรลกัษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร์ สังขท์อง และ ชวลิต เกิดทิพย ์(2557) ท าวิจยัเร่ือง รูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบท โรงเรียนในประเทศไทย เป็นวิจยัเชิง
คุณภาพเพื่อศึกษาองคป์ระกอบ คุณลกัษณะ และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูบริบท
โรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีแนวทางการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ แบบพหุกรณี เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคท่ีมีแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 แห่ง เก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกแบบเฉพาะเจาะจงทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน รวม
จ านวน 64 คน การฝังตวัสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นท่ีศึกษา การศึกษา
เอกสาร และการสนทนากลุ่มตวัแทนจากพื้นท่ีศึกษานกัวชิาการ และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 12 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของทฤษฎี ดว้ยเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง แบบศึกษาเอกสาร แบบบนัทึกภาคสนาม และแนวค าถามการสนทนากลุ่ม โดย
ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูลปรากฏการณ์ท่ียงัขาดทฤษฎีมาอธิบายให้เขา้ใจได ้
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในงานวจิยั ผูว้จิยัใชว้ธีิการสร้างความสัมพนัธ์และความคุน้เคย การยืดหยุน่
เวลาการเก็บขอ้มูลจนถึงจุดอ่ิมตวั การเก็บขอ้มูลยืนยนัแบบสามเส้า การตรวจสอบขอ้มูลและการ
วิเคราะห์กบัเพื่อนคู่วิจยั และการพฒันาความไวเชิงทฤษฎี ของผูว้ิจยัดว้ยการปฏิบติัการในพื้นท่ีน า
ร่อง แบบคู่ขนานกบัการศึกษาปรากฏการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดว้ย จุดเปล่ียนผา่น
จากระบบปิดสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ีมีดว้ยการขบัเคล่ือนผ่านองค์ประกอบของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองกนัอยา่งเป็นเหตุและผลอยา่งเป็นล าดบั ตามองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้น
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจและรับฟัง (2) ภาวะ
ผูน้ าเร้าศกัยภาพ ท าให้เกิดการเผยตนของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (3) วิสัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วมท าให้
เกิดพลงัเข็มทิศวิสัยทศัน์ร่วม (4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็น
เจา้ของงานการเรียนรู้ (5) ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้
เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพ (6) พื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิด
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วฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง เม่ือแต่ละพื้นท่ีมีการพฒันาในรูปแบบ
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวถีิปกติขององคก์ร 
 ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาส าคญัท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานการพัฒนาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ บุคลากร และ
กระบวนการท างาน ซ่ึงระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ได้ตรงจุด เน่ืองจากเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเน้นการพฒันาคน ดงันั้นจึงท าให้
บุคลากรเม่ือไดผ้า่นการร่วมด าเนินการวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัน้ีแลว้ จะมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการ
เรียนการสอนและจะเป็นผลท าให้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามไปดว้ย 
หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในงานประกนัคุณภาพเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานประจ า
ของตนเอง สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นส่วนตวัของผูว้ิจยัท่ีเห็นวา่ การแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอน
ในวทิยาเขตอีสาน ดว้ยการน าระบบอีเลิร์นน่ิงมาใชจ้  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมแรงและการมี
ส่วนร่วมจากคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารทุกคนในวิทยาเขต จึงจะเกิดผลส าเร็จ และเป็นวิธีการแกไ้ข
ปัญหาแบบยัง่ยืน สอนให้ทุกคนในองคก์ารคิดเป็น ท าเป็น สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตวัเอง โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งรับค าสั่งจากผูบ้ริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว (บริหารแบบบนลงล่าง) เน่ืองจากทุกคนได้
เรียนรู้ มีทกัษะประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจยั
ดงักล่าวยงัส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของทุกคนในองค์การในการร่วมรับผิดชอบการแกไ้ขปัญหา 
และท่ีส าคญัคือผูว้ิจยัตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ และองคค์วามรู้
ใหม่ ทั้งในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร ตามวตัถุประสงคข์องระเบียบวธีิวจิยัดงักล่าวอีก
ดว้ย โดยมีค าถามการวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัจะกล่าวถึงต่อไป 
 

1.2  ค าถามการวจิัย 
 ผลการด าเนินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในขั้นตอน การเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การ
สังเกต และการสะทอ้นผล ใน 2 วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร การ
ด าเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ภายในชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน อะไรบา้ง 

 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา       
อีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
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1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
พฒันาข้ึนเป็นแนวคิดหลกั ด าเนินการวิจยัในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีปัญหาดา้นการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศระบบอีเลิร์นน่ิงเป็นเคร่ืองมือซ่ึงการเลือก
สถานท่ีในการวิจยัน้ี ไดก้ระท าโดยก าหนดแบบเจาะจงอาศยัผลการประเมินเชิงประจกัษ์ท่ีพบว่า 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ยงัไม่มีระบบอีเลิร์นน่ิงหรือ ยงัไม่มีการใชร้ะบบ
บริหารจดัการการเรียนรู้หรือ LMS (Learning Management System) มาเป็นส่วนเสริมในการจดัการ
เรียนการศึกษา และอาจารยย์งัไม่มีรายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้เป็นส่วนเสริมผา่นระบบ
อีเลิร์นน่ิง เป็นเกณฑพ์ิจารณา 
 1.4.2 ระยะเวลาในการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรของกิจกรรมการ
เตรียมการ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล ภายในปีการศึกษา
2558 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 รวม 2 ภาคการศึกษา 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้งและตรงกนัในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงก าหนดค าจ ากดัความ
ส าหรับศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1.5.1  การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  หมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
ท าให้สังคมชุมชนทางวิชาชีพมีความทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยการน าเอาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช้ ท าให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และทศันคติท่ีดีข้ึน สามารถปฏิบติั
หน้าท่ี ท่ียากข้ึนและมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการสอนสูงข้ึน อนัเป็นการพฒันาบุคลากร ซ่ึง
หมายความรวมถึงการให้การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรม การสอนงาน หรือ การนิเทศงาน (Job 
Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การใหค้  าปรึกษาหารือ (Counseling) การมอบหมายหนา้ท่ีให้
ท าเป็นคร้ังคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกยา้ยต าแหน่งสับเปล่ียน
หน้าท่ีการงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานท่ีแปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และ
ประสบการณ์จากเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

1.5.2  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หมายถึง 
กระบวนการวจิยัตามกรอบแนวคิดท่ี วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึน ท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็น
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ศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) การน าเสนอผลการวิจยัท่ีอิงกบัแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร ความรู้ใหม่ หรืออ่ืน ๆ ถึงส่ิงท่ี
ได้ร่วมคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มผูร่้วมวิจยั และระดบัองค์การ รวมทั้งความรู้ใหม่ท่ี
เกิดข้ึน 

1.5.3  ระบบอีเลิร์นน่ิง หมายถึงเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีมีการออกแบบไวอ้ย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายการจดัการเรียน
การสอนไวอ้ย่างชัดเจน จดัการเรียนการสอนตามหลกัทฤษฎีทางการศึกษา หลกัการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดกลยทุธ์การสอน ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ มีซอฟตแ์วร์ระบบ
บริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
อย่างอตัโนมติัเกือบทุกขั้นตอนแทนการปฏิบติัด้วยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึง
ขั้นตอนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการสภาพการเรียนการ
สอนแทนผูส้อน 

1.5.4 อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) หมายถึง บทเรียนอีเลิร์นน่ิง ท่ีอาจารยเ์จา้ของรายวิชาสร้าง
ข้ึนในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และเน้ือหาบทเรียน โดยสามารถมีส่ือ
ในการน าเสนอบทเรียนไดต้ั้งแต่ 1 ส่ือข้ึนไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถท่ีจะอยู่ในรูปของ
การสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ก็ได ้

1.5.5  ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Moodle Learning Management System: Moodle 
LMS) หมายถึง ซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัเลือกมาพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นน่ิง ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การท า
กิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบ การประเมินผล การปรับปรุงพฒันาท าเป็นส่ือ หรือเป็น
กิจกรรมน ามาใชก้ารสอนในกระบวนการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง ผูว้ิจยัไดน้ ามาติดตั้งเพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
ระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารรายวิชา สร้างเน้ือหา สร้าง
กิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มแบบอีเลิร์นน่ิง 

1.5.6  สภาพแวดลอ้มแบบอีเลิร์นน่ิง หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาท่ีก าหนดตามตารางเรียน โดย
ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบกิจกรรมและเน้ือหาท่ีบทเรียนก าหนดไว ้โดยใช้
ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ คือ Moodle LMS เป็นเคร่ืองมือในการสร้างห้องเรียน โดยมีผูว้ิจยั
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และผูร่้วมวจิยั เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน นอกจากนั้น ผูเ้รียนยงัสามารถใชค้อมพิวเตอร์
ในสถานท่ีอ่ืน ๆ เวลาอ่ืนในการเรียนไดอี้กดว้ย 

1.5.7  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) หมายถึง
บุคลากร ในวทิยาเขตอีสาน ซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมการวิจยัใน
คร้ังน้ี มีการรวมตวักันอย่างร่วมแรง ร่วมใจกนั ท่ีจะท าวิจยัด้วยการเรียนรู้ สังเกต ลงมือปฏิบติั 
สะทอ้นผล และประเมินผลไปดว้ยกนั เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของมหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน สามารถส่งเสริมใหทุ้กคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงใน
ตนเองและพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้นกัศึกษาและทุกคนในชุมชน
การเรียนรู้มีคุณภาพ ทนัโลกทนัเหตุการณ์และสามารถปรับตวัไดดี้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัทิศทางใน
การพฒันาการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา การด ารงชีพในปัจจุบนัและอนาคต 
 1.5.8  ผูร่้วมวิจยั (Research Participants) หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ 14 รูป/คน 
และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการวจิยัจ  านวน 140 รูป/คน 
 1.5.9  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หรือ มมร.อส. หมายถึง ส่วน
งานท่ีมีฐานะเป็นวิทยา เขต ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ท่ีได้จัดตั้ ง ข้ึนตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พ.ศ. 2540 ในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงได้ช่ือว่า วิทยาเขตอีสาน เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก มีสภาพปัญหาตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด 
 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ในเชิงวชิาการ 
  1.6.1.1  เป็นการวิจยัท่ีก่อให้ “บุคคล” เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ข้ึน ทั้งในระดบั
บุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองค์การ (สถานศึกษา) เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตาม
หลกัการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) 
  1.6.1.2  เป็นการวิจยัท่ีจะก่อให้ “เกิดองค์ความรู้” จากบุคคลและผูเ้ก่ียวข้องใน
หน่วยงาน ในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  1.6.1.3  นกัวจิยัหรือผูบ้ริหาร สามารถศึกษาเรียนรู้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีการวพิากษ ์วจิารณ์ เพื่อปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบการวิจยัให้มี
ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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 1.6.2  ในด้านการน าไปใช้ 
  1.6.2.1  บุคลากรท่ีเขา้ร่วมการวิจยั ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการวจิยัไปศึกษาทบทวนและด าเนินการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิง
ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะลักษณะท่ีดีประการหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ 
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
  1.6.2.2  บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน แห่งอ่ืนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน สามารถศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์การท าวิจยั
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อน าไปประยุกตใ์ช ้ปรับใช ้หรือเลือกใช ้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์ารของตนเองได ้
 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียงลาํดบัการนาํเสนอออกเป็น 5 ตอน ตามลาํดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม: ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิง 
  2.1 ระบบการเรียนการสอน  
   2.1.1 การเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง 
   2.1.2 ความสาํคญัของระบบอีเลิร์นน่ิง 
  2.2 ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง 
   2.2.1 รูปแบบและเทคโนโลยขีองอีเลิร์นน่ิง 
   2.2.2 ขั้นตอนการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิง 
   2.2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง 
   2.2.4 ประโยชน์ของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง 
   2.2.5 ขอ้จาํกดัของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง 
  2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4 แนวโนม้ของเทคโนโลยอีีเลิร์นน่ิง 
 ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
    3.1 นิยามของการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
    3.2 ความสาํคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
    3.3 เร่ิมทาํ PLC อยา่งไร 
    3.4 การลงมือทาํ PLC มุ่งเป้าหมายท่ีการเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 4 บริบทปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
   4.1 บริบทของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
   4.2 บริบท PLC วงเรียนรู้ต่าง ๆ  
   4.3 บริบท PLC ทีมเรียนรู้ 
 ตอนท่ี 5 กรอบแนวคิดในการวจิยั: กระบวนการแกปั้ญหา 
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ตอนที ่1 การวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม: ระเบียบวธิีวจิัยทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) จากผลการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าวถึงการจาํแนกระดบัการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการตามทศันะของ Carr and Kemmis (1992) ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มีแนวคิดท่ีสําคญั คือ 
ผูว้ิจยัทาํตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก (Outside Expert) ท่ีนาํแนวคิด แผนงาน หรือโครงการท่ีคิด
หรือจดัทาํข้ึนไปใหผู้ร่้วมวจิยัเป็นผูป้ฏิบติั   

2) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบปฏิบติั (Practical Action Research) มีแนวคิดท่ีสําคญั คือ 
ผูว้จิยัมีส่วนร่วมกบัผูร่้วมวิจยัมากข้ึน ไม่นาํเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบติั
ตามแบบแรก แต่จะทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ ตั้งประเด็น และกาํกบัให้มีการร่วมกนัคิด 
ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้นผล 

3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) มีแนวคิดท่ีสําคญั 
คือ ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการวจิยักบัผูร่้วมวจิยัในลกัษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ท่ีทั้งผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยัต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั (Equally) ในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั สังเกตผลและสะทอ้น
ผล เป็นการวิจยัในความหมายเดียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research)  หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่พาร์ (PAR) เป็นช่ือท่ีนกัวชิาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกนัในปัจจุบนั 
 วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าววา่ มีขอ้วพิากษเ์ก่ียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค 
วา่เป็นการปฏิบติัแบบบนลงล่าง (Top-down) ท่ีผูร่้วมวิจยัมีลกัษณะเป็นผูถู้กกระทาํหรือเป็นผูต้าม 
(Passive/Follower)  เป็นรูปแบบท่ีมีความเป็นอาํนาจนิยม มีลกัษณะเป็นวิธีการวิจยัจากพวกเขา (on 
them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาํความเขา้ใจ (Understanding) หรือเพื่อหาความรู้ (Knowing) 
ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู ่โดยผูว้จิยัมีบทบาทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ดาํเนินการวิจยักบักลุ่ม
ผูถู้กวิจยั เม่ือได้รับคาํตอบแลว้ ผูว้ิจยัก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยงัคงปรากฏอยู่ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูถู้กวิจยัยงัคงเป็นเช่นเดิม ไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้ น ในทางตรงกันข้าม ผู ้วิจ ัยกลับได้ประโยชน์มากมาย เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
ผลตอบแทน และความมีช่ือเสียง เป็นต้น หากนําไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารใน
หน่วยงานราชการ การวิจยัดงักล่าวดูจะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะการบริหารท่ีใช้กนัอยู่มากในระยะท่ี
ผา่นมา โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูบ้ริหารแสดงตนเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นผูรู้้ดี แสดงบทบาทเป็นผู ้
กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ ตลอดจนวธีิการในการจดัการ ในลกัษณะเป็นอาหารสําเร็จรูปให้ผู ้
ปฏิบติันาํไปปฏิบติั ซ่ึงผลจากการบริหารเช่นนั้น มีขอ้วพิากษว์จิารณ์กนัวา่ ก่อให้เกิดสภาพการเล้ียง
ไม่โตของผูป้ฏิบติั ทาํให้ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจงั
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ในการปฏิบัติงาน อันเน่ืองจากท่ีต้องคอยรับแต่คาํสั่ง หรือต้องพึ่ งพาความคิดเห็นของผูท่ี้อยู่
เหนือกวา่อยูเ่สมอ ส่งผลใหก้ารบริหารนั้นขาดความย ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดจ้ากหลายโครงการตอ้งยุติลง
เม่ือผูบ้ริหารเปล่ียนไป  
 จากขอ้วพิากษใ์นทางลบท่ีมีต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค ทาํให้นกัวิจยัให้ความ
สนใจต่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน เพราะเป็นรูปแบบการวิจยัแบบล่างข้ึนบน 
(Bottom-up) ท่ีทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ต่างมีความเท่าเทียมกนั ในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบติั จึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผูก้ระทาํหรือเป็นผูน้าํ 
(Active/Leader)  
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ถูกผูว้ิจยัเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูถู้กกระทาํ 
(Passive) เป็นผูก้ระทาํ (Active) หรือผูร่้วมกระทาํ (Participant) หรือเปล่ียนวิธีการวิจยัจากพวกเขา 
(on them) เป็นการวิจยัโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By them and for them) กล่าวคือ ผูถู้กวิจยัจะมี
ส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน เป็นทั้ งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ด้รับผลจากการปฏิบัตินั้ น 
นอกจากนั้ นบทบาทของผูว้ิจ ัยก็เปล่ียนไปด้วย จากการเป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลาย เป็นผูร่้วมวิจยัท่ีเสมอภาคกนั นอกจากนั้นการวิจยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมาย
เพียงเพื่อทาํความเขา้ใจหรือเพื่อหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่เท่านั้น แต่จะตอ้งมีการ
ปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ดว้ย และคาดหวงัว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนอนัเน่ืองจากความมีพนัธะผูกพนัในส่ิงท่ีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 
 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีความคล้ายคลึงกบัแนวคิดการพฒันา
เทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม ซ่ึงวาทิต จนัทสุริยะวงศ ์(2528) กล่าววา่เป็นกลยุทธ์การพฒันาท่ีเนน้การ
ช่วยเร้าใหเ้กิดการพฒันาทางเทคโนโลยท่ีีมุ่งชกันาํใหก้ารพฒันาและการดดัแปลงเทคโนโลยีเกิดข้ึน
ในหมู่ประชาชนเอง โดยอาศยักระบวนการจดัระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐาน
ความเช่ือท่ีว่า เทคโนโลยีจะตอ้งมีวิวฒันาการอนัเน่ืองมาจากการทดลองและตดัสินใจดว้ยตวัของ
ประชาชนเอง วา่เทคโนโลยชีนิดใดท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง 
แนวคิดของการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัจิตสํานึกแห่งการ
วิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชนต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ท่ีดาํรงอยู่ ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
พวกเขาหรือไม่ มีพลงัความสามารถท่ีจะพฒันาหรือคิดคน้ดดัแปลงเทคโนโลยีไดด้ว้ยตวัเองอยา่งไร 
โดยอาศยักระบวนการทดลอง 4 ประการดงัน้ี คือ 1) พยายามดดัแปลงเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ซ่ึงไม่ค่อย
เหมาะสมสอดคลอ้ง ให้กลายเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมใช้การไดจ้ริง (หรือทาํให้กะทดัรัดลง) 2) พิทกัษ์
เทคโนโลยีดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน คิดคน้และปรับปรุงให้กา้วหนา้ยิ่งข้ึน 3) ทดสอบเทคโนโลยีท่ีไดช่ื้อ
วา่มีความเหมาะสมสาํหรับท่ีอ่ืน ๆ มาแลว้ ทั้งน้ีจะไดว้ดัคุณประโยชน์วา่มีความเหมาะสมกบัชุมชน
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หรือไม่ 4) ใชก้ารประชุมถกเถียงความรู้ทางดา้นเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพิ่มพูนจิตสํานึก
แห่งการวเิคราะห์วจิารณ์  
 นอกจากนั้นยงัคลา้ยคลึงกนักบัแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนตามทศันะของ
กาญจนา แกว้เทพ (2532)  ท่ีตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom-up) ซ่ึงตรงขา้มกบัการ
พฒันาแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่ลกัษณะการพฒันาแบบล่างข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก 
เร่ิมด้วยความตอ้งการว่าจะพฒันาอะไรนั้น จะตอ้งถูกกาํหนดมาจากฝ่ายของชาวบา้นเอง โดยท่ี
นกัพฒันาไม่จาํเป็นตอ้งเตรียมเอาไวล่้วงหน้าว่า ทุกหมู่บา้นจะตอ้งมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ตอ้งทาํ
ธนาคารขา้วหรือธนาคารปุ๋ย หากหมู่บา้นใดมีความสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกนัเพื่อร้ือฟ้ืนธรรมเนียม
ประเพณีของตน ก็ตอ้งเร่ิมตน้จากความตอ้งการอนันั้น เพราะลาํดบัความตอ้งการบ่งบอกถึงระดบั
ความสําคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นปรารถนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจก็ได ้มิติท่ี
สอง การกาํหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตอ้งการหรือวิธีการแกปั้ญหา จาํเป็นตอ้งใช้
วิธีการของชาวบา้นด้วยกนัจากคาํถามท่ีว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้น
อย่างไรบา้ง  ถือว่าความรู้ในการแก้ปัญหาดงักล่าวเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน 
จะตอ้งไม่โยนทิ้งไป มิติท่ีสาม หลงัจากรับรู้ความตอ้งการของชาวบา้นและไดศึ้กษาสํารวจวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเคยมีอยู่ในวฒันธรรมชุมชนแล้ว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจะต้องใช้
วฒันธรรมชุมชนนั้นเอง เป็นตวัตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยอาจจะประสานกบัความรู้ท่ีนาํไปจากภายนอก 
เช่น แมว้่าจะจาํเป็นตอ้งทาํธนาคารขา้วก็ตอ้งทาํ แต่ธนาคารขา้วในแต่ละชุมชนอาจไม่เหมือนกนั
ตามวฒันธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นตน้ 
 วโิรจน์ สารรัตนะ (2558, หนา้ 77.) ไดส้ังเคราะห์หลกัการ จรรยาบรรณ และบทบาทของ
ผูว้ิจยั 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 และบทบาทของผูว้ิจยั 10 ประการ ไวส้ําหรับการ
วจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม ดว้ยดงัน้ี หลกัการ 10 ประการ  มีดงัน้ี 1) ในบริบทเฉพาะ 2) ทกัษะท่ี
หลากหลาย   3) มุ่งการเปล่ียนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระทาํเพื่อบรรลุผล 5) รับฟังขอ้คิดเห็นจากผู ้
ร่วมวจิยัทุกคน 6) วเิคราะห์ วพิากษแ์ละประเมินตนเอง 7) ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญและ
การเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระทาํ ทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผูร่้วมวิจัยทุกคน เช่น การ
เปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบายส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลง
ในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเองจากการร่วมในการวิจยั เป็นตน้ 
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10) นาํไปสู่การปฏิบติัหรือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  จรรยาบรรณ 10 ประการ  มีดงัน้ี 1) ผูว้ิจยัตอ้ง
รับผดิชอบต่อการรักษาความลบั 2) ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั 3) ทิศทางการ
วิจยัและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัเกิดจากการตดัสินใจร่วมกนั 4) ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจยัมากท่ีสุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกนั และขอ้เสนอแนะไดรั้บการเห็นชอบจาก
ทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน 7) 
ผลการดาํเนินงานจะยงัคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นให้ขอ้เสนอแนะได ้8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่ 9) ผูว้ิจยั
ต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวน การวิจัยแต่เร่ิมแรกรวมทั้ งข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 10) ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บ
การยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  บทบาทของผูว้ิจยั  10 ประการ  มีดงัน้ี 1) เป็นครู  2) เป็น
ผูน้าํ 3) เป็นผูฟั้งท่ีดี  4) เป็นนกัวางแผน 5) เป็นนกัออกแบบ 6) เป็นนกัวิเคราะห์ 7) เป็นนกั
สังเคราะห์ 8) เป็นนกัสังเกตการณ์ 9) เป็นนกัรายงานผล 10) เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวย
ความสะดวก  
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ยงัไดก้ล่าวถึง การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม
เป็นวิธีการวิจยัภายใตท้ฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) เป็นการวิจยัท่ีใช้วิธี
วทิยาศาสตร์บางส่วน แต่ใชว้ิธีปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Approach) ระหวา่ง
ผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั เพื่อผูป้ฏิบติัแกไ้ขปรับปรุงสภาพของตนเอง และมีรากฐานความเช่ือเก่ียวกบัการ
แสวงหาความรู้/ความจริงตามทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ท่ีเช่ือว่า 
ความรู้ท่ีพึงประสงคคื์อ ความรู้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน หลากหลาย ใชก้ารวิเคราะห์ระดบัจุลภาค 
และเป็นเร่ืองเล่าในขอบเขตแคบ ๆ (Little Narrative)  
 จากขอ้วิพากษก์ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และ
บทบาทของผูว้ิจยั จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่
นิยม (Theories of Postmodernism) วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ไดน้าํเสนอขั้นตอนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน ดงัภาพประกอบ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัตกิารวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม ในทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 

คาํนึงถึง 10 หลกัการของผูวิ้จยั 
1. ในบริบทเฉพาะ 
2. ทกัษะท่ีหลากหลาย 
3. มุ่งการเปล่ียนแปลง 
4. มุ่งการกระทาํเพ่ือบรรลุผล 
5. รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยั 
6. วิเคราะห์ วิพากษแ์ละประเมิน

ตนเอง 
7. เรียนรู้จากการกระทาํ ทั้งท่ี

สาํเร็จและไม่สาํเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ 

8. ตระหนกัในศกัยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สียจากภายในชุมชน 

9. การมีบนัทึกของผูร่้วมวิจยัทุก
คน เช่น  
- การเปล่ียนแปลงในกิจกรรม

และการปฏิบติั  
- การเปล่ียนแปลงใน

คาํอธิบายถึงส่ิงท่ีปฏิบติั  
- การเปล่ียนแปลงใน

ความสมัพนัธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองคก์าร  

- การพฒันาตนเองจากการ
ร่วมในการวิจยั 

10. นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 

คาํนึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผูวิ้จยั 

1. รับผิดชอบต่อการรักษา
ความลบั 

2. ผูร่้วมวิจยัเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ได้
อยา่งเสมอภาคกนั 

3. ทิศทางการวิจยัและผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงัจากการตดัสินใจร่วม 

4. ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการ
ออก แบบกระบวนการวิจยั 

5. มีการปรึกษาหารือ  
ขอ้เสนอแนะไดรั้บการ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย 

6. การสงัเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตก่อน 

7. ผลการดาํเนินงานจะยงัคง
ปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาส
ให้ผูอ่ื้นให้ขอ้เสนอแนะได ้

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียน
หรือทศันะของคนอ่ืนโดยขาด
การเจรจา 

9. ผูวิ้จยัตอ้งแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจยั
แต่เร่ิมแรกรวมทั้งขอ้เสนอแนะ
และผลประโยชน ์

10. ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อ
การทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับ
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

คาํนึงถึง 10 บทบาทของผูวิ้จยั: เป็นครู เป็นผูน้าํ เป็นผูฟั้งท่ีดี เป็นนกัวางแผน เป็นนกัออกแบบ เป็นนกัวิเคราะห์ เป็นนกั
สงัเคราะห์ เป็นผูส้งัเกตการณ์ เป็นนกัรายงานผล  เป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 

 

ผลการวจิัย 
บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจยั และนาํเสนอผลการเปล่ียนแปลง  ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 

 

จุดเร่ิมต้น 

สร้างความคุน้เคยเสริมพลงัดา้นวิชาการให้กบัผู ้
ร่วมวิจยั ตามจรรยาบรรณท่ีระบุวา่ผูวิ้จยัตอ้ง

แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยั
แต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และ
ผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ 

 

ค านึงถึง 1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                           
 2) แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
 3) ปรัชญาของทฤษฎีสงัคมเชิงวิพากษ ์และทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ 
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 จากแนวคิดในภาพท่ี 1 หากนาํเอาแนวคิดบางประการจากสาระต่าง ๆ ท่ีนาํมากล่าวถึง
ขา้งตน้ จะไดข้ั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอนซ่ึง วโิรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ไดอ้ธิบายแนวการดาํเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสร้างความคุน้เคยและเสริมพลงัอาํนาจเชิง
วิชาการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสามารถทาํได้ในหลายระดบั เช่น ระดับชั้นเรียน 
ระดบัช่วงชั้นเรียน ระดบัโรงเรียน หรือระดบัชุมชน แต่การวจิยัทางการบริหารการศึกษา นิยมทาํใน
ระดับโรงเรียนท่ีมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิง
ประจกัษย์นืยนัหรืออา้งอิง จากนั้นจึงลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยใหเ้กิดข้ึนก่อน 

เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตอ้งมีผูร่้วมวิจยั (Participants) จาํนวน
หน่ึง ท่ีจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ดงันั้น เพื่อให้ระบุไดว้่าผูร่้วมวิจยัคือใคร มีจาํนวนเท่าใด 
ผูว้ิจยัควรนาํเอาแนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมช้ีแจงต่อผูร่้วมวิจยัให้
รับรู้และเขา้ใจ เพื่อให้การตดัสินใจเขา้ร่วมวิจยัเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ตามจรรยาบรรณท่ีว่า 
“ผูว้ิจยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ” คาํนึงถึงหลกัการ “ผูท่ี้ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมตอ้งได้รับการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” 

การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคย ผูว้ิจยัควรแสดงบทบาทการเป็น “ผูส่้งเสริมสนบัสนุน
และอาํนวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้10 บทบาทดงักล่าวขา้งตน้ ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และไม่ใหเ้สียหลกัความมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ควรหลีกเล่ียงรูปแบบการ
ทาํงานแบบปิรามิดหรือแบบสายการบงัคบับญัชา ไม่ควรกาํหนดตาํแหน่งหรือสถานะใด ๆ ท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั นัง่ประชุมสนทนากนัแบบโตะ๊กลม 

 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัควรมีการเสริมพลงัดา้นวิชาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กบัผูร่้วม
วจิยัในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 

1) แนวคิดและแนวปฏิบติัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามหลกัการท่ีกล่าวถึง
ข้างต้น คือ “ผู ้วิจ ัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เร่ิมแรก รวมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ” 
 2) แนวคิดและแนวปฏิบติัเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ เทคนิคการ
ระดมสมอง เทคนิคการนาํแผนสู่การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้น
ผลการปฏิบติังาน เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแกปั้ญหาเน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม มุ่งเนน้การแกปั้ญหา (Problem Solving) ท่ีผูว้ิจยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม เป็น
ผูส่้งเสริมสนับสนุนและเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้ผูร่้วมวิจยั ได้ร่วมกนัวิเคราะห์สภาพของ 
“งาน” ท่ีเป็นปัญหา ท่ีต้องการพฒันาหรือต้องการเปล่ียนแปลง เพื่อระบุ “สภาพท่ีเคยเป็นมา” 
“สภาพปัจจุบนั” “สภาพปัญหา” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อ
การแกปั้ญหา” “การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” โดยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัวิเคราะห์และ
กาํหนดประเด็นต่าง ๆ ดงักล่าว ตามประสบการณ์และทุนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะนาํเอาแนวคิดเชิงวชิาการท่ีผูว้ิจยัศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 นาํเขา้สู่วงสนทนากบัพวกเขา ซ่ึงอาจมีผล
ใหพ้วกเขานาํเอาแนวคิดเชิงวชิาการนั้นไปปรับแกห้รือบูรณาการเขา้กบัส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและ
กาํหนดข้ึน ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลักการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน 
(Inside-out) ก่อน แล้วจึงเสริมด้วยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลกัการท่ีว่า 
“ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชนเอง” และตาม
ความเช่ือท่ีว่า “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือว่าในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้น
บรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน” และ  “…ให้
โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองอยา่งเต็มท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ใน
ระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปวา่แบบนั้นแบบน้ีเท่านั้น ท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน 
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ให้มากกวา่นั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันาจะตอ้งคอยให้ขอ้มูลอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มท่ีแลว้  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ี
เห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

 หากพิจารณาจากหลกัการดงักล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดว้ยกิจกรรมการ
ทาํงาน 3 ระยะดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมาให้เต็มท่ี อาจใช้เวลา 1-2 วนั ให้พวกเขา
ไดร่้วมกนัระดมสมองคิดอยา่งเต็มท่ี โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์พื้นฐานท่ีเขามีและเคยทาํกนั
มาเพื่อกาํหนดสภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา สภาพท่ีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา 
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา การเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีทาํวิจยั 
เพื่อจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของส่วนรวม ท่ีประกอบดว้ยโครงการจาํนวนหน่ึง 
และอาจใหแ้ต่ละรายจดัทาํแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ดว้ย ก็จะทาํ
ใหก้ารแกปั้ญหามีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพราะโครงการจาํนวนหน่ึงนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรทาํ
ในบางกรณีได ้และบางโครงการก็จาํเป็นตอ้งมีแผนพฒันาส่วนบุคคลรองรับเพื่อการนาํไปปฏิบติัดว้ย 
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 ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผูร่้วมวิจยั อาจใช้เวลา 1-2 วนั โดยผูว้ิจยั
นําเอาแนวคิดท่ีศึกษาไวใ้นบทท่ี 2 ไปถ่ายทอดให้ผูร่้วมวิจยัได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี ตามประโยชน์ของทฤษฎีท่ีว่า “...ช่วยช้ีนาํการตดัสินใจ ช่วยให้มองภาพ
องคก์ารไดช้ดัเจนข้ึน ช่วยให้ตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ช่วยเป็นแหล่งของความคิด
ใหม่ ช่วยกาํหนดกรอบของปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยจาํแนกแยกแยะปรากฏการณ์ 
ช่วยสร้างส่ิงใหม่ ๆ ช่วยทาํนายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิชาการแลว้ อาจ
เชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม อาจให้ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีเป็น
ตน้แบบ เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดวสิัยทศัน์และความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีทาํ
วจิยัอยา่งหลากหลาย 

 ระยะท่ี 3 การบรรจบกนัของธารสองสาย สายประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบติั
และภาคทฤษฎี)  โดยจดักิจกรรมใหมี้การบูรณาการความรู้เชิงวชิาการท่ีไดรั้บ (ในระยะท่ี 2) เขา้กบั
ส่ิงท่ีพวกเขาร่วมกนัคิดและกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคล (ในระยะท่ี 1) 
ตามหลกัการท่ีวา่ “...ทฤษฎีหากไม่นาํไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริม
ดว้ย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวยีนอยูแ่ต่วธีิการเดิม ๆ ...” กิจกรรมน้ีอาจใชเ้วลา 1-2 
วนั ซ่ึงผลจากการบูรณาการร่วมกนั อาจเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 1) ยืนยนัเอาตามส่ิงท่ีพวกเขา
กาํหนดในระยะท่ี 1 หรือ 2) เปล่ียนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทางวิชาการท่ีผูว้ิจยันาํไปถ่ายทอด
ให้ หรือ 3) บูรณาการเขา้ด้วยกนัระหว่างส่ิงท่ีพวกเขาคิดแต่แรกและทฤษฎีใหม่ท่ีพวกเขาได้รับ
เสริมเพิ่มเติมเพื่อกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลใหม่ข้ึนมา โดยแผนปฏิบติั
การ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ข้ึนกบัผูว้ิจยัและร่วมวิจยัจะร่วมกนักาํหนดแต่อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย
จุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแกปั้ญหานั้นวา่จะทาํเพื่ออะไร (What) และจะทาํ
อยา่งไร (How)   

 แนวคิดการมาบรรจบกันของธารสองสายน้ี หากพิจารณาถึงหลักการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ท่ี
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ในขณะท่ีผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา เป็นความรู้ท่ีฝังตวั (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง
ความรู้เชิงวิชาการกบัความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนยัหน่ึงคือการผสมผสานกนัระหว่างภาค
วชิาการกบัภาคปฏิบติั เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั  คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีท่ี
ไดจ้ากนกัวิจยั กบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวิจยั จากแนวคิดดงักล่าว มี
ขอ้ท่ีผูว้จิยัควรคาํนึง 4 ประการ คือ  
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 1) การศึกษาและนําเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทท่ี 2 จะต้องนําเสนอไวอ้ย่างมี
จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะทาํให้ผูว้ิจยัมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการนาํไปร่วมเสวนากบัผูร่้วมวิจยั ไม่ใช่ทบทวนมาไวอ้ยา่งเป็น
ไมป้ระดบังานวจิยัหรือห้ิงพระประจาํงานวจิยัท่ีไม่มีการมาเซ่นไหวเ้หลียวแลอีก   
 2) ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีให้เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งว่า ทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั เหมือนกบัคาํพูดท่ีมกัพูดกนั
ว่า “ทฤษฎีจดัปฏิบติัไม่ได ้หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบติัก็คือปฏิบติั” เป็นตน้ จะตอ้งสร้างความ
ตระหนักว่า ทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้ นลงได้ ดงัประโยชน์ของทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้ นผู ้วิจ ัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู ้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัระหวา่งการวิจยั ทฤษฎี และการปฏิบติั หรือนกัวิจยั นกัทฤษฎี และนกั
ปฏิบัติ หากทําให้เกิดข้ึนได้ ก็จะทําให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน  
 3) การนาํเสนอแนวคิดเชิงวชิาการตอ้งเป็นไปหลงัจากท่ีปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัคิด
อย่างเต็มท่ีก่อน โดยหากนาํเสนอก่อน มีแนวโน้มท่ีผูร่้วมวิจยัจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้น
ไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกบัการเป็นผูถู้กกระทาํ (Passive) หรือเป็นผูต้าม 
(Follower) ในระบบการบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-down Approach) ท่ีฝังรากมา
นาน  หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มท่ีจะเช่ือฟังผูว้ิจ ัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซ่ึงจะทาํให้การวิจัยมี
แนวโนม้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบเทคนิค (Technical Action Research) มากกวา่จะเป็นการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หรือมีแนวโน้มท่ีอิทธิพลของ
ความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ท่ีสําเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตวัท่ี
สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผูร่้วมวจิยัไม่ไดถู้กนาํออกมาใช ้ 
 4) การนาํเสนอแนวคิดเชิงวชิาการของผูว้จิยัจะตอ้งนาํเสนอแบบไม่ยดัเยียด ไม่ช้ีนาํ หรือ
ไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการนาํไปปฏิบติัของผูร่้วมวจิยั แต่ตอ้งคาํนึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตวัเสริม 
โดยยดึหลกัการ “ตระหนกัในศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีวา่ “…ให้โอกาสแก่ชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเอง
อย่างเต็มท่ี จากนั้นนกัพฒันาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของ
ชุมชนเขา้สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบน้ี
เท่านั้นท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และ
ยงัไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกวา่จะมีการถามไถ่เพิ่มเติม ซ่ึงนกัพฒันา
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จะตอ้งคอยใหข้อ้มูลอยูเ่ป็นระยะ ๆ เม่ือเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบให้อยา่งเต็มท่ีแลว้ ก็ปล่อยให้ชุมชน
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกเทคโนโยลีท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุดมาชุดหน่ึง…” 

 เช่นเดียวกบัขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนการวางแผนน้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัควร
กาํหนดใหมี้การสังเกตผล (Observing) ควบคู่ขนาน (Parallel) กบัทุกกิจกรรมไปดว้ย เพื่อบนัทึกผล
การดาํเนินงานไปเป็นระยะ ๆ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (Acting) เพื่อการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ผูว้ิจยั
ยงัคงมีบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน และการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก
ให้มีการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของส่วนรวม และแผนพฒันาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ท่ีกาํหนดไวน้ั้น โดยมุ่งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
ตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระทาํเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่าย ๆ หรือสําเร็จรูปเกินไป คอยให้กาํลงัใจและกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติั
อย่างจริงจงั พิจารณาถึงการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการ
จดัการในการนาํแผนสู่การปฏิบติั เช่น การจดัทีมงาน การแบ่งงาน การมอบอาํนาจหน้าท่ี การ
กาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกาํหนดเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร ทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การจดัระบบการติดตามผล เป็นตน้  

ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบนัทึกผลการปฏิบติัการสังเกต เพื่อบนัทึกผล
การปฏิบติั ให้กระทาํในทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติั ไม่ไดห้มายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบติั (Acting) เท่านั้น โดยอาจใชเ้ทคนิควิธี
และเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งผสมกนัตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เคร่ือ ง
บนัทึกเสียง  เคร่ืองบนัทึกภาพ หรือวตัถุส่ิงของ เป็นตน้ 

ประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัตินั้ น นอกจากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน ยงัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนดว้ย เป็นผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน (Emerging of New Knowledge) 
ในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน 

 นอกจากการสังเกตผล (Observing) ท่ีแนะนาํให้ปฏิบติัในทุกขั้นตอนของการวิจยัแลว้  
การสังเกตผลในขั้นตอนน้ี ถือเป็นการสังเกตผลท่ีต่อเน่ือง ยาวนาน และซบัซ้อน เป็นการสังเกตผล
ในขั้นตอนการปฏิบติั (ขั้นตอนท่ี 3) ท่ีใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกว่าขั้นตอนอ่ืน มีกิจกรรมเกิดข้ึน
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มากมาย สลบัซับซ้อน และต่อเน่ือง ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัตอ้งมีการสังเกตผล (Observing) เป็น
กิจกรรมควบคู่ขนาน (Parallel) กบัทุกโครงการและทุกกิจกรรม เช่นเดียวกบัขั้นตอนการเตรียมการ
และขั้นตอนการวางแผน เพื่อบนัทึกผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ไปเป็นระยะ ๆ
โดยอาจใชเ้ทคนิควิธีและเคร่ืองมือต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งผสมกนัตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการบนัทึก การสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น  

ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) เพื่อนาํไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่อาจนาํเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุปประสบการณ์
การทาํงานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงทาํให้
เกิดผลอย่างท่ีเป็นอยู่ ทั้งท่ีสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เนน้การระดมสมอง พูดคุย เล่าเร่ือง สังเคราะห์ จบั
ประเด็นกระบวนการวธีิทาํงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวไดว้า่ การถอดบทเรียน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบติังานโดยใชว้ิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์จากผู ้
ร่วมวิจยั พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานทั้งท่ีสาํเร็จหรือไม่สําเร็จ เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ไดห้รือกล่าวในอีกนยั
หน่ึงวา่ การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางส่ิงบางอยา่งออกมาจากบทเรียนท่ีมีอยูจ่าก
ส่ิงท่ีเราทาํ เพื่อให้ไดง้านท่ีเป็นความสําเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่สําเร็จ (Bad Practice)
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการถอด
บทเรียนโดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1)  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบติังาน ดาํเนินการ
ทนัทีหลงัจากทาํกิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ดาํเนินการหลงัจากกิจกรรม
ยอ่ยเสร็จ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
โครงการใหป้ระสบความสาํเร็จในอนาคต 

2) การถอดบทเรียนทั้ งโครงการ เพื่อการเรียนรู้หลังส้ินสุดโครงการ เป็นการถอด
บทเรียนทั้งระบบ เป็นกระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ท่ีลึกซ้ึง และ
ประกอบด้วยรายละเอียดจํานวนมากโดยเร่ิมตั้ งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการ
ดาํเนินงาน และผลลพัธ์เม่ือส้ินสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์เชิง
ลึก เช่น วเิคราะห์ดว้ย SWOT เพื่อศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ผลของการดาํเนินโครงการ 

การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action 
Review) การเล่าเร่ือง (Story Telling) การทาํแผนท่ีความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้
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แบบสอบถาม ซ่ึงอาจใช้หลายวิธีร่วมกนั กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action 
Review) ทาํทนัทีหลงัเสร็จกิจกรรม เหมาะกบัการถอดบทเรียนระหวา่งปฏิบติังานในโครงการ โดย
ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน อาศยัคาํถามดงัน้ี คาดหวงัอะไรจากงานคร้ังน้ี ส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร และถา้มีงานแบบ
น้ีอีก เราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนัง่เกา้อ้ีหรือปู
เส่ือนัง่ในท่าท่ีสบายท่ีสุด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผน (สัมพนัธ์กนั แต่มีช่องวา่งให้กนั) 3) เห็นหน้า
กนัทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอ้มูลเหมือนกนัไปพร้อม ๆ กนั 
(ตรวจสอบ/สอบถามและเพิ่มเติมได)้ 
 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัควรเนน้
บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วม การเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการวางแผน 
ให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม่ โดยนําข้อมูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย ซ่ึงจะทาํให้ไดแ้ผนปฏิบติั
การ (Action Plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ใหม่ข้ึนมาชุดหน่ึง 
ซ่ึงอาจมีบางอยา่งทาํต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุไป หรือมีบางอยา่งเพิ่มเติมเขา้มา 

ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติั (Acting) เพื่อแกปั้ญหากนัใหม่เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 ผูว้ิจยัควร
เน้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม สนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการ
ปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันาส่วนบุคคลท่ีกาํหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั และจดัให้มีการ
พบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ โดยคาํนึงถึงหลกัการต่าง ๆ ดงักล่าวใน
ขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะทอ้นผลกนัใหม่เช่นเดียวกบัขั้นตอนที่ 4 
ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกให้
มีการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Effects) จากการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการและแผนพฒันา
ส่วนบุคคลท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ในขั้นตอนท่ี 7  

ขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนร่วมกันใหม่
เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 ผูว้จิยัควรเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกใหมี้การสะทอ้นผล มีจุดมุ่งหมายและวธีิดาํเนินการตามท่ีกล่าวในขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 10 การนาํเสนอผลการวจิยัในบทท่ี 4 
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1) การเล่าเร่ืองจากงานท่ีทาํ (Stories at Work) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนท่ี 1-9 วา่ ทาํอะไร ไดผ้ลเป็นอยา่งไร โดยอาจมี
ภาพถ่าย ขอ้มูล คาํสัมภาษณ์ หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให้เห็นชดัเจนข้ึนได ้(ไม่ตายตวั 
อาจนาํเสนอรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสมกวา่) การนาํเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยัควรจดัทาํเป็นระยะ ๆ 
หรือหลงัเสร็จส้ินการทาํวิจยัแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จส้ินทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิด
สภาพของภูเขาขอ้มูล หรือสภาพไดห้นา้ลืมหลงั อาจมีผลทาํให้นาํเสนอขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ตามท่ีปฏิบติัจริง มีความสับสน อนัเน่ืองจากความเร่งรัดของเวลา ความเหน่ือยลา้ ความหลงลืม  
 2) การเปล่ียนแปลง (Change) ทั้งท่ีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทั้งท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซ่ึง
ไม่ควรกาํหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเฉพาะในระดบัโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เท่านั้น แต่ควรกาํหนด
ความคาดหวงัในลักษณะท่ีเป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์ต่อเน่ืองในระดับท่ีเป็นภาพรวมทั้ ง
สถานศึกษาดว้ย เน่ืองจากเป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) เช่น 1) การเปล่ียนแปลงใน
คน วฒันธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์าร 3) การ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปล่ียนแปลงในกระบวนการและระบบการทาํงาน เป็นตน้ หรือ
อ่ืน ๆ แลว้แต่จะกาํหนด อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงในตวัคนนั้น ควร
คาํนึงถึงทั้ งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม (Group/Team) และระดับองค์การ (Entire 
Organization) ดว้ย โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และการ
นาํไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เน่ืองจากการดาํเนินการใด ๆ ในสถานศึกษา มุ่งไปท่ีเป้าหมาย
สุดทา้ย  (Ultimate Goal) คือนกัศึกษา ดงันั้นหากการวิจยัส่งผลถึงนกัศึกษาดว้ย จึงควรพิจารณาถึง
การเปล่ียนแปลงในนกัศึกษาดว้ยวา่มีอะไรบา้ง 

 การนาํเสนอขอ้มูล ควรคาํนึงถึงรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยพิจารณาความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของขอ้มูล ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจนาํเสนอเป็นการพรรณนาท่ี
มีภาพถ่าย หรือคาํสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ หรืออาจนําเสนอเป็นข้อความเชิง
พรรณนา โดยมีขอ้มูลหรือสถิติประกอบ หรืออาจนาํเสนอเป็นชุดของตารางหรือเป็นกราฟฟิค เป็น
ตน้ โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพท่ีเคยเป็นมา และสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป หรือแสดงให้
เห็นถึงช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนกบัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บวา่มีส่วนใดท่ีสําเร็จ สําเร็จมาก
นอ้ยเพียงใด และมีส่วนใดท่ียงัไม่สาํเร็จ ทาํไมถึงยงัไม่สาํเร็จ และควรทาํอะไรอยา่งไรต่อไป เป็นตน้ 

3) การเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจยั วา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะนาํไปสู่การคิดวธีิการแกปั้ญหาท่ีดียิง่ข้ึน 
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การเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายสําคญัจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจยัไม่มีคาํตอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่
คาํตอบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง (Change) การกระทาํนั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการ
พฒันาแบบปกติทัว่ไป ท่ีทาํแลว้ทาํเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการทาํงานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 

การเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning)  มีพฒันาการจากช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 
John Dewey นกัการศึกษาชาวอเมริกนั ซ่ึงเป็นผูคิ้ดคน้วธีิสอนแบบแกปั้ญหาและเป็นผูเ้สนอแนวคิด
ท่ีวา่  การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทาํดว้ยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดน้ี ไดน้าํไปสู่
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดซ่ึงในกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ มีวิธีการแสวงหาความรู้
และคาํตอบในส่ิงต่าง ๆ ด้วยหลกัการท่ีว่า ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือทาํได้ หมายความว่า “เป็น
ความจริง” เป็นการคิดท่ีแสวงหาวิธีการกระทํา นํามาใช้ให้เกิดผลประจักษ์ตามท่ีกําหนดไว ้ 
(Workability) เป็นประโยชน์เม่ือนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง ประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนได้สร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือจากความรู้ท่ี
รับเข้ามาใหม่ ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน (Active 
Learning) รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดน้ี มีอยู่หลายรูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกนั (Collaborative Learning) เรียนรู้โดยการคน้ควา้
อยา่งอิสระ (Independent Investigation Method) รวมทั้งเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning)   

จากท่ีกล่าวมา การเรียนรู้จากการกระทาํในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีทั้งจากการร่วมมือ 
จากการช่วยเหลือกนั จากการคน้ควา้อย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่า 
อะไรคือการเรียนรู้จากการกระทาํ อาจตั้งคาํถามว่า ส่ิงท่ีฉันจะทาํให้ต่างไปในคร้ังหน้าคืออะไร 
(What will I do differently next time?) ในลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีถึงส่ิงท่ี
ควรทาํหรือไม่ควรทาํจากส่ิงท่ีทาํหรือไม่ทาํในคร้ังน้ี เช่น เรียนรู้วา่หากจดัทาํแผนเพื่อแกปั้ญหาน้ีอีก 
จะไม่ทาํอะไรบางอยา่งดงัเช่นท่ีทาํในคร้ังน้ี แต่จะทาํอะไรบางอยา่ง เน่ืองจาก .........”   เป็นตน้ ทั้งน้ี 
การเรียนรู้จากการกระทาํไม่หมายถึงความรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในลกัษณะ “รู้...........”  จากการท่ีผูว้ิจยั
ไดรั้บการฝึกอบรมใหม่ เช่น รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการทาํงานกบัคนอ่ืน รู้วิธีการเก็บขอ้มูล
เชิงคุณภาพ เป็นตน้  

4)  ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบติั ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านตาํรา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายสําคญัจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกนั หากงานวิจยัไม่มีคาํตอบเก่ียวกบัความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่คาํตอบเก่ียวกบั
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การเปล่ียนแปลง (Change) การกระทาํนั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติ
ทัว่ไป ท่ีทาํแลว้ทาํเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย แมจ้ะมีวงจรการทาํงานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม   

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึง ๆ ซ่ึงหากพิจารณาความรู้
ภายใตว้ธีิคิดปฏิบติันิยมดงักล่าวในตอนตน้ ก็หมายถึงการเรียนรู้เพื่อท่ีจะรู้ อนัจะนาํไปสู่การคิดท่ีดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงนักคิดปฏิบติันิยมจะไม่ตดัสินส่ิงท่ีค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีปัญหาหน่ึง ๆ ว่าถูก    
หรือผิด แต่จะเรียกส่ิงนั้นวา่ความจริงชัว่ขณะ (Temporary Truth) เพราะเม่ือเวลาผา่นไปและสังคม
เปล่ียนไปคาํตอบท่ีเกิดข้ึนณเวลาหน่ึงก็จะลา้สมยั ไม่ใช่คาํตอบสาํหรับเวลาใหม่ท่ีตามมา 

โดยทฤษฎีถือวา่ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนั ดงันั้น การนาํเสนอวา่อะไรคือ
ความรู้ใหม่จากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงกาํหนดไดจ้ากการพิจารณาร่วมกนัของ
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในขั้นตอนการสะทอ้นผล (Reflecting) เช่น พิจารณาวา่ “จากการบูรณาการใน
แนวคิดระหวา่งนกัวิจยั ท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎีกบัผูร่้วมวิจยั ท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการทาํงาน เม่ือประมวลเป็นภาพโดยรวมแลว้ ไดก่้อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ท่ีนาํมาแกปั้ญหาแตกต่างจากทฤษฎีหรือแตกต่างจากท่ีเคยทาํกนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?”  
ดงันั้น ความรู้ใหม่ (New Knowledge) ในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการ
รวบรวมขอ้มูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน (Action) ในแต่ละ
ส่วนงาน (Parts) เม่ือนาํมาเช่ือมโยงกนั (Connection of Parts) จะก่อให้เกิดภาพความรู้ใหม่ (a whole) 
ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ี หากเช่ือมโยงกนัหลากหลาย (Joining of Wholes) จะเป็นภูมิปัญญา (Wisdom) 

 ในทางปฏิบติั การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการทาํวิจยั การบริหาร การ
พฒันา และการทาํงานเพื่อการแกปั้ญหาในเวลาเดียวกนั โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจะร่วมกนัวิเคราะห์
สภาพการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงกาํหนดแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีพึง
ประสงค์ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์และวิธีการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์นั้นแล้วนาํแผนไปสู่การ
ปฏิบติัในช่วงการปฏิบติังานตามแผน  ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดาํเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ข และเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลว้มี
ขอ้มูลยอ้นกลบั จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีขอ้สังเกตวา่ วงจรการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มี
ความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเก่ียวกับการบริหาร/การพฒันา/การทาํงานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสําคญั 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนร่วม (Shared Planning) 2) การนาํแผนสู่
การปฏิบติัร่วม (Shared Acting/Implementing) 3) การติดตามผลร่วม (Shared Observing/Monitoring/ 
Evaluating) 4) การมีขอ้มูลยอ้นกลบัร่วม (Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเขา้สู่วงจรการดาํเนินงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ อีก 
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 จากแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี มีประเด็นสําคญัเพื่อ
กาํหนดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1) การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัจะมุ่งศึกษาคือ เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลง 
การเรียนรู้ และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 2) การกาํหนดตวัสอดแทรกในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดเฉพาะตวัสอดแทรกหลัก 
(Main Intervention) ไม่กาํหนดตวัสอดแทรกเสริม (Additional Intervention) หรือเป็นเง่ือนไข
สอดแทรก (Intervening Condition) ดว้ย โดยจะให้ความสนใจไปท่ีแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
และแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในเร่ืองการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ท่ีมุ่งจะพฒันาซ่ึงเป็นตวัสอดแทรกหลกั 
 3) การกาํหนดสถานท่ีเพื่อการวิจยัและผูร่้วมการวิจยั สถานท่ีวิจยัคือมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน และผูบ้ริหาร อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 14 รูป/คนและนกัศึกษา 140 
รูป/คน ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
 4) การกาํหนดวงจรการวิจยัและระยะเวลา ผูว้ิจยักาํหนดวงจรการวิจยั 2 วงจร วงจรแรก
ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2558 วงจรท่ีสองดาํเนินการในภาค
เรียนท่ี 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม 2559 ปีการศึกษา 2558 
 ระบบอีเลิร์นน่ิงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญยิ่งในการเสาะแสวงหาความรู้สมัยใหม่ 
โดยเฉพาะในดา้นการเรียนการสอน ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืน ในยุคสังคม
ความรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 น้ี ปัญหาการขาดแคลนระบบอีเลิร์นน่ิงเพื่อให้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกระบวนการเรียน
การสอน เป็นประเด็นปัญหาท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน ตอ้งแกไ้ขใหท้นัต่อสถานการณ์การเปล่ียนของ
สังคม ดงันั้น การใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ทฤษฎีการพฒันาระบบ    
อีเลิร์นน่ิง การทาํ PLC ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อจดัการความ
หลากหลายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีตอ้งการการแกไ้ขดว้ยกระบวนการการมีส่วนร่วมโดย 1) คาํนึงถึง
รูปแบบการวจิยัท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์2) ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 
วงจร วงจรละ 1 ภาคเรียน 3) ใหค้วามสาํคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั 5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุน
การเสริมพลงัทางวชิาการ (Academic Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั 6) ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้
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ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติตามแผนเชิง
ปฏิบติัการท่ีกาํหนดไว ้7) ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  
 

ตอนที ่2 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาระบบอเีลร์ินน่ิง 
 อีเลิร์นน่ิงแพร่ขยายเขา้ไปในระบบการศึกษา การพฒันาบุคลากรรวมถึงการเรียนรู้ส่วน
บุคคล แต่สําหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  การเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นบัว่าเป็นเร่ืองใหม่ และยงัไม่มีการนาํมาใช้ประโยชน์อยา่งจริงจงั อยา่งไรก็ตามใน
ภาวะท่ีโลกกาํลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากแรงขบัเคล่ือนไหลบ่าจากกระแสโลกาภิวตัน์ 
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสานจึงจําเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต การพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงข้ึนใชเ้องจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อการแข่งขนัในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน
งานวจิยัน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงในหวัขอ้ยอ่ยขา้งล่างน้ี 1) ระบบการ
เรียนการสอน 2) การเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง 3) ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง    
4) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 5) แนวโน้มของเทคโนโลยีอีเลิร์นน่ิง เพื่อเป็นเข็มทิศให้ผูว้ิจยัไดก้า้วเดินใน
แนวทางการวิจยัไดอ้ยา่งมัน่ใจ และเพื่อให้ผูว้ิจยัไดเ้กิดความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) 
ท่ีจะนาํเอาความรู้เหล่าน้ีไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมวจิยั 
 
 2.1 ระบบการเรียนการสอน 
 การดาํเนินการจดัการศึกษา อาจารยฝ่์ายวชิาการจะตอ้งมีการวางแผนจดัการเรียนรู้และตั้ง
วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้นั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมเน้ือหาบทเรียนและ
วิธีการสอนท่ีจะทาํให้ไดผ้ลลพัธ์คือการท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ซ่ึง รสสุคนธ์ มกรมณี (2550) กล่าววา่ การจดัระบบการเรียนการ
สอนคือกระบวนการท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูส้อนว่าจะไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการและถ้า
หากมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด การเรียนการสอนจึงมีการ
พฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายหลกัของการจดัระบบการเรียน
การสอนมี 2 ประการคือ 1) เพื่อจดักระบวนการเรียนการสอนให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการเอ้ืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 2) เพื่อออกแบบระบบการ
เรียนการสอน โดยใช้วิธีการท่ีเป็นระบบในการออกแบบ การวางแผน การนําไปใช้ และการ
ประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอนนั้น สอดคลอ้งกบั ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2548) ท่ีกล่าว
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ว่า การจดัการเรียนการสอน เป็นการทาํงานเชิงระบบ (System) ซ่ึงหมายถึง เป็นการรวบรวม
ส่วนย่อย ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ มีเหตุมีผล เพื่อให้ส่วนย่อย ๆ ทาํหน้าท่ีต่าง ๆ อย่าง
ประสานสอดคลอ้งบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ซ่ึงรวมเรียกว่า ระบบการเรียนการสอน ดงันั้น 
ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิดของการพฒันาระบบการเรียนการสอนก่อนเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
หลายส่วนมาร่วมกนัทาํงานให้เกิดผลลพัธ์ดงัท่ีตอ้งการ อยา่งไรก็ตาม กิดานนัท ์มลิทอง (2540) ได้
กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบการเรียนการสอนซ่ึงขาดไม่ไดมี้ 4 ประการ คือ 1) ผูเ้รียน
ตอ้งมีการพิจารณาลกัษณะของผูเ้รียนเพื่อการออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสม 2) วตัถุประสงค ์ตอ้งมีการตั้งวตัถุประสงคว์า่ ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใดบา้งใน
การสอนนั้น 3) วิธีการและกิจกรรม ตอ้งมีการกาํหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนรู้ว่าควรมี
อะไรบา้ง เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดได ้4) การประเมิน ตอ้งมีการกาํหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อตดัสินว่าการเรียนรู้นั้นประสบผลตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ สอดรับกบั ชาญชยั 
ยมดิษฐ์ (2548) ท่ีไดส้รุปความหมายของระบบการเรียนการสอนไว ้วา่คือการจดัองคป์ระกอบของ
การสอนให้สัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ จนสามารถนาํไปใชด้าํเนินการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบการสอนประกอบดว้ย 3 ระบบยอ่ย คือ 
ระบบปัจจยัหรือตวัป้อน (Input) ระบบกระบวนการหรือการดาํเนินการ (Process) และระบบการ
ประเมินผล (Output) นอกจากนั้น บุญชม ศรีสะอาด (2541) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนวา่
เป็นการจดัองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ของระบบการเรียนการสอนใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัอยา่งประสาน
สอดคลอ้ง ซ่ึงไดส้รุปองคป์ระกอบของระบบการเรียนการสอนไว ้3 องคป์ระกอบหลกัท่ีสอดคลอ้ง
กบัรายละเอียดในระบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ตวัป้อน กระบวนการ และผลผลิต ในแต่
ละองคป์ระกอบก็มีส่วนย่อย ๆ ทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายหรือผลผลิต คือ ผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสัย (สติปัญญา) ดา้นจิตพิสัย (ลกัษณะนิสัย) และดา้นทกัษะพิสัย 
(ความเช่ียวชาญ) 
 การจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งอาศยัระบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพดงักล่าวดา้นบนนั้นเป็นหลกัแลว้ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ดงัหวงัคือการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์
ของศิษย์ ระบบการเรียนการสอนยงั เก่ียวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วย 
(Instructional System Design: ISD) ซ่ึงมนตช์ยั เทียนทอง (2545ก) กล่าววา่เป็นกระบวนการและกล
ยทุธ์ในการจดัการและนาํเสนอองคค์วามรู้ให้กบัผูเ้รียนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการระบบ เพื่อ
นําพาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Model) เป็นแนวทางในการออกแบบ เม่ือการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
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(Instructional System Design) เป็นท่ียอมรับในหมู่นกัวิชาการวา่เป็นการพฒันาการเรียนการสอน 
ซ่ึงรูปแบบสําหรับการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design Model) ท่ีเป็นพื้นฐาน
ทัว่ไปคือ ADDIE ตามท่ี Braxton, Bronico, & Looms (2000); Malachowski, (2002) กล่าววา่ มาจาก
อกัษรตวัแรกของขั้นตอนในการออกแบบ คือ A-analyze การวิเคราะห์ความจาํเป็นหรือปัญหา
อุปสรรคแลว้ตดัสินใจว่าจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองอะไร D-design การกาํหนดว่าจะเรียนรู้อย่างไร ระบุ
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เลือกวิธีการและส่ือ D-develop การสร้างและผลิต
เคร่ืองมือต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุง I-implement การนาํแผนหรือโครงการไปปฏิบติั E-evaluate 
การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอยา่งท่ีผา่นมาและปรับปรุงเพื่อนาํไป
ปฏิบติัต่อไป นอกจากนั้นยงัมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสําคญัไดแ้ก่รูปแบบของ ทิศนา แขมมณี 
(2545) ท่ีไดเ้สนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบท่ีผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณา
ตามลาํดบัขั้น 5 ส่วน คือ 1) หลกัสูตร ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน ผูส้อน 2) เน้ือหา มโนทศัน์ 
วตัถุประสงค ์3) ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีในการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือ และ 5) การ
วดัและประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งน้ี ตั้งแต่ส่วนท่ี 2 เป็นตน้มา จะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขและ
ขอ้จาํกดัด้านต่าง ๆ อาทิ ผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหารโรงเรียน สถานท่ี ส่ือ งบประมาณ ส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน ผูป้กครอง ฯลฯ นอกจากนั้น ยงัไดน้าํเสนอรูปแบบการสอน CIPPA ในการจดัทาํแผนการ
เรียนรู้ดว้ย ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน คือ C-construction การสร้างความรู้ของผูเ้รียน I-interaction กิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ P-physical Participation การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย P-process Learning 
การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และ A-application การนําความรู้ท่ีได้เรียนไปประยุกต์ใช้ อนั
สอดคลอ้งกบั Gerlach & Ely (1980) ออกแบบวธีิระบบสาํหรับจดัการเรียนการสอน 10 ขั้นตอน ซ่ึง
ไดรั้บการอา้งถึงในวงการศึกษาไทยอยา่งแพร่หลาย ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดวตัถุประสงค ์โดย
ควรจะเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะหรือวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัและผูส้อน
สามารถวดัหรือสังเกตได ้2) การกาํหนดเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 3) การประเมินผล
พฤติกรรมเบ้ืองตน้ของผูเ้รียนก่อนการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะจดัการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม 4) การกาํหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การสอนแบบ
เตรียมเน้ือหาความรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5) การ
จดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียน เหมาะสมกบัวธีิสอน 6) การกาํหนดเวลาเรียน 7) การจดัสถานท่ีเรียน ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 3 ขนาด คือ ห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถสอนไดค้ร้ังละ 50-300 คน ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
ใชใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มยอ่ย และห้องเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตาม
ลาํพงัแบบรายบุคคล 8) การเลือกสรรทรัพยากรหรือส่ือการสอน ซ่ึงสามารถแบ่งได ้5 ประเภท คือ 
ส่ือบุคคลและของจริง ส่ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองฉาย ส่ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองเสียง ส่ือส่ิงพิมพ ์
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และส่ือวสัดุท่ีใช้แสดงต่าง ๆ 9) การประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเกิดจากกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบัส่ือ
การสอน และ 10) การวิเคราะห์ข้อมูลยอ้นกลบั เพื่อพิจารณาว่าการดาํเนินงานตั้งแต่ตน้มานั้นมี
ขอ้บกพร่องอะไรบา้งในระบบ หรือมีปัญหาประการใดบา้ง สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนั้น Dick, Carey, & Carey (2001) ยงัได้
เสนอรูปแบบสําหรับนาํไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ Dick & Carey 
model มี 10 ขั้นตอนคือ 1) ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน 2) วิเคราะห์การเรียนการสอน 3) ระบุ 
พฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้รียน 4) เขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) พฒันาแบบการทดสอบอิง
เกณฑ ์6) พฒันากลยทุธ์ในการเรียนการสอน 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน 8) พฒันาและ
ดาํเนินการประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอน 9) พฒันาและประเมินหลงัการเรียนการสอน และ 
10) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน โดยขั้นตอนน้ีจะกระทาํเป็นระยะ ๆ ในแต่ละขั้นตอนท่ีผา่นมา 
 จากการศึกษารายละเอียดของระบบการเรียนการสอนและรูปแบบการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนของนกัวิชาการต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบของระบบการ
เรียนการสอนท่ีมีการดาํเนินงานสัมพนัธ์กนัเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการไดด้งัน้ีคือ 1) มีความจาํเป็นหรือความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 2) ผูเ้รียน 3) สภาพ 
แวดล้อม 4) ผูส้อน 5) จุดมุ่งหมาย 6) วิธีการสอน 7) เน้ือหา 8) แผนการจัดการเรียนการสอน          
9) เวลาเรียน 10) วิธีการเรียนหรือกิจกรรมการเรียน 11) ทรัพยากรในการเรียนการสอน 12) การ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล และ 13) ขอ้มูลยอ้นกลบั อย่างไรก็ตามขั้นตอนการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มีขั้นตอนหลกั ๆ สรุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development) การทดลองใช ้
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 
  2.1.1 การเรียนการสอนในระบบอเีลร์ินน่ิง 

  อีเลิร์นน่ิงเป็นระบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT: Information and Communication Technology) เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการถ่ายทอด
สัญญาณเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่ผูเ้รียน ในระบบอีเลิร์นน่ิงประกอบดว้ยระบบ
ยอ่ย ๆ หลายระบบ ทาํงานร่วมกนัโดยผูพ้ฒันาสร้างไวใ้น LMS: Learning Management System ซ่ึง
เป็นซอฟทแ์วร์ประยกุตข์นาดใหญ่ท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ การเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นตอน
ลงทะเบียนเรียนจนกระทัง่อนุมติัผลการเรียน ซ่ึง Marc (2001) กล่าววา่ อีเลิร์นน่ิงเป็นรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีสนบัสนุนแนวคิดปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือการเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง
ในระบบและนอกระบบ อันสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้ น
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สถาบนัการศึกษาทุกระดบัของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จาํนวนมากต่างแข่งขนักนัพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในด้านการนาํเอาอีเลิร์นน่ิงมาใช้ในองค์กรเพื่อการเรียนการ
สอน อย่างไรก็ตามมีองค์กรจาํนวนไม่มากนกัท่ีประสบความสําเร็จ แต่ยงัมีสถาบนัการศึกษาอีก
จาํนวนมากท่ียงัไม่มีระบบอีเลิร์นน่ิงใชใ้นการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ณ ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีระบบการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบอีเลิร์นน่ิง 
ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะฉะนั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป็นสําคญัการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจดัการเรียนการสอน ซ่ึงนบัเป็นนวตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการการเรียนการสอนได ้สาระสําคญัท่ีไดศึ้กษาและเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความสําคญัของระบบอีเลิร์นน่ิง องค์ประกอบของอีเลิร์นน่ิง ความหมาย
ของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง รูปแบบและเทคโนโลยีของอีเลิร์นน่ิง ขั้นตอนการพฒันาระบบอีเลิร์
นน่ิง การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิง งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  2.1.2 ความส าคัญของระบบอเีลร์ินน่ิง 
  อีเลิร์นน่ิงนับได้ว่ามีบทบาทสําคญัในการจดัการเรียนการสอนยุค ICT ซ่ึงเป็นยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะอีเลิร์นน่ิงใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นช่องทางในการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนการสอน มีการประยุกตท์ฤษฎีการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเข้าดว้ยกนั
อยา่งเหมาะสมลงตวั มีเป้าหมายคือความสําเร็จ ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนกัศึกษา อนัจะ
นาํมาซ่ึงความมีคุณภาพของตวัผูเ้รียนและสถานศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์บริหารจดัการระบบการ
เรียนการสอนท่ีเรียกว่า LMS (Learning Management System) ทาํหนา้ท่ีแทนคนทั้งในดา้นการ
บริหารจดัการและการจดักิจกรรมการสอนอย่างอตัโนมติั ซ่ึง ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2552) กล่าวถึง
ความสําคญัของอีเลิร์นน่ิงไวว้า่ ในศตวรรษท่ี 21 น้ี ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและจะยงัคงพฒันาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดย ั้งในแง่ของ
การศึกษาสมยัใหม่ก็มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยอาํนวยความ
สะดวกให้ผูค้นทั้งหลายท่ีไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลกก็สามารถเรียนได้ทนักนัหมดเพียงนั่งอยู่ท่ี
หนา้จอคอมพิวเตอร์ อน่ึง การศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งไดม้าจากห้องเรียนเท่านั้น แต่อาจจะไดม้าจากวิธี
อ่ืน ๆ โดยอาจจะมาจากอีเลิร์นน่ิง เอ็มเลิร์นน่ิง ยูเลิร์นน่ิง และกูเลิร์นน่ิง สอดคลอ้งกบัลกัษณะสําคญั
ของ E-Learning ท่ีดี โดย ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่  
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 1. Anywhere, Anytime หมายถึง E-Learning ควรตอ้งช่วยขยายโอกาสในการเขา้ถึง
เน้ือหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดจ้ริง ในท่ีน้ี หมายรวมถึงการท่ีผูเ้รียนสามารถเรียกดูเน้ือหาตามความ
สะดวกของผูเ้รียน ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศไทย ควรมีการใช้เทคโนโลยีการนาํเสนอเน้ือหาท่ี
สามารถเรียกดูได้ทั้งขณะท่ีออนไลน์ (เคร่ืองมีการต่อเช่ือมกบัเครือข่าย) และในขณะท่ีออฟไลน์ 
(เคร่ืองไม่มีการต่อเช่ือมกบัเครือข่าย) 
 2. Multimedia หมายถึง E-Learning ควรตอ้งมีการนาํเสนอเน้ือหาโดยใชป้ระโยชน์จากส่ือ
ประสม เพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเ้รียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
 3. Non-linear หมายถึง E-Learning ควรตอ้งมีการนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิง
เส้นตรง กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาตามความตอ้งการโดย E-Learning จะตอ้งจดัหาการ
เช่ือมโยงท่ียดืหยุน่แก่นกัเรียน 
 4. Interaction หมายถึง E-Learning ควรตอ้งมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถโตต้อบ 
(มีปฏิสัมพนัธ์) กบัเน้ือหาหรือกบัผูอ่ื้นได ้กล่าวคือ 
  1) E-Learning ควรตอ้งมีการออกแบบกิจกรรมซ่ึงผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบัเน้ือหา 
รวมทั้งมีการจดัเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจด้วย
ตนเองได ้
  2) E-Learning ควรต้องมีการจดัหาเคร่ืองมือในการให้ช่องทางแก่ผูเ้รียนในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกบัผูส้อน วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญ
หรือเพื่อน ๆ  
 5. Immediate Response หมายถึง E-Learning ควรตอ้งมีการออกแบบให้มีการทดสอบ 
การวดัผลและการประเมินผล ซ่ึงให้ผลป้อนกลบัโดยทนัทีแก่ผูเ้รียน ไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะของ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หรือ แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ก็ตาม 
 ดงันั้น อีเลิร์นน่ิงจึงมีขอ้ได้เปรียบรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติหลายประการ 
ไดแ้ก่ ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาบทเรียนไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา (Anytime) ทุกสถานท่ี (AnyWhere) 
เลือกเรียนเน้ือหาตามความตอ้งการ (Any Subject) ดว้ยตนเอง (Own Pace) เน้ือหามีความทนัสมยั 
(Up-to-Date Content) และมีมาตรฐานเดียวกนั (Consistent) มีการติดตามความกา้วหนา้ในการเรียน 
(Tailored Learning) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือเฟ้ือให้แก่กัน (Collaborative) โต้ตอบ
แลกเปล่ียนกนัในชุมชนการเรียนรู้ (Interactive) และท่ีสําคญัอีเลิร์นน่ิงสามารถลดตน้ทุนการจดั
การศึกษาไดใ้นระยะยาว (Cost Effective) อยา่งไรก็ตามการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
อีเลิร์นน่ิงให้มีความสามารถและมีขอ้ได้เปรียบครอบคลุมตามท่ีกล่าวมานั้นจาํเป็นตอ้งพิจารณา
องคป์ระกอบของอีเลิร์นน่ิงวา่ ควรจะประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
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 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงมีขอบข่ายงาน (E-Learning Framework) 
ท่ีเก่ียวขอ้งหลายองค์ประกอบ ซ่ึง Khan (2014) ไดน้าํเสนอองค์ประกอบของอีเลิร์นน่ิงไวอ้ย่าง
ครอบคลุม 8 ดา้น สําหรับองคก์รท่ีตอ้งการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงให้มีประสิทธิภาพ 
ระบบอีเลิร์นน่ิงควรจะมีองคป์ระกอบ 8 ดา้น ดงัภาพ 

 
 

ภาพที ่2.2 ขอบข่ายงานของการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning Framework) 
 องค์ประกอบ 8 ด้านของระบบอเีลร์ินน่ิง ตามทศันะของ Khan (2014) โดยสังเขป ดังนี ้

1.  ดา้นวธีิสอน (Pedagogical) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงให้ความสนใจกบั
มิติด้านการวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน วิเคราะห์เป้าหมาย วิเคราะห์ส่ือการสอน การ
ออกแบบวธีิการสอน รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์รการสอนในบริบทสภาพแวดลอ้มแบบอี
เลิร์นน่ิงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  ดา้นเทคโนโลย ี(Technological) หมายถึง การสาํรวจ การวางแผน การพฒันาและการ
บาํรุงรักษาเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีจุด
ให้บริการไวไฟ (Wi-Fi) ท่ีครอบคลุมทุกจุดทัว่บริเวณ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
สถานท่ีบริการ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถรองรับการใชอี้เลิร์นน่ิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ดา้นการออกแบบส่วนเช่ือมต่อ (Interface Design) หมายถึง การออกแบบภาพรวม
ของระบบอีเลิร์นน่ิงให้เหมาะสมและรู้สึกน่าสนใจ (Look and Feel) อาทิเช่น การออกแบบจอภาพ
รวมแต่ละหน้า การออกแบบทั้งเวบ็ไซต์ การออกแบบการนาํเสนอเน้ือหา การติดต่อประสานกบั
ผูเ้รียนขณะสืบคน้และสามารถใชง้านไดจ้ริง 

4. ดา้นการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลทั้งผูเ้รียน และการประเมิน
เคร่ืองมือการสอน และสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิง 
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5. ดา้นการบริหารจดัการ (Management) หมายถึง การบาํรุงดูแลรักษาระบบอีเลิร์นน่ิงให้
คงอยู่ในสภาพการเรียนการสอนและสามารถให้สารสนเทศแก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ี
ทนัสมยัตลอดเวลา 

6. ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน (Resource Support) หมายถึง การจดัเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนอยา่งมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ ทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมายได ้

7. ด้านจริยธรรม (Ethical Considerations) หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม เน่ืองจากอีเลิร์นน่ิงสามารถมีผูเ้รียนหลากหลายและแตกต่างกนัในระบบได ้
ผูเ้รียนอาจมาจากต่างภูมิภาค ต่างวฒันธรรม ต่างศาสนาทัว่โลก ดงันั้นจึงตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ดา้นสังคม การเมือง และประเด็นทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

8. ดา้นหน่วยงานรับผิดชอบ (Institutional) หมายถึง การจดัการเรียนการสอนในระบบอี
เลิร์นน่ิง ตอ้งมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รอย่างชดัเจน เช่น ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวชิาการและฝ่ายบริการวชิาการแก่นกัศึกษาดา้นอีเลิร์นน่ิง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ี จินตวีร์ คลา้ยสังข์  (2555) กล่าว
วา่ อีเลิร์นน่ิงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่4 ส่วนดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเน้ือหาสาระท่ีนาํเสนอในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส่วน
ใหญ่เป็นส่ือประสมโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ลกัษณะคือ การใชข้อ้ความออนไลน์เป็นหลกั การใช้
บทเรียนส่ือประสมแบบปฏิสัมพนัธ์ และการใช้บทเรียนคุณภาพสูงจากการผลิตโดยผู ้ เช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 

2. ระบบบริหารจดัการความรู้ คือโปรแกรมการบริหารจดัการความรู้ท่ีทาํหน้าท่ีเป็น
ศูนยก์ลางการจดัและสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยใชอิ้นเทอร์เน็ตมาจดัการให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัแหล่งขอ้มูล ทั้งน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนและผูส้อนเขา้ถึง
เน้ือหาสาระไดง่้าย โดยมีเคร่ืองมือต่าง ๆ ดา้นการจดัการ การปรับปรุง การควบคุม การสํารองและ
สนบัสนุนขอ้มูล การบนัทึกและการประเมินผล ซ่ึงเคร่ืองมือในการจดัการการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง 
สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 กลุ่มไดแ้ก่ 
  2.1 เคร่ืองมือส่ือสาร (Communication Tools) 
  2.2 เคร่ืองมืออาํนวยประโยชน์ (Productivity Tools) 
  2.3 เคร่ืองมือสนบัสนุนผูเ้รียน (Student Involvement Tools) 
  2.4 เคร่ืองมือบริหารรายวชิา (Administration Tools) 
  2.5 เคร่ืองมือส่งผา่นรายวชิา (Course Delivery Tools) 
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  2.6 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 
3. การติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือช่วยผูเ้รียนในการติดต่อสอบถาม ปรึกษาหารือและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน และระหว่างผูเ้รียนกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้จาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะคือ เคร่ืองมือแบบประสานเวลา (Synchronous) และ
เคร่ืองมือแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) 

4. การประเมินผลการเรียน ในการเรียนแบบผสมผสานในบางรายวิชาตอ้งทาํการวดั
ระดบัความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในบทเรียนหรือหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
มากท่ีสุดจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเขา้สู่บทเรียนก็มีการสอบยอ่ย (Quiz) และสอบใหญ่
ก่อนจบหลกัสูตร (Final Examination) 

เช่นเดียวกนักบั ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555) ผูอ้าํนวยการสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอีเลิร์นน่ิง ไว้ 4 ด้านสําคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ดา้นเน้ือหา (Content) เป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีสุดสําหรับ E-Learning คุณภาพของ
การเรียนการสอนของ E-Learning และการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนในลกัษณะน้ี
หรือไม่อย่างไร ส่ิงสําคญัท่ีสุดก็คือ เน้ือหาการเรียน ซ่ึงผูส้อนได้จดัหาให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนมี
หน้าท่ีในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเน้ือหาดว้ยตนเอง เพื่อทาํการปรับเปล่ียน (Convert) เน้ือหา
สารสนเทศท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้เกิดเป็นความรู้ โดยผ่านการคิดคน้ วิเคราะห์อย่างมีหลกัการและ
เหตุผลดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง คาํว่า “เน้ือหา” ในองคป์ระกอบแรกของ E-Learning น้ี ไม่ไดจ้าํกดั
เฉพาะส่ือการสอน และ/หรือ คอร์สแวร์เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงส่วนประกอบสําคญัอ่ืน  ๆ ท่ี E-Learning
จาํเป็นจะตอ้งมี เพื่อให้เน้ือหามีความสมบูรณ์ เช่น คาํแนะนาํการเรียน ประกาศสําคญัต่าง ๆ ผล
ป้อนกลบัของผูส้อนเป็นตน้ 

2.  ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) เป็นองคป์ระกอบท่ี
สําคญัมากเช่นกนัสําหรับ E-Learning ไดแ้ก่ ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเสมือนระบบท่ี
รวบรวมเคร่ืองมือซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้ในการจดัการกบัการเรียนการสอน
ออนไลน์นั่นเอง ซ่ึงผูใ้ช้ในท่ีน้ีแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ผูส้อน (Instructors) ผูเ้รียน (Students) 
ผูช่้วยสอน (Course Manager) และผูท่ี้จะเขา้มาช่วยสอนในการบริหารจดัการดา้นเทคนิคต่าง ๆ
(Network Administrator) ซ่ึงเคร่ืองมือและระดบัของสิทธิในการเขา้ใชท่ี้จดัหาไวใ้ห้ก็จะมีความ
แตกต่างกนัไปตามแต่การใชง้านของแต่ละกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ตอ้งจดัหา
ไวใ้ห้กบัผูใ้ช้ ไดแ้ก่ พื้นท่ีและเคร่ืองมือสําหรับการช่วยผูเ้รียนในการเตรียมเน้ือหาบทเรียน พื้นท่ี
และเคร่ืองมือสาํหรับการทาํแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจดัการกบัแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ นอกจากน้ี

http://www.arc.cmu.ac.th/it_clinic/doc/12.pdf%20ไว้%204%20ด้านสำคัญดังต่อไปนี้
http://www.arc.cmu.ac.th/it_clinic/doc/12.pdf%20ไว้%204%20ด้านสำคัญดังต่อไปนี้
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ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์จะจดัหาเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารไวส้ําหรับผูใ้ชร้ะบบ 
ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะของไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) เวบ็บอร์ด (Web Board) หรือ แช็ท 
(Chat) บางระบบก็ยงัจดัหาองคป์ระกอบพิเศษอ่ืน ๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชอี้กมากมาย 
เช่น การจดัให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเขา้ใชง้านในระบบ การอนุญาตให้
ผูใ้ชส้ร้างตารางเรียน ปฏิทินการเรียน เป็นตน้ 

3. โหมดการติดต่อส่ือสาร (Modes of Communication) เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของ  
E-Learning ท่ีขาดไม่ได้อีกประการหน่ึง ก็คือ การจดัให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน 
วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ รวมทั้ งผูเ้รียนด้วยกัน ในลักษณะท่ีหลากหลายและสะดวกต่อผูใ้ช ้
กล่าวคือ มีเคร่ืองมือท่ีจดัหาไวใ้หผู้เ้รียนใชไ้ดม้ากกวา่ 1 รูปแบบ รวมทั้งเคร่ืองมือนั้นจะตอ้งมีความ
สะดวกในการใชง้าน (User-friendly) ดว้ย ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี E-Learning ควรจดัหาใหผู้เ้รียน ไดแ้ก่ 

 3.1  การประชุมทางคอมพิวเตอร์ ในท่ีน้ีหมายถึง การประชุมทางคอมพิวเตอร์ทั้งใน
ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารแบบต่างเวลา (Asynchronous) เช่น การแลกเปล่ียนขอ้ความผา่นทาง
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของเว็บบอร์ด (Web Board) เป็นตน้ หรือใน
ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารแบบเวลาเดียวกนั (Synchronous) เช่นการสนทนาออนไลน์ หรือท่ี
คุน้เคยกนัดีในช่ือของแช็ท (Chat) และ ICQ หรือในบางระบบอาจจดัใหมี้การถ่ายทอดสัญญาณภาพ
และเสียงสด (Live Broadcast/Video Conference) ผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ในการนาํไปใชด้าํเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนสามารถเปิดสัมมนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในคอร์ส ซ่ึง
อาจอยูใ่นรูปของการบรรยาย การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ การเปิดอภิปรายออนไลน์ เป็นตน้ 

 3.2  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นองคป์ระกอบสําคญัเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน หรือผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ในลกัษณะรายบุคคล การส่งงานและผลป้อนกลบัให้
ผูเ้รียน ผูส้อนสามารถให้คาํแนะนาํปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเน่ือง ผูส้อนสามารถใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการใหค้วามคิดเห็นและผลป้อนกลบัท่ีทนัต่อเหตุการณ์ 

4. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของ E-Learning แต่ไม่ไดมี้
ความสําคญัน้อยท่ีสุดแต่อย่างใด ไดแ้ก่ การจดัให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการโตต้อบกบัเน้ือหาใน
รูปแบบของการทาํแบบฝึกหดั และแบบทดสอบความรู้ 

 4.1  การจดัให้มีแบบฝึกหัดสําหรับผูเ้รียน เน้ือหาท่ีนาํเสนอจาํเป็นตอ้งมีการจดัหา
แบบฝึกหดัสาํหรับผูเ้รียน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจไวด้ว้ยเสมอ ทั้งน้ีเพราะ E-Learning เป็นระบบ
การเรียนการสอนซ่ึงเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงันั้นผูเ้รียนจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีแบบฝึกหัดเพื่อการตรวจสอบวา่ตนเขา้ใจและรอบรู้ในเร่ืองท่ีศึกษาดว้ยตนเองมาแลว้เป็น



 
43 

อย่างดีหรือไม่ อย่างไร การทาํแบบฝึกหัดจะทาํให้ผูเ้รียนทราบได้ว่าตนนั้นพร้อมสําหรับการ
ทดสอบ การประเมินผลแลว้หรือไม่ 

 4.2 การจดัให้มีแบบทดสอบผูเ้รียน แบบทดสอบสามารถอยู่ในรูปแบบทดสอบก่อน
เรียน ระหวา่งเรียน หรือหลงัเรียนก็ได ้สําหรับ E-Learning แลว้ ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ทาํ
ให้ผูส้อนสามารถสนับสนุนการออกขอ้สอบของผูส้อนได้หลากหลายลกัษณะ กล่าวคือ ผูส้อน
สามารถออกแบบการประเมินผลในลกัษณะของอตันยั ปรนยั ถูกผิด การจบัคู่ ฯลฯ นอกจากน้ียงัทาํ
ให้ผูส้อนมีความสะดวกสบายในการสอบ เพราะผูส้อนสามารถท่ีจะจดัทาํขอ้สอบในลกัษณะคลงั
ขอ้สอบไวเ้พื่อเลือกในการนาํกลบัมาใช ้หรือปรับปรุงแกไ้ขใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย นอกจากน้ีในการ
คาํนวณและตดัเกรด ระบบ E-Learning ยงัสามารถช่วยให้การประเมินผลผูเ้รียนเป็นไปไดอ้ย่าง
สะดวก เน่ืองจากระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ จะช่วยทาํให้การคิดคะแนนผูเ้รียน การตดัเกรด
ผูเ้รียนเป็นเร่ืองง่ายข้ึน เพราะระบบจะอนุญาตใหผู้ส้อนเลือกไดว้า่ตอ้งการท่ีจะประเมินผลผูเ้รียนใน
ลกัษณะใด เช่นอิงกลุ่ม อิงเกณฑ ์หรือใชส้ถิติในการคิดคาํนวณในลกัษณะใด เช่น การใชค้่าเฉล่ีย ค่า 
T-Score เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะแสดงในรูปของกราฟไดอี้กดว้ย 
 จากองค์ประกอบดังกล่าว การท่ีจะพฒันาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงให้
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและสามารถทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบราบล่ืนจึงเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก
สลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดเฉพาะด้าน มีข้อกําหนด 
ขั้นตอนการพฒันาและการติดตั้ งส่วนเสริมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบหรือระดับขั้นของการ
พฒันาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงจึงมีหลายรูปแบบ ซ่ึงมีระดบัความยุ่งยากซับซ้อน
แตกต่างกนัไป 
 2.2 ความหมายของการเรียนแบบอเีลร์ินน่ิง 

ความหมายของการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นน่ิง (Electronics Learning: 
E-Learning) มีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงคลา้ยคลึงกนัดงัต่อไปน้ี 

Marc (2001) ให้ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงวา่ คือ รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาหรือความรู้ การจดัการเรียนการสอน
ดว้ยอีเลิร์นน่ิงมีองค์ประกอบสําคญั ไดแ้ก่ การใช้ความสามารถของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ
จดัการเรียนการสอน ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ และสามารถ
นาํไปใชใ้นการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 

Clank and Mayer (2003) ให้ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง คือ การเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดี-รอม อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอดมี
คุณลกัษณะสาํคญัคือบทเรียนมีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัจุดประสงคก์ารเรียน ใชเ้ทคนิควิธีการสอนเพื่อ
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ช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การใชต้วัอยา่ง แบบฝึกหดั ใชส่ื้อการสอนเป็นมลัติมีเดียเพื่อนาํเสนอ
เน้ือหา และเป็นการสร้างความรู้ ทกัษะใหม่ให้แก่ผูเ้รียนหรือเพิ่มความสามารถให้แก่องค์กร 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูเ้รียนหรือองคก์รท่ีตอ้งการ 

สมาคมอีเลิร์นน่ิงแห่งประเทศไทย (2557) ให้ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงว่า
เกิดจากคาํศพัท์ 2 คาํท่ีมีความหมายในตวัเองไดแ้ก่ e ซ่ึงมาจาก อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ท่ีมี
ความหมายในเชิงของความรวดเร็วโดยทาํงานในระบบอตัโนมติั ส่วนคาํวา่ เลิร์นน่ิง (Learning) ซ่ึง
หมายถึงการเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน เม่ือผสมกนัจึงเป็น Electronics Learning หรือ 
E-Learning หมายถึงการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงก็คือกระบวนการเรียนรู้ทางไกลอย่าง
อตัโนมติัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) เช่น ระบบบริหารจดัการ ซีดีรอม เครือข่าย
อินทราเน็ต  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality 
System) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยไม่ข้ึนอยูก่บัเวลาและสถานท่ี เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ท่ีอยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ ไดมี้โอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกนั โดยสามารถใชอี้เลิร์นน่ิงไดท้ั้งการศึกษาใน
สถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการมากกวา่การเรียนรู้แบบปกติในชั้นเรียน 

Progress Information (2014) กล่าวถึงคาํว่า การเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงคือ การเรียน การ
สอนในลกัษณะหรือรูปแบบใดก็ได ้ซ่ึงการถ่ายทอดเน้ือหานั้น กระทาํผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทศัน์ หรือ 
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) เป็นตน้  ในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่มกัจะใช้คาํว่า E-Learning กบัการ
เรียน การสอน หรือการอบรม ท่ีใชเ้ทคโนโลยีของเวบ็ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอด
เน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจดัการหลกัสูตร (Course Management System) ในการบริหาร
จดัการงานสอนด้านต่าง ๆโดยผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยระบบ E-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาใน
ลกัษณะออนไลน์ หรือ จากแผน่ซีดีรอม ก็ได ้และท่ีสาํคญัอีกส่วนคือ เน้ือหาต่าง ๆ ของ E-Learning
สามารถนาํเสนอโดยอาศยัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โตต้อบ (Interactive Technology) ซ่ึงคาํวา่ E-Learning น้ีมีคาํท่ีใช้ไดใ้กลเ้คียงกนัอยู่หลายคาํเช่น 
Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer Based Training (การฝึกอบรมโดยอาศยั
คอมพิวเตอร์ หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ CBT) Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นตน้  

ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2554) กล่าววา่ อีเลิร์นน่ิงคือ รูปแบบการศึกษาท่ีนกัเรียนและอาจารย์
ไม่ไดอ้ยู่ในสถานท่ีและเวลาเดียวกนั แต่สอนโดยผ่านส่ือต่าง ๆ อาจจะเรียกว่าการศึกษาทางไกล 
(Distance Education) การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning) การศึกษาออนไลน์ 
(Online Learning) ก็ได ้

http://www.e-lat.or.th/joomla/index.php/Th/%20ให้
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ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2012) ผู ้อาํนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงไวว้่า หมายถึง การเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหา (Delivery 
Methods) ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ตเอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทศัน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการ
นําเสนอเน้ือหาสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุ้นเคยกันมา
พอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเวบ็ (Web-
Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-lineLearning) การเรียนทางไกลผา่นดาวเทียม หรืออาจ
อยู่ในลกัษณะท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายนกั เช่น การเรียนจากวิดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On-
Demand) เป็นตน้อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนั เม่ือกล่าวถึง E-Learning คนส่วนใหญ่จะหมายเฉพาะถึง 
การเรียนเน้ือหาหรือสารสนเทศซ่ึงออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซ่ึงใช้เทคโนโลยี
ของเวบ็ (Web Technology) ในการถ่ายทอดเน้ือหา และเทคโนโลยีระบบการบริหารจดัการการ
เรียนรู้ (Learning Management System) ในการบริหารจดัการการเรียนรู้ของผูเ้รียนและงานสอนดา้น
ต่าง ๆ โดยผูเ้รียนท่ีเรียนจาก E-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ นอกจากน้ี 
เน้ือหาสารสนเทศของ E-Learning จะถูกนาํเสนอโดยอาศยัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (Multimedia 
Technology) และเทคโนโลยเีชิงโตต้อบ (Interactive Technology) 

โอภาศ เอ่ียมสิริวงศ์ (2551) กล่าวว่า การเรียนแบบ E-Learning คือการนาํ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT เขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัระบบการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการนาํเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยกระบวนการจดัการเรียนการสอน
หรือเป็นบทเรียนออนไลน์โดยผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ ได้ดว้ยตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ท่ีสามารถเช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่ายได ้ 

สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์ (2551) ผูอ้าํนวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง 
สวทช. หรือสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงการเรียนแบบออนไลน์ 
หรือ E-Learning ว่าคือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถ และความสนใจ
ของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มลัติมีเดียอ่ืน ๆ
จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียนผา่น Web Browser โดยผูเ้รียน ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทุกคนสามารถ 
ติดต่อปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัได้เช่นเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดย
อาศยัเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั (E-mail, Web Board, Chat) จึงเป็นการเรียนสําหรับทุก
คนเรียนไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all: anyone, anywhere and anytime) องคป์ระกอบ

http://www.arc.cmu.ac.th/it_clinic/doc/12.pdf%20%20ได้
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ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีส่วนสําคญั 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนตอ้งได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสม เม่ือนาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ทาํให้ระบบทั้งหมดสามารถทาํงานประสานกนัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

กิดานนัท ์มลิทอง (2548ก) กล่าวถึงความหมายของการเรียนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่
หมายถึง การเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชก้ารส่ือสารทางไกล
ดว้ยการส่งสัญญาณผา่นดาวเทียมและสายโทรศพัท ์มีการใชเ้ทคโนโลยีเวบ็ในการนาํเสนอบทเรียน
ออนไลน์และมีการส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนหรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ทั้งแบบประสาน
เวลาและไม่ประสานเวลาผา่นทางการสนทนา อีเมล ์เวบ็บอร์ดและการประชุมทางไกล 

กุลธิดา ธรรมวภิชัน์ (2548) กล่าววา่ การเรียนแบบ E-Learning ซ่ึงเป็นการเรียนการสอน
บนระบบเครือข่าย ท่ีเป็นการผนวกเอาคุณสมบติัของไฮเปอร์มีเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่าย 
เวลิด ์ไวด ์เวบ็ เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทางและเวลา
ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน (Learning Without Boundary) การใช ้คุณสมบติั ของไฮเปอร์มีเดียในการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายนั้น หมายรวมถึงการสนบัสนุนดา้นศกัยภาพการเรียนดว้ยตนเองตาม
ลาํพงั (One Alone) ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนตามกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมและสะดวกของตนเอง 
(Criss-Crossed Landscape) ซ่ึงลดขอ้จาํกดัเร่ืองความแตกต่างของเวลาและสถานท่ีของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนได้ อนัเป็นการขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีคุณสมบติัเด่นอีกประการหน่ึงของบทเรียน E-Learning ก็คือสามารถนาํกิจกรรมการเรียน
ท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนโดยตรงมาบรรจุไวใ้นบทเรียนได ้ซ่ึงเป็นการทาํให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนเองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

Aggregage (2015) ใหค้วามหมายของการเรียนแบบ E-Learning ไวว้า่โดยทัว่ไปหมายถึง
การใชเ้ทคโนโลยีส่งผ่านการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยใชส่ื้อและช่องทางไดแ้ก่ 
ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เครือข่ายไร้สาย (Wireless) และการเรียนดว้ยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
(Mobile Learning) นอกจากนั้น E-Learning ยงัหมายรวมถึงรูปแบบการจดัการความรู้รูปแบบหน่ึง
ดว้ย คาํท่ีใช้เรียกในราวปี ค.ศ. 1995 เป็นตน้มา ใช้คาํว่า Internet based Training, Web-based 
Training และ Online Learning ตามลาํดบั และสุดทา้ยในปัจจุบนัเรียกวา่ E-Learning เน่ืองจากเป็น
ยคุของการใชค้าํวา่ “e” นาํหนา้ในยุค dot com กาํลงัเป็นท่ีนิยมในทุก ๆ วงการสารานุกรมออนไลน์ 
Wikipedia (2008a) ใหค้วามหมายของอีเลิร์นน่ิงวา่ เป็นวิธีการอาํนวยความสะดวกและจดัการเรียน
การสอนโดยอาศยัทั้งคอมพิวเตอร์และช่องทางของเทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ซีดีรอม โทรทศัน์ อุปกรณ์พกพา เช่น PDA (Personal Digital Assistant) หรือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่วนเทคโนโลยีการส่ือสาร ไดแ้ก่ การใช้อินเทอร์เน็ต อีเมล์ กระดานสนทนา 
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ซอฟต์แวร์ประเภทเคร่ืองมือเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Software) และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม โดยท่ีอีเลิร์นน่ิงเองยงัใชส้ําหรับสนบัสนุนการเรียนรูปแบบทางไกล (Distance Learning) โดย
ผา่นเครือข่ายระยะไกล (WAN: Wide Area Networks) และการเรียนในรูปแบบท่ียืดหยุน่ตามความ
ต้องการของผู ้เรียน สามารถเรียนในลักษณะผู ้เรียนและผู ้สอนไม่อยู่พร้อมกันเวลาเดียวกัน 
(Asynchronous Learning) ก็ได้ หรือเรียนในลกัษณะผ่านระบบการศึกษาออนไลน์ (Online 
Education) ดว้ยอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน PDA (Personal Digital 
Assistant) ซ่ึงเรียกวา่ M-Learning (Mobile Learning) 

จากความหมายของอีเลิร์นน่ิงท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า อีเลิร์นน่ิงเป็นรูปแบบของการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเร่ืองราว และ
เน้ือหา เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบไวอ้ยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนไวอ้ย่างชัดเจน จดัการเรียนการสอนตามหลกัทฤษฎีทาง
การศึกษา หลกัการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การนาํเสนอเน้ือหา การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงในปัจจุบนัเน้นไปท่ีการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถ
เข้าถึงและเรียนรู้โดยไม่จาํกัดสถานท่ีและเวลา เน้ือหาบทเรียนของอีเลิร์นน่ิงจะอยู่ในรูปแบบ
ส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Multimedia) ซ่ึงออกแบบไวใ้นลกัษณะซอฟตแ์วร์รายวิชาหรือ
คอร์สแวร์ (Courseware) ประกอบดว้ยส่ือผสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และท่ี
สําคญัคือ ผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบับทเรียนและผูส้อนได้ การบริหารจดัการระบบอีเลิร์นน่ิงใช้
ซอฟทแ์วร์ประเภทบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ทาํหนา้ท่ีใน
การบริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุกขั้นตอนแทนการปฏิบัติด้วยมือ ตั้ งแต่ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทาํหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการสภาพการเรียนการสอนแทนผูส้อน 
  2.2.1 รูปแบบและเทคโนโลยขีองอเีลร์ินน่ิง 
  ปัจจุบนัววิฒันาการของกระบวนการเรียนรู้ของมวลมนุษยชาติไดพ้ฒันาเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสสังคมโลกาภิวตัน์ท่ีมีความก้าวหน้าทันสมัยด้วยวิทยาการแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายสาขาท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะ
ดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดพ้ฒันาภายใตก้ระแสแห่งเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) ท่ีเรียกวา่ “การศึกษาจากฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology – 
Based for Education)” ซ่ึงหมายถึงการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและองคค์วามรู้เชิงวิทยาศาสตร์
เขา้มาปรับใชใ้นการจดัการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งศาสตร์หรือองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากพฒันาการของ
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคแห่ง Internet of Things (IoT) เพื่อให้นกัศึกษามีคุณลกัษณะพึง
ประสงค์ตามหลกัสูตร 5 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงภายใตว้ิวฒันาการ
แห่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดงักล่าวนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นอีเลิร์นน่ิงแต่ละ
ท่านก็ได้จัดรูปแบบไวต้ามลักษณะกระบวนการเรียนการสอนและเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ โดย 
Horton and Horton (2003) ไดแ้บ่งรูปแบบของระบบอีเลิร์นน่ิงไว ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1.  Learner-led-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยส่ือมลัติเมีเดียคุณภาพสูง มีซอฟท์แวร์จดัการเรียนการสอน 
ผูเ้รียนมีอิสระ โดยเป็นการเรียนผา่น Web Browser และมีซอฟทแ์วร์สนบัสนุนดา้นมลัติมีเดีย ไม่มี
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนและไม่มีการแนะนาํจากผูส้อน 
  2.  Facilitated-led-learning เป็นรูปแบบท่ีเน้นเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการ
เรียน มีการใชเ้น้ือหามลัติมีเดียผา่น Web Browser เช่นเดียวกนักบั Learner-led-learning แต่ผนวก
เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียน การทาํกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัและการแลกเปล่ียนความรู้
กนัระหวา่งผูเ้รียนหรือผูส้อน เช่น การอภิปราย การสนทนา แต่ไม่เนน้เวลาจริง (Real Time) 
  3.  Instructor-led-learning เป็นรูปแบบท่ีเน้นผูส้อนเป็นผูก้าํหนดกิจกรรมการเรียน 
เป็นการผนวกวิธีการสอนแบบเดิมกบัเทคโนโลยีเวบ็ไซต ์กลายเป็นรูปแบบการสอนทางไกลแบบ
เวลาจริง (Real Time) ใชเ้คร่ืองมือเช่น Video Conference, Audio Conference, Chat, Whiteboard 
  4.  Embedded-led-learning เป็นรูปแบบการสอนท่ีเตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ ไวใ้นระบบ
อย่างครบถว้น ในรูปแบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือ เวบ็เพจ
เน้ือหา โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ วิธีการแกปั้ญหา มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ความรู้ ทกัษะแก่
ผูเ้รียนหรือลูกคา้ผูใ้ชสิ้นคา้จาํนวนมากใหท้นัเวลาและประหยดัค่าใชจ่้ายในองคก์รขนาดใหญ่ 
  5.  Telementoring and e-coaching เป็นรูปแบบการให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํใน
การเรียนระยะไกล โดยใชเ้คร่ืองมือไดแ้ก่ Video Conference, Internet Telephone โดยเนน้การสอน
ระยะสั้ นท่ีไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียน เน้นการแนะนําเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือเป็นการเรียนการสอนเฉพาะเจาะจงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โครงการท่ีมีเป้าหมาย
และใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะทางธุรกิจ 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันักเทคโนโลยีการศึกษาของไทย ใจทิพย ์ณ สงขลา (2550) ท่ีได้
กล่าวไวว้า่การเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มีการออกแบบหลกัสูตรจากหลกัการ
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และวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนัไปตามความพร้อมของเทคโนโลยีและผูเ้รียน ตวัอย่างรูปแบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning ท่ีนาํมาใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่ 
  1.  การเรียนแบบยืดหยุน่ (Flexible Learning: FL) หมายถึงระบบการเรียนท่ีให้ความ
ยืดหยุน่กบัผูเ้รียนท่ีจะเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัตนเองโดย
ใชแ้หล่งสาระความรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างในวธีิการเรียนแต่ละคน (Learning Style) 
  2.  โมบายเลิร์นน่ิง (Mobile Learning: M-Learning) หมายถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีง่ายต่อการพกพาเขา้สู่แหล่งการเรียนรู้โดยผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบไร้สาย
โดยผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต เป็นระบบท่ีตอบสนองต่อ
ผูเ้รียนไดใ้นทนัที (Just in Time: JIT) 
  3.  การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึงการใชยุ้ทธวิธีในการเรียนรู้
ท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือหลกั และอาจครอบคลุมการใช้ส่ือเทคโนโลยีหรือส่ือทุกชนิดทั้งส่ือวิทย ุ
โทรทศัน์ หรือส่ิงพิมพร์วมทั้งการสอนในหอ้งเรียน 
  4.  การเรียนโดยมีท่ีปรึกษา (Mentored Learning) หมายถึงการเรียนท่ีผูด้าํเนินการ
สอนหรือผูเ้ช่ียวชาญในรายวิชาเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นพี่เล้ียง ทาํหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์แนะนาํ
ผูเ้รียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ ควบคู่ไปกบัการให้เน้ือหาสาระเป็นโปรแกรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  5.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต E-Learning เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามเวลา โอกาสและความเหมาะสม สามารถใช้เคร่ืองมือและแหล่งความรู้อ้างอิงต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มกัเป็นการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสืบคน้ (Inquiry Method) เกิดการ
เรียนรู้แบบสังคมออนไลน์ในรูปแบบของส่ือประเภทวกิิ (Wiki) เวบ็เควสท ์(Web Quest) 
  6.  แรพิด อีเลิร์นน่ิง (Rapid E-Learning) เป็นทางเลือกท่ีใชก้ลยุทธ์การออกแบบการ
สอนแบบทนัเวลา ส่วนใหญ่ใช้ในการจดัฝึกอบรมออนไลน์ดว้ยการใช้แม่แบบ (Template) หรือ
ทรัพยากรบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาในกระบวนการออกแบบและพฒันาเป็นหลกั 
  นอกจากน้ี ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านอีเลิร์นน่ิงอีกคน
หน่ึงกล่าวถึงรูปแบบของอีเลิร์นน่ิง โดยใชเ้กณฑ์การนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงซ่ึงสามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหาไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  ระดบัเน้นขอ้ความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เน้ือหาของ E-Learning ใน
ระดบัน้ีจะอยู่ในรูปของขอ้ความเป็นหลกั E-Learning ในลกัษณะน้ีจะเหมือนกบัการสอนบนเว็บ 
(WBI) ท่ีเนน้เน้ือหาท่ีขอ้ความ ตวัอกัษรเป็นหลกั ซ่ึงมีขอ้ดีก็คือ การประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายใน
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การผลิตเน้ือหาและการบริหารจดัการรายวชิา โดยผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ เน้ือหาสามารถผลิตไดด้ว้ย
ตนเอง 
  2.  ระดบัรายวิชาออนไลน์เชิงโตต้อบและประหยดั (Low Cost Interactive Online 
Course) หมายถึงเน้ือหาของ E-Learning ในระดบัน้ีจะอยูใ่นรูปของตวัอกัษร ภาพ เสียงและวีดิทศัน์ 
ท่ีผลิตข้ึนมาอยา่งง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอน E-Learning ในระดบัหน่ึงและสองน้ีควรจะตอ้ง
มีการพฒันา CMS ท่ีดี เพื่อช่วยผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาในการสร้างและปรับเน้ือหาให้
ทนัสมยัไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยตนเอง 
  3.  ระดบัรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (High Quality Online Course) หมายถึงเน้ือหา
ของ E-Learning ในระดบัน้ีจะอยูใ่นรูปของมลัติมีเดียท่ีมีลกัษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตตอ้งใช้
ทีมงานในการผลิตท่ีประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหา (Content Experts) ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบ
การสอน (Instructional Designers) และผูเ้ช่ียวชาญการผลิตมลัติมีเดีย (Multimedia Experts) ซ่ึง
หมายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ (Programmer) นกัออกแบบกราฟิก (Graphic Designers) และ/หรือ 
ผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตแอนิเมชัน่ (Animation Experts) E-Learning ในลกัษณะน้ีจะตอ้งมีการใช้
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเติมสําหรับทั้ งในการผลิตและเรียกดูเน้ือหาด้วยตัวอย่าง
โปรแกรมในการผลิต เช่น Macromedia Flash โปรแกรม Flash Player และโปรแกรม Real Player 
Plus เป็นตน้ 
  รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงกําลังได้รับความนิยม 
พฒันาข้ึนภายใตก้ระแสแห่งความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณา
การปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีตอบ
วตัถุประสงคก์ารศึกษาทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน รูปแบบดงักล่าวน้ี
เรียกวา่ “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)” เป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษาท่ี
ผสมผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกนั เป็นลักษณะของการ
ผสมผสานการเรียนทางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกบัการ
เรียนแบบปกติ (Face to Face) ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การนัง่ฟังการบรรยาย
ในชั้ นเรียนปกติเพียงอย่างเดียว ส่ิงท่ีต้องคาํนึงคือการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมและถูกต้องตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพการเรียนการสอน โดยมีผลสัมฤทธ์ิของศิษยเ์ป็นเป้าหมาย มี
นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมาย Blended Learning ไวอ้ยา่งน่าฟังเป็นตน้วา่ Horn and Staker 
(2011) แห่ง Innosight Institute ไดนิ้ยามเก่ียวกบัการเรียนแบบผสมผสานของผูเ้รียนในระดบั K-12 
หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้รับมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนกัเรียนสามารถควบคุมตวัแปรทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งในดา้นเวลา 
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สถานท่ี แนวทางการเรียนรู้และอตัราการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Graham (2012) แห่ง
มหาวิทยาลยั Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกาไดส้รุปนิยามของการเรียนแบบ
ผสมผสานไวว้า่ เป็นระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบชั้นเรียนปกติกบัการ
สอนเสริมผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น Bernath (2012) ยงัไดส้รุปวา่ การเรียนแบบ
ผสมผสานหรือ Blended Learning หมายถึงโปรแกรมทางการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการผสมผสานระหวา่ง
การเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Learning กบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติมี
เหตุผลและความจาํเป็นหลายประการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ซ่ึงGraham  
(2012) พบว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ Blended Learning เกิดผลในเชิงคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์างการเรียนรู้ใน 3 มิติสาํคญัดงัน้ี 
  1. เกิดพฒันาการทางการเรียนการสอน (Improved Pedagogy) เป็นเหตุผลสําคญัของ
การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัการจดัสภาพการณ์ทางการเรียนรู้รวมทั้งการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ผูส้อน (Instructors) มกัจะมุ่งเนน้เฉพาะยุทธศาสตร์ของการสอนหรือฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดความรู้ในลักษณะการถ่ายทอดเน้ือหาแบบส่งผ่าน (Transmission) มากกว่าการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนั (Interaction) ครูผูส้อนมกัจะมุ่งเนน้การสอนแบบบรรยายมากกวา่
การนาํเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ หลงัจากระบบการเรียนรู้แบบทางไกลไดเ้กิดข้ึนมาพร้อมกบั
การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้ น ทําให้รูปแบบการเรียนแบบ  
Blended Learning ได้ถูกนาํมาใช้และเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อ
ยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงขอ้มูลการเรียนรู้และมีความยืดหยุน่ (Increased Access 
and Flexibility) การเรียนในรูปแบบผสมผสานหรือ Blended Learning น้ีช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้โอกาสในการสร้างองคค์วามรู้และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได้
อยา่งกวา้งขวางและยดืหยุน่ตามสภาพการณ์หรือความพร้อมของผูเ้รียนไดใ้นทุกระดบั 
  3. ประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณหรือการลงทุน (Cost Effectiveness) การจดัการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเป็นยุทธศาสตร์สําคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในดา้นการจดั
การศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัอุดมศึกษาหรือในมหาวทิยาลยั ซ่ึงการเรียนรู้ในรูปแบบ
ผสมผสานดงักล่าวน้ีจะก่อให้เกิดการสร้างระบบการเรียนท่ีลุ่มลึกและกวา้งไกลในหลากหลาย
รูปแบบและสนองต่อผูเ้รียนไดต้ามอตัภาพและตามสถานการณ์ เกิดความคุม้ทุนและคุม้ค่าในการใช้
งบประมาณเพื่อการศึกษาของหน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษานั้น ๆ  
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  สอดคลอ้งกบั Horn and Staker (2011) ท่ีไดจ้าํแนกคุณลกัษณะในการจดัการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานหรือ Bended Learning สาํหรับผูเ้รียนในระดบั K-12 ซ่ึงสามารถประยุกตใ์ชก้บั
ระดบัอุดมศึกษาได ้ไวว้า่การสอนรูปแบบดงักล่าวสามารถจาํแนกออกเป็น 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
  Model 1: Face to Face Driver เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติท่ีมีการเรียน
แบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละเร่ืองหรือ
แต่ละประเด็นท่ีกาํหนดในหลกัสูตรของการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 
  Model 2: Rotation เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามหลกัสูตรเน้ือหาใน
ตารางท่ีกาํหนดของการสอนปกติในชั้นเรียนภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายและเป็นไป
ตามอตัราการเรียนของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั 
  Model 3: Flex เป็นลกัษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีความยืดหยุน่ในการปรับใช้
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีต่างกนัท่ีครูสามารถจดัให้กบัผูเ้รียนในการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งการเรียน
แบบ tutoring หรือการเรียนแบบกลุ่มเล็กตามกลุ่มสนใจ เป็นตน้ 
  Model 4: Online Lab เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้นการเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์ภายใตส้ภาพการณ์ของการใช้ห้องปฏิบติัการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเต็ม
รูปแบบโดยครูและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูค้อยควบคุมใหค้วามช่วยเหลือทางการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
  Model 5: Self Blended เป็นรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานดว้ยตวัของผู ้เรียน
เองตามประเด็นหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด ลักษณะดังกล่าวน้ีส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลทางการเรียนระหว่างกนัหรือระหว่าง
สถาบนั ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะมีโปรแกรมควบคุมหลกัอยู่ท่ีห้องปฏิบติัการตาม Model 4 ท่ีจะคอย
ควบคุมและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยตนเอง 
  Model 6: Online Driver เป็นลกัษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีเต็มรูปแบบโดยมีการ
เรียนแบบออนไลน์ทั้ งผูเ้รียนและผูส้อนจากหลักสูตรท่ีกาํหนด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศจะมีบทบาทค่อนขา้งสูงต่อกระบวนการขบัเคล่ือนในรูปแบบดงักล่าวน้ี 
  ยิ่งไปกว่านั้น University of Wolverhampton (2012) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีสอดคลอ้งกนัไวว้า่ การเรียนแบบผสมผสาน คือ การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยการกาํหนดภาระงานต่าง ๆ (Tasks) พร้อมทั้ง
วสัดุการเรียนท่ีมีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน และในทาํนอง
เดียวกนั Pennsylvania State University (2012) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานท่ีสัมพนัธ์กนัไวว้า่ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นวิธีการท่ีผสมระหวา่งการเรียน
แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน กับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลางกิจกรรม (Computer-Mediated 
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Activities) เพื่อผนวกเขา้ในวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงในอดีตส่ือดิจิทลันาํมาใชเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือ
ส่ือเสริมการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น 
  จากความหมายและรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ขา้งบน
สามารถสรุปได้ว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานวิธีการเรียนแบบชั้นเรียนปกติกับการเรียนรู้ผ่าน
ระบบส่ือคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้
สูงข้ึน เพราะอดีตท่ีผา่นมานั้น เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาจะเป็นเพียงส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนเท่านั้น แต่สภาพการณ์ในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ี การเรียนการสอนมี
การนาํเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมการเรียนรู้มาใชซ่ึ้งเป็นปัจจยัสําคญัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนไปดว้ยกนั
ในเชิงบูรณาการหรือในเชิงผสมผสานในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายจากรูปแบบของการเรียน
แบบผสมผสานท่ีกล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่การนาํเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสานมาใชใ้นการเรียน
การสอนนั้น ประเด็นสําคญัคงตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมและความเป็นไปไดห้ลายประการท่ีจะเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาปรับใชก้ารเรียนรู้ในลกัษณะน้ีให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ บริบทและความ
พร้อมทุกดา้นเพื่อเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุดของการประยุกตใ์ช ้ซ่ึงเทคโนโลยีของอีเลิร์นน่ิงท่ี
กล่าวมา รูปแบบ Facilitated-led-learning และ Low Cost Interactive Online Course และ Blended 
Learning จะเป็นรูปแบบท่ีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสานนาํมาพฒันาและปรับให้เหมาะสมใชใ้นสถาบนั เพราะความสามารถของ Moodle LMS 
ในปัจจุบนัมีความสามารถในการจดัเตรียมเน้ือหา กิจกรรมและเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกไว้
อย่างครบถ้วน อาจารย์ผูส้อนยงัมีหน้าท่ีคอยให้คาํแนะนําและติดต่อส่ือสารกับผูเ้รียนทั้งแบบ
เช่ือมต่อโดยตรง (Synchronous) และแบบไม่เช่ือมต่อโดยตรง (Asynchronous) ซ่ึงเทคโนโลยีของ
ระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีนํามาใช้จะได้ผลมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับการพฒันาระบบให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 
  2.2.2 ขั้นตอนการพฒันาระบบอเีลร์ินน่ิง 

 ขั้นตอนการออกแบบระบบอีเลิร์นน่ิงซ่ึงรวมถึงการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ดว้ย มีส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง ดงัน้ี 1) เพิ่มทางเลือกวิธีการส่งบทเรียนไปยงัผูเ้รียนให้
มีความหลากหลายมากข้ึนถือเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับผูอ้อกแบบ 2) เกณฑ์การตดัสินความสําเร็จใน
การเรียนรู้แบบผสมผสานไม่ได้มีเพียงเกณฑ์เดียว เช่น รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ ซ่ึง
สามารถนํามาพิจารณาร่วมกันได้ 3) การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานจะต้องพิจารณา
ประเด็นของความเร็วในการเรียนรู้ ขนาดจาํนวนของผูเ้รียน และการสนบัสนุนช่วยเหลือผูเ้รียน  
4) สภาพแวดลอ้มทางการเรียนของผูเ้รียน จะมีความแตกต่างกนัเป็นธรรมชาติซ่ึงการจดัการเรียนรู้
จะตอ้งสนบัสนุนให้ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป็นสําคญั 5) หนา้ท่ีของผูเ้รียน ตอ้งมุ่งใฝ่ศึกษา
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และค้นพบตวัเอง เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ตามศกัยภาพของตน 6) การออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานตอ้งการทีมงานออกแบบท่ีมีความรู้เร่ืองการปรับปรุงเน้ือหาใหม่ ๆ ให้ทนัสมยัดว้ย ซ่ึง
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะในการออกแบบระบบการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง เป็นตน้วา่  

  มนต์ชยั เทียนทอง (2545ก) ไดก้ล่าวถึงในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนแบบเชิงระบบ ซ่ึงเรียกว่า ADDIE Model มีรายละเอียดโดยพิจารณาถึงภารกิจและ
เป้าหมายของแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนท่ีมีความสําคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีส่งผลไปยงัขั้นตอนอ่ืน ๆ ทั้งระบบ ถา้ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ไม่ละเอียดเพียงพอ จะทาํให้ขั้นตอนต่อไปขาดความสมบูรณ์ ในขั้นตอนน้ี จึงใช้เวลา
ดาํเนินการค่อนขา้งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัขั้นตอนอ่ืน ๆ การดาํเนินการในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ การ
ประเมินความตอ้งการ (Needs Assessment) การแยกแยะปัญหา (Problem Identification) การ
วิเคราะห์งานหรือภารกิจ (Task Analysis) การศึกษาความรู้พื้นฐานของผูเ้รียน (Prerequisite 
Learning) ส่วนผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับการเรียนรู้ (Learning Profile)
รายละเอียดของขอ้จาํกดัต่าง ๆ (Description of Constrains) และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความตอ้งการ
และปัญหา (Needs and Problem Statement) 
  2.  การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนท่ีดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตั้ง
ไวโ้ดยออกแบบบทเรียนตามกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํงานดา้น
เอกสารเช่นกนั ประกอบดว้ยขั้นตอน คือ การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Write Objectives)
การวางแผนการเรียนการสอน (Plan Instruction) การแยกแยะแหล่งขอ้มูล (Identify Resources) การ
ออกแบบเคร่ืองมือวดัผล (Design Assessment Instruction) ส่วนผลลพัธ์ท่ีไดข้ั้นตอนการออกแบบ
ได้แก่ วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) กลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน
(Instructional Strategy) รายการขอ้กาํหนดเก่ียวกบับทเรียนตน้แบบ (Prototype Specifications) 
  3. การพัฒนา (Development) เป็นขั้ นตอนการนําผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้ นตอนการ
ออกแบบมาดาํเนินการต่อ เป็นการลงมือปฏิบติัจริงเพื่อพฒันาเป็นบทเรียนตามแผนการท่ีวิเคราะห์
ไวต้ั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยใชเ้คร่ืองมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดาํเนินการต่าง  ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
บทเรียนตน้แบบท่ีพร้อมจะนาํไปทดลองในขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ การ
ปฏิบติังานร่วมกนัของผูผ้ลิตและผูพ้ฒันาบทเรียน (Work with Procedures and Developers) การ
พฒันาหนงัสืองานหรือโปรแกรม (Develop Workbook or Program) พฒันาแบบฝึกหัดปฏิบติั 
(Develop Practice Exercises) การพฒันาขอ้สอบ (Development Test Items) และการสร้างสรรค์
สภาพแวดลอ้มทางการเรียน (Create Learning Environment) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันา คือ
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บทดาํเนินเร่ืองหรือสคริปต์บทเรียน (Storyboard and Lesson Script) บทเรียนแบบคอมพิวเตอร์
(Computer Based Instruction) เคร่ืองมือสําหรับตรวจปรับบทเรียน (Feedback Instrument) เคร่ืองมือ
สําหรับการวดัผลบทเรียน (Measuring Instrument) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) และบทเรียนบทเวบ็ไซต ์(Web-Based Training) 
  4. การทดลองใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนนาํบทเรียนท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อย
แลว้ไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายตามวิธีการท่ีวางแผนไวต้ั้งแต่ตน้ ประกอบดว้ยขั้นตอนอลัฟา (Alpha 
Stage) คือ ขั้นการทดลองเรียนและตรวจสอบโดยตวัผูว้ิจยัเอง ขั้นเบตา้ (Beta Stage) การทดลองใช้
งานระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนแบบตวัต่อตวั (Instructor/Student Training, one-to-one) การทดลองใช้
เป็นบทเรียนนาํร่อง (Pilot Training) และตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญผลท่ี
จะไดจ้ากขั้นตอนน้ีก็คือ คาํแนะนาํของผูใ้ช ้ขอ้มูลการประเมินผล (Evaluation Data) 

 ในทาํนองเดียวกนัขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานก็มีความจาํเป็นและ
สําคญัยิ่ง เพื่อให้ไดร้ะบบการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์เหมาะสมกบัหน่วยงานการศึกษาท่ีจะนาํไปใช้ ซ่ึง 
Beijing Normal University (BNU) (2005) ไดก้ล่าวถึงการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานไว ้3 
ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 1. ขั้นก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์คุณสมบติัของผูเ้รียน 2) การวิเคราะห์วตัถุประสงค์
ในการเรียนรู้ 3) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้แบบผสมผสานผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
แรก จะเป็นรายงานผลท่ีจะนาํไปใชใ้นขั้นต่อไป 
  2. ขั้นการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบวสัดุการเรียนรู้ (Design of Activity and 
Resources) เป็นขั้นตอนท่ีสองท่ีนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนแรกมาออกแบบกิจกรรมและวสัดุการ
เรียนรู้ ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนย่อย ๆได้แก่ 1) การออกแบบภาพรวมของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียนกลยุทธ์การนําส่งบทเรียนในการ
เรียนรู้แบบผสมผสานส่วนสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) การออกแบบกิจกรรมแต่ละ
หน่วยเรียนประกอบดว้ยนิยามผลการกระทาํของผูเ้รียนกิจกรรมในแต่ละวตัถุประสงค์การจดักลุ่ม
ของกิจกรรมทั้งหมดการประเมินผลในแต่ละหน่วยเรียน และ 3) การออกแบบและพฒันาวสัดุการ
เรียนรู้ประกอบดว้ยการเลือกสรรเน้ือหาสาระการพฒันากรณีต่าง ๆ การนาํเสนอผลการออกแบบ
และการพฒันาผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสอง จะเป็นรายละเอียดของการออกแบบบทเรียนในแต่ละส่วน 
  3. ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Assessment) เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยในการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย  1) การประเมินผลขั้นตอนการ
เรียนรู้ 2) การจดัการสอบตามหลกัสูตร 3) การประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดผลท่ีไดจ้ากขั้นตอน



 
56 

สุดทา้ย จะนาํไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการออกแบบในแต่ละขั้นท่ีผา่นมาทั้งหมด เพื่อให้การ
เรียนรู้แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
 สอดคลอ้งกบั Valiathan (2013) ซ่ึงไดจ้าํแนกการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ของ NIIT Technologies ไว ้3 รูปแบบ คือ 
 1. Skill-Driven Learning เป็นขั้นการนาํเอาวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-paced Learning)
มาผนวกรวมกบัการเรียนโดยมีผูส้อนหรือมีส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อนาํไปสู่การพฒันา
ความรู้และทกัษะท่ีตอ้งการเฉพาะดา้นตามตอ้งการ โดยวิธีการจดักลุ่มผูเ้รียน มีแผนการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งเรียนดว้ยตนเองอยา่งชดัเจนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ โดยผูส้อนเป็นผูด้าํเนิน
กิจกรรมในชั้ นเรียนกระบวนการเรียนการสอนจัดให้มีการเรียนในห้องเรียนหรือผ่านระบบ
เครือข่ายท่ีรองรับการติดต่อส่ือสาร เช่น E-mail, Chat เป็นตน้ออกแบบการสอนให้มีโครงงาน
ในช่วงการเรียนการสอน 
 2. Attitude-Driven Learning เป็นขั้นการผสมรวมกนัของกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ช่วยในการเรียนรู้กบัส่ือหลากประเภท ท่ีนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นพฤติกรรม และเจต
คติท่ีตอ้งการ โดยจดัให้มีการพบปะ/ประชุม/อบรม/สัมมนาผา่นเวบ็ (Webinars) มอบหมายงานให้
ทาํเป็นกลุ่มจดัใหมี้การแสดงบทบาทสมมติในการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง 
 3. Competency-Driven Learning เป็นขั้นการผสมผสานความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ
ต่าง ๆ ดว้ยการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management Resource) และการให้คาํปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางเพื่อนาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะในการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา
ควบคุมดูแลคอยใหค้าํแนะนาํ มีระบบดาํเนินกิจกรรมผา่นเครือข่าย (LCMS/LMS) 
 การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงระบบอีเลิร์นน่ิง
ดว้ย โดยทัว่ไปนั้นมีกระบวนการหลกั ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั สมดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2545) ไดก้ล่าวถึง
การพฒันานวตักรรมทางการศึกษาไว ้7 ขั้น คือ 
 1. การระบุปัญหา (Problem) ความคิดในการพฒันานวตักรรมส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ท่ีการ
มองเห็นปัญหาในเร่ืองนั้นและมีความตอ้งการจะแกไ้ขปัญหาเพื่อให้เกิดสภาพการณ์หรือผลท่ีดีข้ึน 
 2. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เม่ือระบุปัญหาไดช้ดัเจนแลว้ ขั้นต่อไปก็คือการ
กาํหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันานวตักรรมว่า นวตักรรมท่ีจะพฒันานั้ นควรมีคุณสมบติัหรือ
ประสิทธิภาพอยา่งไร และเพียงใด 
 3. การศึกษาขอ้จาํกดัต่าง ๆ (Constraints) ก่อนท่ีจะมีการประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมต่าง ๆ
ข้ึนมา ผูพ้ฒันาจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของปัญหาและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในบริบทท่ีจะ
ใชน้วตักรรมนั้น เพื่อประโยชน์ในการพฒันานวตักรรมใหส้ามารถใชไ้ดจ้ริงโดยสะดวกในบริบทนั้น 



 
57 

 4. การประดิษฐ์คิดค้นนวตักรรม (Innovation) ได้แก่ การแสวงหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ ขอ้มูล และความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ระดิษฐ์คิดคน้ 
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนอาจเป็นการนาํของเก่ามาดดัแปลงหรือปรับปรุง เพื่อให้สามารถแกปั้ญหาและ
ทาํให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรืออาจเป็นการคิดข้ึนใหม่ทั้งหมดก็ได ้นวตักรรมอาจอยูใ่นรูปแบบ
ต่าง ๆ กนั แลว้แต่ลกัษณะของปัญหาและวตัถุประสงคข์องนวตักรรมนั้น 
 5. การทดลองใช ้(Experimentation) เม่ือคิดคน้หรือประดิษฐ์นวตักรรมไดแ้ลว้ ขั้นตอนท่ี
สําคัญและจําเป็นมากก็คือ การทดลองใช้นวตักรรมนั้ น ซ่ึงประกอบด้วยการทดลองใช้การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข การทดลองใช้เป็นการศึกษาเพื่อดูว่านวตักรรมนั้นสามารถ
นาํไปใช้ได้จริงและไดผ้ลเพียงใด ผลการทดลองใช้จะช่วยให้ผูพ้ฒันารู้จกัท่ีควรปรับปรุงและหา
ทางแกไ้ขเพื่อให้ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ การทดลองใช้ในขั้นน้ี หากสามารถดาํเนินการก่อนนาํออก
เผยแพร่หลายคร้ัง จนแน่ใจว่านวตักรรมนั้นสามารถใช้ไดผ้ลจริง จะช่วยให้นวตักรรมนั้นประสบ
ความสาํเร็จมากข้ึน 
 6. การเผยแพร่ (Dissemination) เม่ือแน่ใจวา่นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนมาแลว้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการ นวตักรรมนั้นก็พร้อมท่ีจะไดรั้บการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ
นาํไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  
 7. การยอมรับหรือต่อต้านนวตักรรมนั้น เม่ือนวตักรรมได้รับการเผยแพร่ผ่านไปใน
ระยะเวลาพอสมควร นวตักรรมนั้นจะไดรั้บการพิสูจน์อยา่งแทจ้ริงวา่ ไดรั้บการยอมรับในระดบัใด 
บางนวตักรรมอาจไดรั้บการยอมรับถึงขั้นนาํไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบงานปกติ ซ่ึงต่อไปจะ
เปล่ียนสภาพจากนวตักรรมเป็นวิธีการปฏิบติัโดยทัว่ไป ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นความสําเร็จอย่างสมบูรณ์
แบบของนวตักรรม 
 การสอนดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผูส้อน สามารถใชว้ิธีการสอน สองวิธีหรือ
มากกว่าในการเรียนการสอน ซ่ึง ประเทือง วิบูลศกัด์ิ (2553) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสาน
กบัการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีผูเ้รียนผูส้อนไม่เผชิญหนา้กนั หรือการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลาย 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดข้ึนจากยทุธวธีิ การเรียนการสอนท่ีหลากรูปแบบ เป้าหมายอยูท่ี่
การใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสาํคญั 
 สามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนผา่นระบบอีเลิร์นน่ิงขา้งบน
เพื่อแสดงให้เห็นวา่ ผูส้อนนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนผา่นเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผนวกกบั
การสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ แต่หลงัจากนั้นผูส้อนนําเน้ือหาบทความแขวนไวบ้น
เวบ็ไซต์ จากนั้นติดตามการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นน่ิง ดว้ยระบบบริหาร
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จดัการการเรียนรู้ (Learning Management System: Moodle LMS) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ หลงัจากนั้นสรุปบทเรียน ดว้ยการอภิปรายร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในห้องเรียน Blended 
Learning เป็นส่ิงสาํคญัของการศึกษาและเทคโนโลยี Blended Learning มีการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็วเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์สามารถช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการใช้เวลาในชั้นเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากขอ้คาํนึงถึง
เทคโนโลยีและรูปแบบของระบบอีเลิร์นน่ิงแต่ละประเภทท่ีจะนาํมาใชอ้ย่างเหมาะสมแลว้ การวดั
และประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งให้ความสําคญั เพราะ
ระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีดีท่ีเหมาะสมต่อการนาํมาใชง้านตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
  2.2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอเีลิร์นน่ิง 
  การประเมินความสําเร็จของอีเลิร์นน่ิงมีหลายวิธีท่ีนํามาใช้กัน โดยเฉพาะวิธีของ 
Kirkpatrick (2014) ซ่ึงนิยมนาํมาใชก้บัการประเมินความสําเร็จของหลกัสูตรการฝึกอบรม สามารถ
นาํมาใชก้บัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงไดเ้ช่นกนั วิธีการประเมินผล
ของ Kirkpatrick 4 ระดบั ไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่ปี 1950s ไดรั้บการปรับปรุงคาํอธิบายให้มีความ
ละเอียดชดัเจนทนัสมยัข้ึนภายใตรู้ปแบบใหม่ท่ีวา่ The New World Kirkpatrick Model ดงัต่อไปน้ี 
  ระดบัท่ี 1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) เป็นการประเมินความรู้สึกของ
ผูเ้รียนวา่พอใจหรือไม่ ระดบัมากน้อยเพียงใด จากการเรียนดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิง เช่นดา้นหลกัสูตร 
เน้ือหาสาระ วิธีการสอน ส่ือประกอบ ระยะเวลา สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองนั้นก็เพื่อตอ้งการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผูเ้รียนท่ีมีความหมายและมี
ความเป็นจริงว่าผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และได้เผยแพร่
ประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้นั้น นอกจากน้ียงัประเมินถึงโอกาสหรือการประยุกตส่ิ์งท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช้
ในการทาํงานประจาํวนัดว้ย เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลของอีเลิร์นน่ิงเป็นอนัดบั
แรก เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
  ระดบัท่ี 2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) มีวตัถุประสงคท่ี์จะไดรู้้ว่าผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้ มีความเข้าใจ ความมั่นใจ ความมุ่งมั่น และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้งน้ีเพราะความรู้ ทกัษะ เจตคติ ความมัน่ใจ และความมุ่งมัน่ ล้วนเป็น
องคป์ระกอบพื้นฐานสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนในทางท่ีดีข้ึน เช่น 
รู้วา่ รู้ สามารถทาํไดเ้ด๋ียวน้ี เช่ือวา่ส่ิงน้ีมีประโยชน์เม่ือนาํไปใชใ้นการทาํงาน มัน่ใจนาํไปใชก้บังาน
ไดแ้น่ และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํไปใช้กบังานแน่นอน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั เช่น แบบทดสอบ แบบวดัทกัษะ 
แบบวดัเจตคติ 
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  ระดับท่ี 3 การประเมินพฤติกรรมหลังการเรียน (Behavior) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบว่าผูเ้รียนไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่ ไดน้าํส่ิงท่ี
เรียนรู้แล้วไปใช้ในการทาํงานหรือไม่ การประเมินผลในขั้นน้ียากกว่าและใช้เวลามากกว่าการ
ประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะตอ้งติดตามประเมินพฤติกรรมผูเ้รียนในสถานการณ์จาํลองหรือ
สถานการณ์จริง และตอ้งติดตามประเมินเป็นระยะ ๆ เพื่อมัน่ใจวา่ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจริง 
โดยมีกลไกท่ีเสริมสร้างส่งเสริมและให้รางวลัแห่งความมุ่งมัน่ในการทาํงาน เคร่ืองมือท่ีใช้วดัคือ 
แบบบนัทึกการสังเกต แบบบนัทึกรายงานตนเอง 
  ระดบัท่ี 4 การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อองคก์ร (Results) มีวตัถุประสงคท่ี์จะทาํให้รู้วา่
อีเลิร์นน่ิงไดก่้อให้เกิดผลดีต่อองคก์รอยา่งไรบา้ง เป็นการประเมินผลในส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบั
องค์กร เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา นกัศึกษามีระดบัผลการเรียนสูงข้ึน อตัราการได้
งานทาํของนกัศึกษาเพิ่มข้ึน อาจารยผ์ูส้อนมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่เพิ่มข้ึน สถาบนัมีช่ือเสียง
มากข้ึน บุคลากรทุกระดบัมีพฤติกรรมสร้างสรรค์เชิงบวกต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ซ่ึงนับว่าเป็นระดบั
การประเมินผลท่ียากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงแลว้ยงัมีปัจจยัตวัแปรอ่ืน ๆ อีกท่ีเก่ียวขอ้ง  
  แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงของ Kirkpatrick 
(2014) นั้น ในระดบัท่ี 1 เนน้ผลการประเมินโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากตวัผูเ้รียน ดว้ยการถามความรู้สึก
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ส่วนระดบัท่ี 2 เน้นบทบทบาทของผูส้อนในการติดตามประเมิน
ผูเ้รียนในเร่ืองระดบัความรู้ ทกัษะ เจตคติ ความเช่ือ ความมุ่งมัน่และพฤติกรรม ในระดบัท่ี 3 เน้น
ผูส้อนติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไปหลังจากเรียนในระบบอีเลิร์นน่ิงแล้วได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในงานหรือไม่ และในระดับท่ี 4 หน้าท่ีประเมินเป็นขององค์กรเพื่อต้องการทราบ
ผลลพัธ์ท่ีองค์กรได้รับ (Desired Outcome) จากการใช้ระบบอีเลิร์นน่ิง บุคลากรมีพฤติกรรมท่ี
สร้างสรรคบ์รรลุเป้าหมายวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่อยา่งไร 
  นอกจากวิธีการประเมินของ Kirkpatrick (2014) แลว้ ยงัมีวิธีการประเมินอีเลิร์นน่ิง
อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั ชม ภูมิภาค (2549) ไดก้ล่าวถึงนวตักรรมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับวา่ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  1. มีประโยชน์มากกวา่ เช่น ช่วยเพิ่มความมีศกัด์ิศรีทางสังคม ให้ความสะดวกในการ
นาํไปใช ้หรือใหค้วามพึงพอใจมากกวา่ 
  2. ตรงกบัความตอ้งการ เช่น ตรงกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมา ตรงกบัค่านิยมของผูเ้รียน 
  3. เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
  4. ทดลองปฏิบติัได ้เป็นการทดลองเล็ก ๆ ประหยดั ไม่ส้ินเปลือง 
  5. สังเกตเห็นได ้โดยเฉพาะเกิดผลแก่เป้าหมายอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
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  นอกจากนั้น ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดก้ล่าวถึง เกณฑ์การประเมินเวบ็ไซต์
ทางการศึกษา วา่ตอ้งพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. การออกแบบเน่ืองดว้ยเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น
หนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เรียกวา่ Homepage และส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลาย ๆ หนา้รวมกนั เรียกวา่ Web 
Pages ส่วน Homepage เป็นหนา้เวบ็หนา้แรกของเวบ็ไซต ์ซ่ึงตอ้งมีจุดเด่นมาก เพื่อดึงดูดให้ผูช้มเขา้
มาเยีย่มชมเวบ็ไซตแ์ละเกิดความประทบัใจ ตอ้งการเขา้มาเยีย่มชมอยูเ่ร่ือย ๆ 
  2. เกณฑก์ารประเมินสาํหรับ Homepage แนวคิดในการออกแบบ สําหรับเด็กนกัเรียน   
สาํหรับนกัศึกษาสาํหรับบุคคลทัว่ไปบริการฟรีหรือเก็บค่าลงทะเบียน 
  3. องค์ประกอบช่ือเรียกเวบ็ไซต์สอดคล้องเหมาะสมกบัเน้ือหาช่ือหัวขอ้เร่ืองแต่ละ
เร่ืองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีการสมคัรเป็นสมาชิกเขา้ไป (Member Login) มีกระดานข่าว 
(Web Board) เพื่อเสนอเน้ือหาปรับปรุงท่ีน่าสนใจ รวมถึงการถามปัญหา การแสดงความคิดเห็นมี
ระบบ Web Counter Summary นบัจาํนวนสมาชิกเพื่อประเมินความนิยม มีขอ้แนะนาํในการใช้
เว็บไซต์มีการออกแบบหน้าโฮมเพจท่ีโดดเด่นแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแสดง ถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ซํ้ าซากกับหน้าโฮมเพจอ่ืนมีการออกแบบท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดความสนใจ เช่น มีภาพการ์ตูนสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กไม่ใช้ภาพ 
ขอ้ความ เน้ือหาหรือส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ  
  4. การประเมินดา้นตวัอกัษรควรมีดงัน้ี ชนิดตวัอกัษร (Font) ตอ้งเป็นมาตรฐาน ไม่
ตอ้งลง Font เพิ่มเติมในบางเคร่ืองชนิดตวัอกัษรไม่ควรหลากหลายเกินกวา่ 3 ชนิดใน 1 หนา้เวบ็เพจ 
ชนิดตวัอกัษรตอ้งเป็นแบบท่ีอ่านง่ายชดัเจนรูปแบบตวัอกัษรตวัเอียง, ขีดเส้นใต,้ หนา, บาง แตกต่าง
เหมาะสม เช่น ถา้เป็น หวัขอ้ใชต้วัหนา ตวับางใช้สําหรับเน้ือหาปกติขนาดตวัอกัษรตอ้งเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กเล็กใชข้นาดตวัอกัษร ใหญ่ ระดบัมธัยม อุดมศึกษา ตวัอกัษรขนาดเล็กลง
ชนิดตวัอกัษรและแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความกลมกลืนเป็นระบบในทุกหนา้ของเวบ็ไซต ์  
  5. การใช้สี ประกอบดว้ย สีตวัอกัษร สีพื้นเวบ็ สีภาพประกอบ สีวตัถุอ่ืน ๆ ท่ีนาํมา
ประกอบ ใช้สีสวยงามสบายตาไม่หลากหลายสีเกินไป ใช้สีส่ือความหมายได้ เช่น สีแดงแทน
เร่ืองราวใหม่ ๆ ท่ีน่าติดตามความแตกต่างระหว่างสีพื้นและสีขอ้ความ สีภาพประกอบ เหมาะสม     
มีความแตกต่างระหวา่งสีขอ้ความและขอ้ความท่ีลิงคไ์ด ้ความกลมกลืนในการใชสี้ในทุกหนา้ของ
เวบ็ไซต ์
  6. ภาพกราฟิก ชนิดของภาพเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  เช่น ภาพวาดการ์ตูนใช้กบั
เด็ก, ภาพถ่ายใช้กบับุคคลทัว่ไป ภาพตอ้งส่ือความหมายตรงตามจุดประสงค์หรือสามารถอธิบาย
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เพิ่มเติมไดม้าก กวา่ตวัหนงัสือ ขนาดของภาพท่ีแสดงในหนา้จอเหมาะสมชนิดและขนาดของไฟล์
ภาพไม่ใหญ่เกินไป  
  7. การประเมินดา้นภาพเคล่ือนไหว  (Animation) ควรใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถหาภาพ
จริงได ้เช่น ภาพการไหลเวียนของโลหิต หรือการอธิบายเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม หรือเร่ืองท่ีซบัซ้อน
เพื่อให้ดูง่ายข้ึน ภาพตอ้งส่ือความหมายตรงตามจุดประสงคห์รืออธิบายเพิ่มเติมไดม้ากกวา่หนงัสือ                          
ขนาดของภาพท่ีแสดงในหน้าจอเหมาะสม ชนิดและขนาดของไฟล์ภาพไม่ใหญ่เกินไป ความเร็ว
ของการเคล่ือนไหวเป็นธรรมชาติ จาํนวนของภาพเคล่ือนไหวเหมาะสมไม่มากเกินไป 
  8. การประเมินดา้นภาพวิดีทศัน์ (Video)ใชใ้นกรณีท่ีเน้ือหาตอ้งการนาํเสนอถึงความ
ต่อเน่ืองของขั้นตอนวธีิการอยา่งใด อยา่งหน่ึง หรือแสดงสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน ขนาดของภาพวิดีทศัน์
ท่ีแสดงในหนา้จอเหมาะสม ชนิดและขนาดของไฟลไ์ม่ใหญ่เกินไป ภาพวดิิทศัน์ท่ีแสดงเคล่ือนไหว
เหมือนจริง บอกวิธีการเปิดดูวิดิทศัน์หรือโปรแกรมท่ีจะใช้ในการดู การประเมินดา้นเสียงควรมี
ดงัน้ี ทั้งเสียงบรรยายและเสียงประกอบ (Background) ชัดเจน ใช้เสียงเหมาะสมไม่รบกวนผูใ้ช้
เวบ็ไซต์ มีความจาํเป็นในการใส่เสียงลงในเวบ็ไซต์ ขนาดและชนิดของไฟล์เสียงไม่ใหญ่เกินไป 
เสียงมีความสอดคลอ้งสมจริงเขา้กบัเน้ือหา คาํแนะนาํประกอบว่าจะใชอ้ยา่งไรเปิดดว้ยโปรแกรม
อะไร สามารถเลือกไดว้า่จะฟังเสียงหรือไม่  
  9. การประเมินด้านปุ่ม (Buttons) และสัญลักษณ์ (Icon) ขนาดเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย ตาํแหน่งท่ีจดัวางเหมาะสมและตรงกนัในทุก ๆ หน้า ส่ือความหมายไดเ้พียงพอ มี
ความเป็นสากลตามกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและขนาดของปุ่มเหมือนกนัทุกหน้า การประเมินดา้น
การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ของภาพ ขอ้ความ ฯลฯ ควรมีความสมดุลเหมาะสม มีความเป็นสากล 
เช่น จากบนมาล่าง ซา้ยไปขวา มีความกลมกลืนในทุก ๆ หนา้  
  10. เกณฑก์ารประเมินดา้นการออกแบบการสอน (Instructional Design) 
  10.1 การประเมินด้านวตัถุประสงค์ของบทเรียนควรมีดงัน้ีเป็นวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีสามารถวดัผลได้ เช่น การบอกได้ อธิบายได้ ไม่ใช่การรู้ได้ เขา้ใจได้วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงคค์รอบคลุมเน้ือหา สั้นกะทดัรัดและชดัเจน        
  10.2 การประเมินดา้นการนาํเสนอเน้ือหาควรมีดงัน้ี นาํเสนอเน้ือหาตามลาํดบัจาก
ง่ายไปยากนําเสนอเน้ือหาจากภาพรวมใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย นําเสนอเน้ือหาจากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม  นาํเสนอเน้ือหาจากประโยชน์ท่ีไดรั้บไปสู่ทฤษฎีท่ีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ประกอบ  
  10.3 การประเมินดา้นการใชภ้าษาควรมีดงัน้ี ส่ือความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายเป็นภาษาเขียนท่ีสุภาพไม่ใช่ภาษาเฉพาะกลุ่ม ใช้ภาษาถูกต้องทั้งตวัสะกดและ



 
62 

ไวยากรณ์ มีการเรียบเรียงภาษาใหผู้ช้มเขา้ถึงอารมณ์และบรรยากาศ กรณีเป็นภาษาวิชาการเช่นสูตร
ทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ตอ้งพิมพถู์ก ตอ้งตามตาํแหน่งบงัคบัไม่ใชส้ัญลกัษณ์อ่ืนแทน  
  10.4  การประเมินด้านกิจกรรมการสอนควรมีดงัน้ี (หมายถึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึน
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ เจตคติและมีทกัษะตามจุดมุ่งหมายของบทเรียน)  เป็นกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมโดยการปฏิสัมพนัธ์ระดบัต่าง ๆ
รวมถึงการติดต่อกบัผูส้อนผา่นเวบ็ (อาจเป็น E-Mail, Chat, Web Board) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั เช่น ผูเ้รียนสามารถสร้างโครงงานผา่นเวบ็ เพื่อประเมินได ้หรืออ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นบทบาทครูเป็นสําคญั เป็นกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งใชท้รัพยากรประกอบเพิ่มเติม เช่น 
ซอฟแวร์ ไมโครโฟนฯ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 
  10.5 การประเมินด้านเวลาท่ีใช้ควรมีดังน้ี จ ํากัดเวลาเพียงพอเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จาํกัดเวลายืดหยุ่นตามระดับความสามารถของบุคคล ไม่จาํกัดเวลาแต่บอก
มาตรฐานท่ีควรใชแ้ละมีการบนัทึกเวลาท่ีใช ้ 
  10.6 การประเมินดา้นการทดสอบและประเมินผลควรมีดงัน้ี ตรงตามจุดประสงค์
ครอบคลุมเน้ือหาวิชา รูปแบบการทดสอบเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการทดสอบ
หลากหลายวิธ เช่น  จบัคู่ เลือกตอบ เป็นตน้ผูท้ดสอบสามารถเลือกระดบัการทดสอบไดอ้าจมี ง่าย 
ปานกลาง และยาก การประเมินหลายช่วง เช่น เร่ิมเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน จาํนวนข้อ
ทดสอบเหมาะสม ขอ้ทดสอบมีความเป็นปรนัย มีความเท่ียงและความตรงการให้คาํเฉลยหรือ
อธิบายเพิ่มเติม การรายงานผลการทดสอบ การกาํหนดระยะเวลาการทดสอบ  
  11. การประเมินดา้นประโยชน์ในการนาํไปใชมี้ดงัน้ี ประโยชน์ต่อการคน้ควา้เพิ่มเติม
หรือให้ความรู้ทัว่ไปในวงกวา้ง ประโยชน์ต่อการคน้ควา้เพิ่มเติมหรือให้ความรู้เฉพาะกลุ่มเฉพาะ
คณะ ประโยชน์ในดา้นการเรียนการสอนท่ีตอ้งมีครูช่วยจดัการดูแล ประโยชน์ในดา้นการเรียนการ
สอนท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
  12. เน้ือหาเน้ือหามีระดับความยากง่ายเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เน้ือหามีความ
ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เน้ือหาเป็นเร่ืองเดียวกนัมีความสมบูรณ์จบในตวัเอง เน้ือหามีความกวา้งลึก
เหมาะสมไม่ยาวหรือสั้นเกินไป เน้ือหามีความทนัสมยั เน้ือหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความ
น่าเช่ือถืออา้งอิงแหล่งท่ีมา สร้างระบบคิด วเิคราะห์ใหก้บัผูเ้รียน  
  13. เทคนิคในการพฒันาเวบ็ไซต์การกาํหนดโครงสร้างของเวบ็ไซต์ การตั้งช่ือไฟล์
และโฟลเดอร์ การกาํหนดโฟลเดอร์หลกัและโฟลเดอร์ย่อย การแสดงผลภาษาไทย การแสดงผล
ภาษาไทยผ่านเบราเซอร์ต่าง ๆ การตั้งค่าการเขา้รหัสและถอดรหัสภาษา แสดงผลภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ผิดเพี้ยน การสนบัสนุนโปรแกรมคน้หาต่าง ๆ (Search Engine) การ
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กาํหนดช่ือเวบ็ไซต ์(Title) การกาํหนดค่าสําหรับเวบ็คน้หาผา่น Meta Tag ต่าง ๆ ความถูกตอ้งใน
การเช่ือมโยง (Link) ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงกบัไฟล์เอกสารเวบ็ ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยง
ไปหาเวบ็อ่ืน ๆ ความถูกตอ้งในการดาวน์โหลดไฟล/์โปรแกรม ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยง 
  14.  การประเมินดา้นการเช่ือมโยงควรมีดงัน้ีความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงกบัไฟล์
เอกสารภายในเวบ็ไซต ์ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยง
กบั Plug-in และโปรแกรมต่าง ๆ ความจาํเป็นในการเช่ือมโยง  
  15. การประเมินดา้นเทคนิคอ่ืน ๆ เทคนิคการนาํเสนอภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่นการตดั
ภาพขนาดใหญ่ให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ทาํให้เรียกดูไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือการลดรายละเอียดของภาพความ
ถูกตอ้งในการดาวน์โหลดไฟล์และสามารถบอกขนาดของไฟล์ท่ีดาวน์ โหลดได ้ความสามารถใน
การเลือกใชล้กัษณะเด่นของโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีนาํมาพฒันา เวบ็ไซต ์สามารถเขา้ถึงโดยผูพ้ิการทาง
สายตาได ้
 สรุปไดว้า่ การประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบอีเลิร์นน่ิงและบทเรียนอีเลิร์นน่ิง  
เป็นการประเมินภายหลังจากการเข้าเรียนรู้เน้ือหาในระบบ หรือใช้งานบทเรียนแล้ว โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูเ้รียน หรือผูใ้ช้งานระบบเพื่อศึกษาว่าบทเรียนนั้นมีความน่าสนใจ มีความ
เหมาะสม มีความสะดวกต่อการใช้งาน หรือเอ้ือต่อการเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร นอกจากน้ี อาจเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช ้เพื่อนาํไปปรับปรุง พฒันาต่อไปก็
ได้ กลุ่มเป้าหมายท่ีควรเก็บขอ้มูลควรเป็นทั้ง ผูเ้รียน และครูผูส้อน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ประเมิน ปรับปรุง  และพฒันาบทเรียน เป็นส่วนของการพฒันาบทเรียนออนไลน์แบบครบวงจร  
บทเรียนท่ีมีการออกแบบ พฒันา และนาํไปใชแ้ลว้  ควรท่ีจะได้นาํผลการใชแ้ละเก็บรวบรวมขอ้มูล
การใชจ้ากผูเ้รียนมาวเิคราะห์ เพื่อแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาบทเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
ข้อมูลท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะนํามาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน ส่วนในด้าน
ประสิทธิภาพอาจใช้แบบสอบถามจากผูเ้รียนหรือสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ผูเ้รียนก็ได้ นอกจาก
ครูผู ้สอนและผู ้เรียนแล้ว บุคลากรท่ีเก่ียวข้องคนอ่ืน ๆ  ก็สามารถให้ข้อมูลเพื่อประเมินถึง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนไดเ้ช่นกนั การประเมินผลแบบทัว่ไป ท่ีเป็นการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative Evaluation) กบัการประเมินรวมหลงัเรียน (Summative Evaluation) เป็นวิธีการ
ประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถทาํได้ตลอดเวลา 
ระหวา่งมีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะทอ้นของผูเ้รียนและดูผลท่ีคาดหวงัไว ้อนัจะนาํไปปรับปรุง
การสอนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการประเมินหลงัเรียนมกัจะใช้การตดัสินในตอนทา้ยของการเรียน 
โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวดัผลตามจุดประสงค์ของบทเรียนอีเลิร์นน่ิง อนัจะทาํให้ทราบถึง
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมคุม้ค่าต่อการพฒันาบทเรียนอิเลิร์นน่ิงข้ึนใชใ้นการเรียนการสอน 
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  2.2.4 ประโยชน์ของการเรียนแบบอเีลร์ินน่ิง 
  มนต์ชัย เทียนทอง (2545) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของอีเลิร์นน่ิงท่ีมีต่อการเรียนการ

สอนและการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าทาํให้การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้เกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากกาํลังคนถือได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือน
องค์กรทุกระดบัให้กา้วไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษามีความรู้ท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมซ่ึงอีเลิร์นน่ิงเป็นวิธีการท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตซ่ึงสังคมได้
เปล่ียนแปลงไป อีเลิร์นน่ิงสามารถพฒันากาํลงัคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะมีประโยชน์ต่าง ๆ
ดงัน้ี 
  1.  ความสะดวกสบาย (Convenient) ระบบการเรียนการสอนของ E-Learning  สามารถ
จดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนไดต้ามความตอ้งการโดยไม่ตอ้งอาศยัชั้นเรียน ผูเ้รียนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
ห่างไกลหรือมีภารกิจหน้าท่ีการงานประจาํอยู่ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาบทเรียนผ่าน    
E-Learning ได้ ทั้ งท่ีอยู่ท่ีบ้านพกัอาศยัหรือสถานท่ีทาํงาน เพียงแต่ต่อเช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนตวัเขา้กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของ E-Learning ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็ศึกษาบทเรียนได้
เน่ืองจากการเช่ือมต่อเขา้ระบบตอ้งการเพียงช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านเท่านั้น ซ่ึงง่ายต่อการจดจาํและ
สะดวกสบายกวา่การนาํเอกสารหรือหนงัสือติดตวัไปศึกษานอกสถานท่ี 
  2.  ความสัมพนัธ์กบัปัจจุบนั (Relevant) เน้ือหาสาระและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่น
ระบบการเรียนการสอนของ E-Learning สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ปัจจุบนัไดง่้ายซ่ึงมี
ความทนัสมยัและสัมพนัธ์กบัปัจจุบนัมากกวา่เน้ือหาสาระและขอ้มูลในการเรียนการสอนแบบปกติ 
ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามหลักสูตรท่ีกาํหนดไวก่้อนล่วงหน้าหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ฝึกอบรมในสถานประกอบการท่ีตอ้งการองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มี
ความพร้อมท่ีจะสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ระบบ E-Learning ซ่ึงเน้ือหาสาระไดถู้กเก็บไวใ้น
เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางสามารถดาํเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้นให้ทนัสมยัและสัมพนัธ์กับ
สถานการณ์ปัจจุบนัไดง่้ายกวา่และรวดเร็วกวา่ 
  3.  ความเร็วแบบทนัทีทนัใด (Immediate) ผูเ้รียนในระบบ E-Learning เพียงแต่คลิก
เมาส์เพื่อปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนท่ีปรากฏอยู ่ก็สามารถศึกษาบทเรียนไดท้นัทีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ
ทั้งการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพ เม่ือประสบกบัปัญหาใด ๆ ก็สามารถต่อเช่ือมเขา้
กบัระบบและศึกษาขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่น E-Learning ไดท้นัที 
  4.  ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent) ไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ท่ีมี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ E-Learning ยงัสามารถนาํเสนอเน้ือหาสาระและระบบการ
จดัการท่ีมีความเป็นเลิศ ทนัสมยั และน่าสนใจ ทาํให้การเรียนการสอนผ่าน E-Learning เป็นส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส์ท่ีชวนติดตามมากกวา่ระบบการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถจดัการบทเรียนได้
ตั้งแต่เร่ิมบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนไดค้รบสมบูรณ์ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานศึกษาแต่
อยา่งใด 
  5.  การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) นอกจากการปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนโดยตรงซ่ึงถือ
วา่เป็นรูปแบบปกติของการปฏิสัมพนัธ์แลว้ ระบบ E-Learning ยงัสามารถสร้างสรรคก์ารปฏิสัมพนัธ์
กบัผูเ้รียนท่ีอยูต่่างชุมชนดว้ยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกนัสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใน
ลกัษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning System) ทาํให้การเรียนการสอนผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะคล้ายกบัการศึกษาในห้องเรียนปกติมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ี
สาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีชดเชยการเรียนการสอนดว้ยตนเองซ่ึงเคยไดรั้บการมองในแง่ลบวา่เป็นการ
เรียนรู้รายบุคคลท่ีผูเ้รียนไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนให้มี
สภาพแวดล้อมในลักษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกันหรือการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวความคิดของกลุ่ม ท่ีเรียกว่า Constructivism System ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ผูเ้รียนดว้ยกนัมากข้ึน 
  6. ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) การเรียนรู้ในระบบ E-Learning จะเป็น
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายวิชา หรือเรียกวา่ สหวิชาการ ซ่ึงมีความหลากหลายมากกวา่การเรียน
การสอนในระบบปกติ ซ่ึงเป็นการจดัการตามหลกัสูตรรายวิชาใดวิชาหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากไม่มี
ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาการสอนเหมือนชั้นเรียนปกติ 
  และสอดคลอ้งกนักบั ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์การเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นน่ิงวา่มีคุณประโยชน์หลากหลายประการอยา่งน่าสนใจวา่ 
  1. E-Learning ช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะการ
ถ่ายทอดเน้ือหาผา่นส่ือมลัติมีเดียสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนจากส่ือขอ้ความ
เพียงอยา่งเดียว หรือการสอนภายในหอ้งของผูส้อนท่ีเนน้การบรรยายในลกัษณะ Chalk and Talk 
  2. E-Learning ช่วยทาํให้ผูส้อนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้พฤติกรรมทางการ
เรียนของผูเ้รียนได้ตลอดเวลา เน่ืองจาก E-Learning มีการจดัหาเคร่ืองมือท่ีสามารถทาํให้ผูส้อน
ติดตามการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้
  3. E-Learning ช่วยทาํให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองไดเ้น่ืองจากการ
นาํเอาเทคโนโลยี Hypermedia มาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงมีลกัษณะการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งขอ้ความ รูปภาพ 
เสียง กราฟิก วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเขา้ไวด้้วยกนั ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็วเกิดความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
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  4. E-Learning ช่วยทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามจงัหวะของตนเอง (Self-paced 
Learning) เน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบ Hypermedia เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองไดต้ามลาํดบัขั้นตอน (Sequence) ตามพื้นฐานความรู้ความถนดัและ
ความสนใจของตน นอกจากน้ียงัสามารถเลือกเรียนเน้ือหาเฉพาะบางส่วนท่ีตอ้งการทบทวนไดโ้ดย
ไม่ตอ้งเรียนในส่วนท่ีเขา้ใจแลว้ ถือวา่ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองตามจงัหวะ
ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
  5. E-Learning ช่วยทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและกบัเพื่อน ๆ
เน่ืองจากมีเคร่ืองมือมากมายในระบบการเรียนรู้ดงักล่าว เช่น Chat Room, Web Board, E-Mail เป็น
ตน้ เป็นส่ือท่ีเอ้ือต่อการโตต้อบเชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ท่ีหลากหลาย และ E-Learning ท่ี
ออกแบบดีเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับเน้ือหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเน้ือหา
รูปแบบเกมหรือการจาํลอง เป็นตน้ 
  6. E-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ รวมทั้งเน้ือหาท่ีมีความ
ทนัสมยั และตอบสนองต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ในปัจจุบนัได้ทนัทีเพราะการเรียนรู้ส่ือขอ้ความแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือขอ้ความท่ีมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอผูเ้รียนเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได้
อยา่งรวดเร็ว 
  7. E-Learning ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในวงกวา้งไม่มีขอ้จาํกดัทั้งในดา้นเวลาและสถานท่ี 
ดงันั้น E-Learning จึงช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ไดแ้ละยิ่งไปกวา่นั้น
ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีในการศึกษาเรียนรู้ 
  8. E-Learning สามารถลดตน้ทุนในการจดัการศึกษานั้น ๆ ไดใ้นกรณีท่ีจดัการเรียน
การสอนกบัผูเ้รียนจาํนวนมาก และเปิดกวา้งให้สถาบนัอ่ืน ๆหรือบุคคลทัว่ไปเขา้มาใช ้E-Learning 
ได ้ซ่ึงจะพบวา่ตน้ทุนการผลิต E-Learning เท่าเดิมแต่ปริมาณจาํนวนผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึนหรือขยายวง
กวา้งในการใชอ้อกไปเท่ากบัเป็นการลดตน้ทุนทางการศึกษานัน่เอง 
  การศึกษาท่ีนาํเอาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใชเ้ม่ือพิจารณาตามทศันะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นบน
จะเห็นวา่มีประโยชน์มาก แต่ตอ้งทาํความเขา้ใจให้ถ่องแทถึ้ง ความหมาย วิธีการรวมไปถึงรูปแบบ 
ระดบัการใช้งาน และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั E-Learning และการนาํไปใช้ (Implement) จริง 
เพราะถา้ไม่มีความเขา้ใจท่ีแน่ชัดเก่ียวกบัระบบอีเลิร์นน่ิง เพียงทาํตามกระแสนิยม อาจจะส่งผล
ในทางลบต่าง ๆ แทนท่ีขอ้ไดเ้ปรียบทั้งหมดท่ีกล่าวมา ดงัท่ี ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้
แสดงขอ้ควรคาํนึงถึงการนาํเอาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช ้ไวด้งัน้ี 
  1. ผูส้อนท่ีนาํ E-Learning ไปใช้ในลกัษณะของส่ือเสริม โดยไม่มีการปรับเปล่ียน
วธีิการสอนเลย กล่าวคือ ผูส้อนยงัคงใชแ้ต่วิธีการบรรยายในทุกเน้ือหาและสั่งให้ผูเ้รียนไปทบทวน
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จาก E-Learning หาก E-Learning ไม่ไดอ้อกแบบให้จูงใจผูเ้รียนแลว้ ผูเ้รียนคงใชอ้ยูพ่กัเดียวก็เลิก
ไปเพราะไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ในการใช ้E-Learning ก็จะกลายเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่าแต่อยา่งใด 
  2. ผูส้อนจะตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูใ้ห้ (Impart) เน้ือหาแก่ผูเ้รียน มาเป็น 
ผูช่้วยเหลือและใหค้าํแนะนาํต่าง ๆแก่ผูเ้รียน (Facilitator) พร้อมกบัการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจาก E-Learning ทั้งน้ี หมายรวมถึง การท่ีผูส้อนควรมีความพร้อมทางดา้นทกัษะ
คอมพิวเตอร์และรับผดิชอบต่อการสอนโดยไม่ทิ้งผูเ้รียน 
  3. การลงทุนในด้านของ E-Learning ต้องครอบคลุมถึงการจดัการให้ผูส้อนและ
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาและการติดต่อส่ือสารออนไลน์ไดส้ะดวก สําหรับ  E-Learning แล้ว 
ผูส้อนหรือผูเ้รียนท่ีใชรู้ปแบบการเรียนในลกัษณะน้ีจะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ
ในการเรียนท่ีพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เช่น ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น
ไดแ้ละสามารถเรียกดูเน้ือหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในลกัษณะมลัติมีเดียไดอ้ยา่งครบถว้นดว้ยความเร็ว
พอสมควร เพราะหากปราศจากขอ้ไดเ้ปรียบในการติดต่อส่ือสารและการเขา้ถึงเน้ือหาไดส้ะดวก 
รวมทั้งขอ้ได้เปรียบส่ืออ่ืน ๆ ในลกัษณะการนาํเสนอเน้ือหา เช่น มลัติมีเดียแล้วนั้น ผูเ้รียนและ
ผูส้อนก็อาจไม่เห็นความจาํเป็นใด ๆ ท่ีตอ้งใช ้E-Learning 
  4. การออกแบบ E-Learning ท่ีไม่เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียน
ระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในวยัรุ่น E-Learning จะตอ้งไดรั้บการออกแบบ
ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา กล่าวคือ จะต้องเน้นให้มีการออกแบบให้มีกิจกรรมโต้ตอบอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาเองกับผูเ้รียนอ่ืนๆหรือกับผูส้อนก็ตาม นอกจากนั้ นแล้ว การ
ออกแบบการนาํเสนอเน้ือหาทางคอมพิวเตอร์ นอกจากจะตอ้งเนน้ให้เน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน 
ยงัคงจะต้องเน้นให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนได้ ตวัอย่างเช่น การ
ออกแบบนาํเสนอโดยใช ้มลัติมีเดีย รวมทั้ง การนาํเสนอในลกัษณะ Non-linear ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
เลือกท่ีจะเรียนเน้ือหาก่อนหลงัไดต้ามความตอ้งการ    
  ประโยชน์ของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงรวมทั้งขอ้ควรคาํนึงถึง ดงัท่ีผูเ้ช่ียวชาญทั้งสอง
ท่านไดก้ล่าวถึงขา้งบนนั้นสามารถสรุปไดถึ้งขอ้ดีท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ อีเลิร์นน่ิง สามารถทาํให้เกิดการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ข้ึนกบัผูเ้รียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากกาํลงัคนถือไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รทุกระดบั
ให้กา้วไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมซ่ึง  E-Learning 
เป็นวธีิการท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตตามบริบทสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป อี
เลิร์นน่ิงสามารถพฒันากาํลงัคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสานสมควรพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงข้ึนใชเ้พื่อเสริมการเรียนการสอนแบบปกติ ท่ี
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ยงัไม่มีระบบอีเลิร์นน่ิง ยิง่จาํเป็นตอ้งรีบพฒันาใหมี้และนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน ภายใตข้อ้ควร
คาํนึงถึงดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดศกัยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ของสังคม
ยคุศตวรรษท่ี 21ในปัจจุบนั 
  2.2.5 ข้อจ ากดัของการเรียนแบบอเีลร์ินน่ิง 
  สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีนาํเอาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใชเ้พื่อเป็นส่วนเสริมในการเรียน
การสอนนั้น อาจมีจุดอ่อนหรือมีขอ้จาํกดับางประการท่ีควรคาํนึงถึงในประเด็นต่อไปน้ี ดงัท่ี บุญทิพย ์
สิริธรังศรี (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  1. ไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาท่ีตอ้งมีการฝึกปฏิบติักบัของจริง โดยเฉพาะไม่เหมาะสม
ท่ีจะจดัเป็นส่ือหลกัหรือใช้กบัการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบติัไดต้ลอดหลกัสูตร แต่สามารถ
จดัเป็นส่ือประกอบหรือเป็นส่ือเสริมการเรียนรู้ (Supplement and Complement) รวมทั้งสามารถ
นาํไปฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองในลกัษณะของสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 
  2. ผูเ้รียนมีโอกาสทุจริตหรือไม่ซ่ือสัตย์ได้ เน่ืองจากการเรียนการสอนจะไม่มีผู ้
ควบคุม ดงันั้นเวลาสอบอาจมีการทุจริตหรือให้ผูอ่ื้นทาํแทนได ้จึงควรมีมาตรการแกปั้ญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
  3. ปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาดา้นอารมณ์และความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (Emotional 
Quotients) ซ่ึงอีเลิร์นน่ิงเป็นวิธีเดียวท่ีไม่มีการพบปะกบัผูส้อน อาจเกิดปัญหาดา้นการพฒันาทาง
อารมณ์ไดโ้ดยเฉพาะผูเ้รียนท่ียงัไม่มีวฒิุภาวะเพียงพอ ดงันั้นการสร้างวินยัทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งมากในการเรียนดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิงน้ี 
  4. ปัญหาความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงในอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเน้ือหาสาระมี
มากมายท่ีสามารถเช่ือมโยงได้ ผูเ้รียนอาจขาดการวิเคราะห์ไตร่ตรองในความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บได ้จึงตอ้งฝึกการวิเคราะห์และสร้างดุลยพินิจท่ีชดัเจนถูกตอ้งในการเลือกใช้
ขอ้มูลจากการสืบคน้ (Search Engine) เพื่อนาํมาประกอบในการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นน่ิงดงักล่าว 
  5. ปัญหาดา้นสุขภาพของผูส้อนและผูเ้รียนอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการใชค้อมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน เช่น ปัญหาดา้นสายตา อาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ซ่ึงตอ้งมีการสร้างความตระหนกัและ
ความพร้อมเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นใหถู้กกบัหลกัสุขปฏิบติั 
  6. ปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสาร โทรคมนาคมและระบบเครือข่าย ปัจจุบนัการเรียนรู้
แบบ E-Learning ยงัประสบปัญหามากเก่ียวกบัระบบโครงสร้างเครือข่ายและการติดต่อส่ือสารท่ี
เป็นปัญหาตอ้งปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่ี
ยงัขาดความพร้อมในบางแห่งส่งผลต่อการรองรับเครือข่ายส่ือสารทุก ๆ ท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ขอ้จาํกดัท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุงให้ดี
ข้ึน และประการสาํคญัคือการเลือกใชต้อ้งคาํนึงถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมทั้งประโยชน์และขอ้จาํกดัท่ี
เกิดข้ึน รวมทั้งมีการอบรมวิธีการใช้ ฝึกปฏิบติัให้เกิดทกัษะในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงตามความ
เหมาะสมเชิงบริบทจึงจะทาํให้ระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนเกิดศกัยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดใน
กระบวนการศึกษาเรียนรู้ของสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 ในปัจจุบนั ซ่ึงสามารสรุปไดว้า่  ขอ้จาํกดัท่ีพึง
ระวงัในการจดัการเรียนการสอนแบบ  E-Learning คือ ถา้เรียนโดยไม่มีผูส้อนคอยแนะนาํจะไม่
สามารถรับรู้ความรู้สึกปฏิกิริยาท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและผูส้อน ไม่สามารถส่ือความรู้สึกอารมณ์ใน
การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ผูเ้รียน และผูส้อน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ทั้งดา้นอุปกรณ์ ทกัษะการใชง้าน ผูเ้รียนบางคนไม่สามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้
  2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  การวิจยัเร่ืองการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ผูว้จิยัศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องทั้ งในประเทศและต่างประเทศ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลง การหลอม
รวม และการเช่ือมโยงทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม และชีวิตความเป็นอยูข่องคนในปัจจุบนั
อยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน การจดัการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นปัจจุบนัจึงหลีก
ไม่พน้ท่ีจะตอ้งนาํเอา ICT ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและผูเ้รียนคุน้เคยเป็นอยา่งดี เขา้มาใชร่้วมกบั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆ พบว่า การใช ้ 
ICT เอ้ือให้ผูส้อนสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกบัการ
เรียนรู้ และทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาใน
ดา้นต่าง  ๆ ไดแ้ก่ทกัษะการคิด การทาํงานเป็นทีม การส่ือสารและการควบคุมตนเอง ท่ีสอดคลอ้ง
กบั Jou & Lin (2012) ซ่ึงทาํวิจยัเร่ือง A Web Application Supported Learning Environment for 
Enhancing Classroom Teaching and Learning Experiences เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบก่ึงทดลอง 
(quasi-experimental research) ในการทดลองน้ีใชบ้ทเรียนท่ีสร้างข้ึนบนเวบ็มีอาจารยผ์ูส้อนคอย
กาํกับดูแล และนักศึกษา 40 คนเป็นกลุ่มทดลอง การประเมินประสิทธิภาพหลังการทดลองใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ และทาํนองเดียวกนั Irwin, Ball, Desbrow and Leveritt (2012) ได้
ทาํวิจยัเร่ือง Students’ perceptions of using facebook as an interactive learning resource at university 
เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามก่อนการเขา้เรียน (Pre-test) ในภาค
การศึกษาท่ี 1 กบันกัศึกษา 161 คน (93.1%) ท่ีมีบญัชีผูใ้ช ้Facebook ส่วนแบบสอบถามหลงัเรียน 
(Post-test) เม่ือจบภาคการศึกษา มีนกัศึกษาท่ีใช ้Facebook ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของตน 142 
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คน (81.9%) การวิจยัทั้ง 2 เร่ืองดา้นบนแสดงให้เห็นถึงการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) กบัการเรียนการสอนในการเรียนรู้ในยุคใหม่ซ่ึงผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
บทบาทของตนเอง จากการเป็นผูรั้บความรู้อยา่งเดียว มาเป็นทั้งผูแ้สวงหาความรู้ผูส้ร้างความรู้ ผู ้
เผยแพร่ความรู้ ผา่นทางการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั และสอดคลอ้งกบั นทัธีรัตน์ พีระพนัธ์ุ (2557) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับผูเ้รียน
ในระดบัอุดมศึกษาเป็นท่ีทราบกนัดีว่า การศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนทุกวนัน้ีอยู่ท่ามกลางขอ้มูล
ข่าวสารมากมาย การเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นสามารถเขา้ถึงไดห้ลากหลายช่องทางเช่นกนั โดยเฉพาะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือนั้นทาํได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลา เม่ือเป็นเช่นนั้น ส่ิงท่ี
นกัเรียนนักศึกษาจะตอ้งมีในตนก็คือทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกับผู ้อ่ืน ทักษะในการส่ือสาร ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านส่ือ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึง นัทธีรัตน์ พีระพนัธ์ุ ทาํวิจยัโดยศึกษาบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั และหลกัการเรียนการสอนท่ี
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพฒันารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา (R&D) โดย
ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา จาํนวน 7 ท่าน ตรวจสอบได้ค่าความสอดคลอ้ง 
เท่ากบั 0.98 ถือวา่รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชพ้ฒันา
ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาใหมี้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนักบั จกัรพนัธ์ จนัทร์อิน 
และคณะ (2557) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้เร่ืองการแพร่กระจายนวตักรรมทางการศึกษา เพื่อพฒันาบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ เร่ืองการแพร่กระจายนวตักรรมทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์กาํหด เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัศึกษาพึง
พอใจหรือไม่เพียงใดเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) 
ทดลองใช้กบันิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน 42 คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 10 คน พบวา่ บทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ เร่ืองการแพร่กระจายนวตักรรมทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพมากกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน นกัศึกษาพึงพอใจกบั
บทเรียนมากทาํนองเดียวกนั ศกัดา จนัทร์ประเสริฐ (2554) ทาํการวิจยัเร่ือง ส่ือการสอนรายวิชา
ตน้แบบระบบ E-Learning เพื่อพฒันาสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เพื่อพฒันาส่ือการสอนรายวชิาตน้แบบระบบ E-Learning เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะการ
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รู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีประกอบด้วย การ
สังเคราะห์มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ADDIE Model และการ
พฒันาส่ือการสอนรายวิชาด้วยระบบบริหารกิจกรรมการเรียน LAMS วิธีวิจยัเป็นการวิจยัและ
พฒันา (R&D)  ดาํเนินการเป็น 5 ขั้นตอนคือ (1) การวิเคราะห์และพฒันาแผนการสอนรายวิชาการรู้
สารสนเทศระดบัปริญญาตรีท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ใชว้ิธี
วิจยัเอกสาร และการวิจยัเชิงสํารวจ  (2) การออกแบบการเรียนการสอน และจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชท้ฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และระบบบริหารกิจกรรมการเรียน LAMS (3) การพฒันา
ส่ือการสอนรายวิชาสําหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบ E-Learning โดยใช้ระบบ LAMS    
(4) การทดสอบและประเมินส่ือการสอน โดยนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียน
รายวิชา 000 130 ทกัษะการรู้สารสนเทศ อาจารยผ์ูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญระบบ E-Learning และ    
(5) การพฒันาส่ือการสอนรายวิชาตน้แบบ ท่ีสมบูรณ์ทั้งรายวิชา พบวา่ แผนการสอนรายวิชาการรู้
สารสนเทศในระดบัปริญญาตรี ท่ีเหมาะสําหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ท่ี
ผ่านการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมโดยอาจารย์ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าความ
เหมาะสมทุก ๆหน่วยการเรียน ส่ือการสอนต้นแบบสําหรับการจดัการเรียนการสอนในระบบ        
E-Learning เพื่อนาํไปพฒันาสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีพฒันาข้ึน
โดยใชร้ะบบบริหารกิจกรรมการเรียน  LAMS ผา่นการทดสอบและประเมินผลโดยนกัศึกษาผูส้อน
และผูเ้ช่ียวชาญระบบ E-Learning ทั้งในดา้นเน้ือหารายวิชาดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นส่ือหลายมิติ 
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นการจดัการรายวชิา และดา้นความสามารถของระบบ โดย
ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีและดีมาก สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจะนําส่ือการสอน
ต้นแบบน้ีไปใช้จะต้องคํานึงถึงทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของตน ความพร้อมและ
ความรู้ความสามารถของอาจารยแ์ละนักศึกษาในการใช้ส่ือการสอนในระบบ E-Learning และ
แหล่งความรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีสอนเพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และเกิดการพฒันา
สมรรถนะตามวตัถุประสงค์ของรายวิชา ยิ่งไปกว่านั้น ไกรรัตน์ นิลฉิม และ แวฮาซัน แวหะมะ 
(2557) ทาํการวิจัยเร่ือง ผลการใช้ส่ือการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบ 
มลัติมีเดียฝังบนหอ้งเรียนเสมือนในรายวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ เพื่อพฒันาส่ือการสอนดว้ยการบนัทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบ มลัติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาดา้นคอมพิวเตอร์ เป็น
รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) เร่ิมท่ีอาจารยบ์รรยายในชั้น
เรียนปกติ พร้อมกับมีการบันทึกภาพเคล่ือนไหวขณะอาจารย์บรรยาย หลังจากบรรยายเสร็จ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมการศึกษา จะทาํการตดัต่อภาพเคล่ือนไหวการบรรยายของอาจารยแ์ละอพั
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โหลดข้ึนไวใ้นห้องเรียนเสมือนซ่ึงก็คือระบบอีเลิร์นน่ิงนัน่เอง นกัศึกษาสามารถศึกษาดว้ยตนเอง
ภายหลงัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ท่ี
เรียนดว้ยวิธีการบนัทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมลัติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนกบัการเรียน
ดว้ยวธีิการเรียนบนหอ้งเรียนปกติ และดูความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยวิธีการบนัทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบมลัติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชา ดา้นคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จาํนวน 2 
กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 71 คน เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ี 2 จาํนวน 75 คน เป็นกลุ่มทดลอง พบว่า 
ได้รูปแบบการใช้ส่ือการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเ ป็นแบบมัลติมีเดียฝังบน
ห้องเรียนท่ีมีความเหมาะสม ใชก้ารเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลกั แลว้เสริมการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านห้องเรียนเสมือน โดยอาศยัส่ือการสอนแบบมลัติมีเดียบนห้องเรียนเสมือน ขณะ
ดาํเนินการสอนผูส้อนสามารถ บนัทึกการสอนเป็นแบบมลัติมีเดียดว้ยตนเองและนาํข้ึนไปใช้บน
ห้องเรียนเสมือน นอกจากกิจกรรมท่ีสามารถกระทาํ ผ่านห้องเรียนเสมือน ได้แก่ การบา้น การ
สนทนาผา่นกระดานสนทนา และการใชส้ังคมออนไลน์ เม่ือดูผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้ส่ือการสอนด้วยการบนัทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบ 
มลัติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนสูงกวา่การเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนปกติ และ ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ แบบการใช้ส่ือการสอนด้วยการบนัทึกการสอนใน
ห้องเรียนเป็นแบบมลัติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดนอกจากนั้น Li, Hsin-Me 
(2007) ศึกษาวิจยัเร่ือง Taiwanese students' perceived level of general self-efficacy, computer self-
efficacy, and satisfaction with e-Learning courses เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถ
ทัว่ไป ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และระดบัความพึงพอใจของนักเรียนในไต้หวนัท่ีเรียน
รายวชิาในระบบอีเลิร์นน่ิง โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนจาํนวน 306 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในระบบอีเลิร์นน่ิง ในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปี 2007 พบว่า นักเรียนชายมีความรู้
ความสามารถทัว่ไปและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชั้นระดบัปีสูง ๆ
ยอมรับการใช้ระบบอีเลิ ร์นน่ิงมากกว่าระดับชั้ นปีแรก นัก เรียนท่ีมีความสามารถทั่วไป 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์สูง ใช้เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มากข้ึน ก็จะยอมรับการเรียนใน
ระบบอีเลิร์นน่ิงสูงตามไปดว้ย และสอดคลอ้งกบั Malataras, P. และ Pallikarakis, N. (2007) เสนอ
บทความวิจยั เร่ือง Construction of Multimedia Courseware and Web-based E-Learning Courses 
of "Biomedical Materials" ทาํการวิจยัเพื่อพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบเดิม (Traditional Teaching Methodology) ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (R&D) โดยพฒันา
วิธีการสอนแบบใหม่ในรายวิชา Biomedical Materials โดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ ทาํการพฒันาบทเรียนมัลติมีเดียในลักษณะ Web-based Courses 
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ประกอบดว้ยส่ือการสอนเป็นสไลด์ PowerPoint จาํนวนมากกว่า 2,000 สไลด์และส่ือท่ีเป็นไฟล์
ภาพยนตร์ Flash Movies นอกจากนั้น ในบทเรียนประกอบด้วยเน้ือหา คาํแนะนาํของผูส้อน 
กระดานสนทนา เอกสารดาวน์โหลด แผนท่ีเวบ็ไซต ์ลิงคข์อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า บทเรียนท่ีสร้าง
ข้ึนสามารถสนบัสนุนการสอน และช่วยให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้บทวนบทเรียนหลงัจากเรียนในชั้น
เรียนปกติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวด้านบน พบว่าบทเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
จดัการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงหรือการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเวบ็ไซต์ ส่วนใหญ่
บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ตวับทเรียนและระบบการเรียนการสอน
สามารถทาํให้ผูเ้รียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มข้ึนสูงกว่าคะแนนสอบก่อน
เรียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในสภาพแวดลอ้มแบบอีเลิร์นน่ิง
อยูใ่นระดบัดีเป็นส่วนมาก จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ยงัพบวา่ งานวิจยัดา้นอีเลิร์นน่ิง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
สอนเสริมระบบการเรียนการสอนปกติ การวิจยัส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ก่ึงทดลอง รองลงมาเป็น
แบบ การวิจยัและพฒันา ส่วนงานวิจยัแบบ PAR (Participatory Action Research) จากการคน้ควา้
ไม่พบการวจิยัประเภทน้ีกบัการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิง 
 2.4 แนวโน้มของเทคโนโลยอีเีลิร์นน่ิง 
 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาได้นํามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะแนวคิดในการพฒันานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายท่ีผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาเป็นภารกิจเร่งด่วนของสถานศึกษาใน
การแสวงหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซ่ึงวิธีการหน่ึงท่ีนิยมนาํมาใช้คือการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนเสริม นัน่ก็คือระบบอีเลิร์นน่ิง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวโนม้
ของเทคโนโลยีดา้น ICT ซ่ึง ภาสกร ใหลสกุล (2014) กรรมการสมาคมอีเลิร์นน่ิงแห่งประเทศไทย 
ให้ทศันะน่าฟังไวว้่า เทคโนโลยีดา้น ICT ท่ีกา้วรุดไปไม่หยุดทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบ
เครือข่ายทาํให้องคก์รธุรกิจต่างๆและนกัพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ มีโอกาสมากในการท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพใหก้บัหลกัสูตรการเรียนรู้ต่างๆของตวัเอง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ก็เฉพาะคน
หรือหน่วยงานท่ีรักและชอบปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงเท่านั้น ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญด้านอีเลิร์นนิง
ระดบัโลกชาวอเมริกนั Wiess (2014) ไดเ้ขียนบทความใน Blog E-Learning 24/7ของตวัเองโดย
กล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีของอิเลิร์นน่ิงในปัจจุบนัท่ีผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมจะตอ้งติดตาม
ตระหนกัรู้ ซ่ึงสรุปรวมได ้8 แนวโนม้ นัน่คือ 
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2.4.1 การใช้แทปเลต็ในการเรียนการสอนมากขึน้ 
ตอนน้ีแทปเล็ตไดก้ลายเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมสําหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป องคก์รต่าง ๆ 

ก็จะเร่ิมนาํไปใช้งานอย่างจริงจงัมากข้ึน ในอีกหลายปีต่อไปขา้งหน้า จากการวิจยัของ Goldman 
Sachs and Infinite Research ยอดขายแท็ปเล็ตให้กบัองคก์รต่าง ๆ ทัว่โลกคาดวา่จะเพิ่มข้ึนถึง 48% 
ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มโอกาสอยา่งมากให้ “m-learning” ซ่ึงเป็น Mobile on-demand Learning และใน
บางบริบท เช่น ในเหมืองแร่ โรงงาน หรือบริเวณก่อสร้าง อุปกรณ์แทปเล็ตจะถูกออกแบบและผลิต
มาให้มีความพิเศษ สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ความสั่นสะเทือน 
และการตกหล่นกระแทกต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนอาจกาํลงัทาํงานในภาคสนามและอาจแต่งชุดทาํงานท่ี
รัดกุม เช่นถุงมือเป็นตน้ 

2.4.2 การเติบโตของโปรแกรมเสริม 
จากการท่ีอุปกรณ์แท็ปเล็ตไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการ

ส่งบทเรียนต่าง ๆ ไปยงัสถานท่ีและแมใ้นภาคสนามซ่ึงก็จะทาํให้มีโปรแกรมเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เติบโตมากเช่นเดียวกนั ผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นพนกังาน หรือนกัศึกษา ตอนน้ีมีพฤติกรรมในการทาํงาน ท่ี
บอกต่อกนัวา่ “มีแอพสําหรับช่วยทาํนัน่ทาํน่ีแลว้” และหลายคนจะชอบเรียนรู้อะไรจากโปรแกรม
เสริมมากกว่าจากหน้าเว็บเบราเซอร์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีดีกว่า 
สนุกสนานกวา่ดว้ยลูกเล่นต่าง ๆ ของแอพ ดงันั้นในหลายปีขา้งหน้าน้ีก็จะมีแอพท่ีมีลูกเล่นใหม่ ๆ 
ท่ีช่วยเร่ืองการศึกษาออกมาอีกมากมาย 

2.4.3 เกมการเรียนรู้ (Gamification) 
Weiss (2014) ไดท้าํนายวา่จะมีการเติบโตของการใช ้Gamification ในการเรียนรู้ 

ซ่ึงใชแ้นวคิดและวิธีการรวมถึงกลไกต่าง ๆ ของเกมมาใช้ในกระบวนการการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
การปฏิสัมพนัธ์และตรงเป้าหมายมากยิ่งข้ึน และจากการบอกเล่าของ Gabe Zickermann ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น Gamification ไดก้ล่าววา่ ถา้พนกังานของเราสามารถทาํให้การเรียนรู้สนุกสนานได้
เหมือนการเล่นเกม ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ข้ึนอีก 40% เขายงัช้ีว่า Gamification 
ถือว่าเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการท่ีจะดึงคนท่ีมีความสามารถพิเศษให้ทาํงานกบัองค์กรได้
นาน ๆ 

2.4.4 การปรับเปลีย่นจาก Flash ไปเป็น HTML5 
ตอนน้ีโปรแกรม Flash ยงัเป็นมาตรฐานท่ีใชใ้นการสร้างหลกัสูตรออนไลน์ แต่

เม่ือแท็ปเล็ตเติบโตมากข้ึน นกัพฒันาก็ประสบกบัปัญหาวา่ทั้ง iPad และ iPhone ของ Apple ไม่
รองรับการทาํงานของ Flash และแรงผลกัดนัท่ีจะให้ทาํโปรแกรมคร้ังเดียวแต่สามารถใชง้านไดบ้น
อุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มท่ีมีหลากหลายรวมทั้งอุปกรณ์โมบายล ์ท่ีใชส้ําหรับการอบรมต่าง ๆ จึงเห็น
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ไดช้ดัเจนวา่ความนิยมของแทป็เล็ตท่ีเป็นแพลตฟอร์มสาํหรับการอบรม จะเป็นตวัผลกัดนัท่ีสําคญัท่ี
จะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยจาก Flash ไปสู่ HTML5 

2.4.5 ภาพเคล่ือนไหว (Video Streaming) 
เน่ืองจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ไดรั้บการพฒันามากข้ึนและ

ระบบส่ือสารของโมบายล์อยา่ง 3G/4G ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการเป็นส่วนใหญ่ทาํให้การส่งขอ้มูล
วิดีโอสตรีมม่ิงท่ีใชใ้นบทเรียน โดยมีความยาวแบบเต็มท่ี ซ่ึงก็เช่นเดียวกบั Flash และ HTML5 ท่ี
ตอ้งเอาไปผกูกบัระบบ LMS ท่ีทาํหนา้ท่ีโฮสต ์(เก็บ) ไฟลไ์ว ้ซ่ึงจะช่วยให้ผูจ้ดัการการฝึกการอบรม
ตรวจสอบไดว้า่ใครไดดู้วดีิโอเหล่าน้ีไปถึงไหนแลว้บา้ง 

2.4.6 ลายเซ็นดิจิทลั ทีต่รวจสอบได้ 
เช่นเดียวกบัโลกอุตสาหกรรมก่อนยุคดิจิทลั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการ

เซ็นช่ือรับรองด้วยลายเซ็นต่าง ๆ บนกระดาษมีความสําคญัอย่างยิ่งยวด ซ่ึงในยุคดิจิทลัน้ีการมี
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตรวจสอบได้ก็เป็นทางออกในเร่ืองน้ี โดยเม่ือผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตร 
นักเรียนก็จะให้ลายเซ็นดิจิทัล เพื่อยืนยนัว่าเรียนจบแล้ว โดยลายเซ็นต้องมีระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้ซ่ึงถา้ดูแลว้ไม่น่าจะใช่ลายเซ็นจริง ผูจ้ดัการหลกัสูตรอบรมก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมวา่
ผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตรจริงหรือเปล่าหรือมีใครเซ็นช่ือแทน 

2.4.7 การแตกแขนงการเรียนรู้ในหลกัสูตร 
ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการอบรมได้เคล่ือนไปสู่รูปแบบท่ีเรียกว่า Adaptive 

Learning ดงันั้น แพลตฟอร์มการสร้างระบบอีเลิร์นน่ิงใหม่ ๆ (Authoring Platform) จะสนบัสนุน
การอบรมท่ีมีรูปแบบ “การแตกแขนง” ท่ีซับซ้อนข้ึนตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามการตอบสนองขอ้
คาํถามในบทเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงจะนาํพานกัเรียนแต่ละคนไปในเส้นทางการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัไป 

2.4.8 การเรียนแบบ “กนิทลีะน้อย” (Mini-bytes) 
หลกัสูตรอบรมจาํนวนมากท่ีไม่ไดเ้ป็นการอบรมพนกังานใหม่ท่ีตอ้งเร่ิมตน้เรียนรู้

จากศูนย์ แต่หลากหลายหลักสูตรจะเป็นการเรียนรู้แบบ “เพิ่มเติมต่อยอดหรือเสริมสร้าง” 
(Incremental/Remedial) ให้พนกังาน ซ่ึงจะเป็นการสอนในระยะสั้น ๆ มีหน่วยการเรียนรู้แค่หน่ึง 
หรือสองหน่วยท่ีจะเนน้ให้พนกังานไดเ้รียนรู้บางส่ิงบางอยา่งโดยเฉพาะเพื่อจะให้ทาํงานท่ีกาํหนด
ไดถู้กตอ้งเรียบร้อย Weiss ไดม้องเห็นวา่การเรียนรู้ท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 5 นาที ซ่ึงอาจจะเป็น
วดีิโอคลิปมีคลิปและเอกสารประกอบ 1 แผน่เท่านั้น อยา่งเช่นในการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและคนงาน
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเหมืองแร่ ใหเ้รียนรู้การใชเ้คร่ืองมือและวิธีปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีจะ
ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภยัท่ีสุดเป็นตน้ 
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ซ่ึงแนวโน้มของเทคโนโลยีอีเลิร์นน่ิงในปี 2557 ก็สอดคลอ้งกนักบัภาพอนาคต
เม่ือ 4 ปีท่ีแลว้ ท่ี Kirkpatrick (2010) ศาสตราจารยด์า้น E-Learning ไดน้าํเสนอในงาน International 
E-Learning Conference 2011 "Empowering Human Capital Through Online Learning 
Technology" January 13-14, 2011 at Hall 9, Impact Muang Thong Thani, Thailand ไดช้ี้ให้เห็นถึง
พฒันาการองคร์วมของ E-Learning ท่ีมีแนวโนม้ในทิศทางใหม่ มีการสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ท่ีแตกต่าง
กนัมากมาย โดยนาํเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีท่ีจะมีอิทธิพลต่อการพฒันา  E-Learning  อยา่งชดัเจน 
นัน่ก็คือ เม่ือปี 2010 The Horizon Report ไดช้ี้ให้เห็นวา่เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ E-Learning เป็น
อย่างยิ่งก็คือ โมบายคอมพิวเตอร์ (Mobile Computing) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) และ 
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resources) พร้อมทั้งการขบัเคล่ือนเทคโนโลยีท่ี
ประยุกต์ดีแลว้ไปใช ้อนัเป็นการเปล่ียนบทบาทการศึกษาระดบัสูงเป็นการเรียนรู้ในทุกท่ี ทุกเวลา 
ก่อให้เกิดการเติบโตของระบบคลาวด์ (Cloud) และการเรียนรู้แบบมิตรสัมพนัธ์ร่วมแรงร่วมใจกนั 
(Collaboration in Learning) ซ่ึงคลา้ยคลึงกนักบัยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสุดยอดแห่งปี  2010 
ของ Gartner ได้ช้ีให้เห็นว่า ความเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์
สนบัสนุนเหล่าน้ี มาพร้อมกบัความรุ่งเรืองของอินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม การเช่ือมต่อโปรแกรมใชง้าน
บนโทรศพัท์มือถือ และระบบคลาวด์ (Cloud) ซ่ึงแน่นอนว่า เทคโนโลยีเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาเปล่ียน
ภาษาของเรา เปล่ียนวิถีชีวิต และเปล่ียนความคาดคะเนของเราแลว้ ตวัอยา่งเช่นวิธีท่ีเราใช้สําหรับ
การเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

สรุปไดว้า่แนวโนน้ของ E-Learning ทั้ง 8 ประการ ท่ี Wiess ไดท้าํนายไวน้ั้นได้
เกิดข้ึนแลว้ในประเทศไทย ซ่ึงตอนน้ีไม่ว่าเราไปท่ีไหน หรืออยูบ่า้น อยูท่ี่ทาํงาน หรืออยู่คนเดียว ก็
ตาม เราก็กม้ ๆ เงย ๆ อยูก่บัอุปกรณ์โมบายล์ต่าง ๆ เกือบตลอดเวลา ซ่ึงกิจกรรมท่ีทาํบนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นการรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ การพูดคุยและแสดงความคิดเห็น การดูคลิปวิดีโอ
สั้ น ๆ แมก้ระทัง่การแบ่งปันรูปภาพจากจานอาหารตรงหน้า หรือสถานท่ีท่ีเรากาํลงัไปเท่ียว ไป
อบรมสัมมนา ลว้นแล้วแต่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงทั้งส้ิน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจหลอมรวมกนัจนทาํให้เราแยกไม่ออกระหว่างการทาํงาน การเรียน การท่องเท่ียว 
และความบนัเทิงก็เป็นได ้
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ตอนที ่3 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพถือไดว้่า เป็นเคร่ืองมือในการดาํรงชีวิตท่ีดีของ
อาจารยใ์นยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัตอ้งเปล่ียนไปจากเดิมโดยส้ินเชิง (วิจารณ์ 
พานิช, 2554) โดยอาจารยต์อ้งเปล่ียนบทบาทจาก “ผูบ้รรยาย หรือผูส้อน” (Teacher) มาเป็น “ผูฝึ้ก” 
(Coach) หรืออาจารย์ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator) ห้องเรียนตอ้ง
ปรับเปล่ียนจากหอ้งสอน (Class Room) มาเป็นรูปแบบหอ้งทาํงานท่ีมีเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  (Studio) เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่ นกัศึกษาจะเรียนกนัเป็นกลุ่ม โดยการทาํงาน ทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ปรึกษาหารือกนั ท่ีเรียกวา่การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) ซ่ึงใน
การวจิยัน้ี จะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพขา้งล่างน้ี 1) นิยามของ
การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) ความสําคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) เร่ิมทาํ 
PLC อย่างไร 4) การลงมือทาํ PLC มุ่งเป้าหมายท่ีการเรียนรู้ เพื่อให้ผูว้ิจยัไดย้ึดเป็นทิศทางในการ
ก้าวเดินไปในเส้นทางการทาํวิจัยอย่างมั่นใจและให้ผูว้ิจ ัยเกิดความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sensitivity) ท่ีจะนาํเอาความรู้เหล่าน้ีไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมวจิยั 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นแนวคิด
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเชิงคุณภาพ องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยให้ความสนใจท่ีจะ
นาํมาบริหารจดัการองคก์ารของตนเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ ไม่วา่จะเป็นองคก์ารภาคธุรกิจ หรือหน่วยงาน
ทางการศึกษา ต่างเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาองค์การของตนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
สําหรับการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2552) กล่าวไว้
ว่า ความมุ่งหวงัของชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือส่ิงท่ีจะเกิดแก่นักเรียน ดังนั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholders) ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งด้วย ซ่ึงได้แก่ ครู อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน หัวหน้าสถานศึกษามิใช่ผูอ้อกแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้แต่เพียงผู ้เ ดียว หัวหน้าสถานศึกษาจะต้องเป็นผู ้อ ํานวยความสะดวก 
(Facilitator) และสนทนาปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และเสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2552) ยงัได้
เสนอแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า จ ําเป็นต้องสร้าง
สถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School Learning Community) สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้ ใหคุ้ณค่าของการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการของ
ความร่วมมือ และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองของครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
หวัหนา้สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ และช่วยให้ทุก
คนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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 คาํวา่ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในทศันะของ DuFour, DuFour, Eaker, & Many 
(2006) ไม่ใช่คาํใหม่ โปรแกรมใหม่ รูปใหม่ หรือนวตักรรมชนิดใหม่ จึงเป็นการยากท่ีจะให้คาํ
จาํกัดความ เช่นเดียวกับหลาย ๆ แนวคิดทางการศึกษา ดังนั้น PLC จึงได้ถูกตีความในระดับท่ี
แตกต่างกนัไปตามสาขาอาชีพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงบ่อยคร้ัง PLC เป็นโปรแกรมท่ีได้ดาํเนินการใน
โรงเรียนระดบัมธัยมปลาย ระดบัวทิยาลยั เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียน โดยท่ีครูและผูน้าํโรงเรียนเป็นแกนหลกัของการเรียนรู้ของนกัเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและพฒันาการของโรงเรียน หน่ึงในเหตุผล ท่ี PLC อยูใ่นอนัดบัการดาํเนินการดา้นพฒันาการ
ใด ๆ เป็นเพราะว่า PLC มีความหมายถึงการมีส่วนร่วมของนักการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้าํ
โรงเรียนและครูผูส้อนในสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ในมุมมองของการเป็นศูนยก์ลางปฏิรูปและการ
พฒันาโรงเรียนท่ีมีต่อ PLCในคาํว่า “ความต่อเน่ือง” “ความร่วมแรงร่วมใจ” และ “การเรียนรู้ของ
นกัเรียน” “ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน” คาํเหล่าน้ีถูกใช้ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกเพื่ออา้งถึงการปฏิบติัผา่นชุมชน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นหลกัการสําคญัของ PLC สอดคลอ้งกบั Hord (1997) ท่ีกล่าวว่า 
“PLC เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างพื้นฐานท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง” 
ประโยชน์สูงสุดของการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือการไดพ้ฒันาการปฏิบติัการสอน ซ่ึง
จะนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีพฒันาการดีข้ึน 

 มีความทา้ทายท่ีชดัเจนต่อการพฒันาและความย ัง่ยืนของการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ตามท่ี Fullan (2009) ตั้งขอ้สังเกตต่อโรงเรียนและนกัการศึกษาโดยแนะนาํวา่ ในโรงเรียน
ต่าง ๆ นั้น มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและวฒันธรรมอยู่แล้วแต่ไม่ไดส้ะทอ้นผลการแบ่งปัน
คุณภาพท่ีสําคญัแก่กันและกัน ความร่วมแรงร่วมใจและชุมชนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเป็น
คุณลกัษณะเด่นชดัท่ีจาํเป็นยิง่ต่อชุมชนการเรียนรู้ ทีมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวความคิดท่ี
มีความสาํคญัยิง่ก่อนท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นโรงเรียนอยา่งรวดเร็วจนค่อนขา้งจะกลายเป็นคาํท่ีฟุ่มเฟือย
ไปแล้ว ท่ีแย่ไปกว่านั้นก็คือแนวความคิดและวิธีคิดไม่ได้ถูกนาํไปใช้แพร่หลายอย่างทนัท่วงที
เหมือนกบัท่ีเป็นคาํฟุ่มเฟือย ซ่ึงแนวความคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีจุดเร่ิมตน้มาจากภาค
ธุรกิจ“องคก์รการเรียนรู้” ใชค้ร้ังแรกโดย Senge ในปี 1990 สําหรับวตัถุประสงคท์างธุรกิจ ส่วนใน
บริบททางการศึกษา Sergiovanni ไดแ้ปลจากงานของ Senge ในปี 1994 จนกระทัง่ปี 1997 Shirley 
Hord จึงไดใ้ช้คาํว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงานของตนกบั Southern 
Educational Research Laboratories (SEDL) ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ี Hord ไดอ้ธิบายถึงชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 5 ขอ้: 

 1. สนบัสนุนและเป็นผูน้าํร่วม (Supportive and Shared Leadership) 
 2. แบ่งปันค่านิยมและวสิัยทศัน์ (Shared Values and Vision) 
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 3. เรียนรู้ร่วมและประยกุตใ์ช ้(Collective Learning and Application) 
 4. แต่ละคนร่วมฝึกฝน และ (Shared Personal Practice; and) 
 5. ภายใตเ้ง่ือนไขส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั (Supportive Conditions) 
 ซ่ึง Hipp และ Huffman (2010) ไดศึ้กษาเน้ือหาเก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน

มุมมองของ Hord ตั้งแต่ปี 1990 อย่างละเอียดและจาํแนกแต่ละองค์ประกอบออกเป็นส่วน ๆ ซ่ึง
ไดรั้บการยืนยนัโดย DuFour et al. (2006) เก่ียวกบัลกัษณะของชุมชนการเรียนรู้โดยเนน้ในมุมมอง
ของ Blankstien ซ่ึง Blankstien (2010) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีหลกัการสาํคญั ๆ อยู ่6 หลกั ในโรงเรียน
ท่ีมีการเรียนรู้ชุมชนทางวชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี: 
 1. หลกัการพนัธกิจ วสิัยทศัน์ ค่านิยมและเป้าหมาย 

 2. หลกัการความสาํเร็จเนน้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนทุกคน 
 3. หลกัการร่วมแรงร่วมใจมุ่งเนน้กระบวนการสอนและการเรียนรู้ 
 4. หลกัการใชข้อ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจทาํใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 5. หลกัการดึงดูดการมีส่วนร่วมจากครอบครัวและชุมชน 
 6. หลกัการสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้าํอยา่งย ัง่ยนื 
 ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไดน้ั้น Mowday, Porter, and 

Steers (1982) ไดใ้หท้ศันะไวอ้ยา่งน่าฟังวา่เกิดจาก ความผกูพนัของครูท่ีมีต่อโรงเรียนซ่ึงเป็นเสมือน
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (School as a Professional Learning Community) เก่ียวขอ้งกบัความ
พยายามท่ีมากข้ึนกวา่เดิมของครูในการปฏิบติังานในโรงเรียน ความรักความผูกพนัของอาจารยท่ี์มี
ต่อมหาวิทยาลยั หรือวิทยาเขต ซ่ึงเป็นเสมือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตน (School as a 
Professional Learning Community) มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัความพยายามท่ีจะทาํให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ให้มากข้ึนกว่าเดิมของครู อาจารย ์ในการปฏิบติัการสอน ซ่ึง (Chester and 
Beaudoin, 1996; Looney and Wentzel, 2004, Cited in Ross and Gray, 2006) กล่าววา่ ครู อาจารยมี์
ความยินดีเต็มใจในการทาํงานอย่างร่วมมือร่วมแรงกนัในภาระงานของโรงเรียน มหาวิทยาลัย  
วทิยาเขต ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ความมีประสิทธิภาพระดบัสูงของบุคคลมีความเก่ียวขอ้งกบัความรัก
ความผูกพนัในวฒันธรรมแห่งการทาํงานร่วมกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างดีกบังานวิจยั
ของ Ross, J. A., S. McKeiver, and A. Hogaboam-Gray. (1997) ท่ีเป็นการศึกษาระยะยาวในเร่ือง
ความผกูผนัในประสิทธิภาพแห่งตนของครูในช่วงท่ีครูมีความเครียด โดยพบวา่มีความสัมพนัธ์สอง
ทางระหว่างประสิทธิภาพแห่งตนกับการทาํงานร่วมกันของครู กล่าวคือครูท่ีมีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองจะรู้สึกมีความมัน่คงเพียงพอท่ีจะแสดงจุดอ่อนของตนกบัเพื่อนครูคนอ่ืนๆ 
และร่วมสร้างบรรยากาศท่ีจะให้มีการช่วยเหลือกนัและกนัในการแกไ้ขปัญหา และทดลองใช้ส่ือ
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การสอนแบบต่าง ๆ ร่วมกนั และดว้ยการทาํงานร่วมแรงร่วมใจกนัของครูเหล่าน้ี คณะครูไดพ้ฒันา
กลยุทธวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ียกระดับประสิทธิผลของคณะครู ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Calcasola (2009) ท่ีพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพร่วมของครู และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลการเรียนดีมากข้ึน และคณะครูท่ีรู้สึกว่าคณะครูมีประสิทธิภาพร่วม
ในโรงเรียน รับรู้วา่โรงเรียนของพวกตนเป็นชุมชนชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเช่นกนั ดงันั้นจึงเป็น
การเพิ่มระดบัการรับรู้ความสําเร็จของครูท่ีเป็นปัจจุบนั และสร้างความคาดหวงัต่อไปในอนาคต 
ความรักความผกูพนัจากการทาํงานร่วมกนั มีความเช่ือมโยงไปถึงประสิทธิภาพแห่งตนของครู เม่ือ
ครูมีการควบคุมการตดัสินใจในระดบัห้องเรียน (Moore and Esselman, 1992) และมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในระดบัโรงเรียน Lee, Buck, Midgley (1992) ครูมีความปลาบปล้ืมยินดี มีความเต็มใจ
ในการให้ความช่วยเหลือครูคนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานท่ีครูได้รับมอบหมายตามภาระงาน  
(Somech and Drach-Zahavy, 2000) จึงเป็นความรักความผูกพนัท่ีมีต่อโรงเรียนซ่ึงเป็นเสมือน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 บุคลากรในชุมชนการเรียนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความเช่ือพื้นฐานท่ีต้องการให้ความ
ช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลยั วิทยาเขต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนั โดยผา่นกระบวนการพฒันาทางวิชาชีพ (Well and Feun, 2007) ในบริบทของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น การพฒันาความสามารถ และสมรรถนะตอ้งครอบคลุมการพฒันาทั้ง
อาจารย ์และผูบ้ริหารโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต (Lambert, 2003) ซ่ึงสอดรับกบังานวิจยัของ 
Vescio et al. (2006) ท่ีพบวา่ การใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนของครู อาจารย ์ และการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดห้าก
ผูบ้ริหารโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ให้การสนับสนุน และเห็นคุณค่า ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบั Hord (2004) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผลลพัธ์ตามเป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีใช้
โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต เป็นฐานในการพฒันาคือ การเปิดโอกาสให้ครู อาจารย ์และ
ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแก้ไขปัญหา และตดัสินใจร่วมกนัภายในโรงเรียน 
มหาวิทยาลยั วิทยาเขต และพนัธกิจท่ีสําคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษามุ่งเน้น
พฒันาสมรรถนะของครู อาจารย ์และผูบ้ริหารเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เป็น
สาํคญั 

 องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จมกัมีคุณลกัษณะเด่นชดัท่ีเป็นเสมือนดาวเหนือซ่ึงนาํวิถีแห่ง
ความคิด และการปฏิบติังานในระดบัองคก์ร (DuFour and Eaker, 1998) ซ่ึง Hord (1997) ไดก้าํหนด
คุณลกัษณะท่ีสําคญัในการพฒันาโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ ดงัน้ี 
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 1. มีความเช่ือ วิสัยทศัน์ และค่านิยมร่วมกนั (Shared Beliefs, Vision, and Values) ซ่ึง 
Hord (1997) ไดเ้นน้ว่าหลกัการสําคญัคือ กระบวนการพฒันา และการไดม้าซ่ึงวิสัยทศัน์ร่วมกนั 
โดยผ่านระบบค่านิยม และความเช่ือในโรงเรียน ศูนยก์ลางอยู่ท่ีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และความ
เช่ือท่ีมีร่วมกนัว่า นกัเรียน นกัศึกษา ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้สมดงัท่ี Sparks (1999) ไดเ้สริมว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรให้ความสําคญักบัการสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งดีงาม ท่ีจูงใจให้ครู 
อาจารย ์มุ่งเนน้การทาํใหว้สิัยทศัน์ท่ีมีร่วมกนัในการพฒันาเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
นกัศึกษาให้เกิดข้ึนจริง และแนะนาํว่าครู อาจารย ์ทุกคนในโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ตอ้ง
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือกนัและกนั เพื่อเติมเต็มวิสัยทศัน์ทางวิชาชีพของแต่ละคน และการ
มีความรับผิดชอบร่วมกนั ควรได้รับการปลูกฝังในค่านิยมของทุกคนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 
วทิยาเขต อยา่งไรก็ตาม Hord (1997) ให้ขอ้สังเกตวา่ การพฒันาครู อาจารย ์และผูบ้ริหารให้มีความ
เช่ือ วิสัยทศัน์ และค่านิยมร่วมกนันั้น ทุกคนตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของตนเองทั้งวิธีการคิด 
และการปฏิบติังาน ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั DuFour et al. (2006) ท่ีแนะนาํวา่ ตอ้งสร้างความเห็นพอ้งกนั
ระหวา่งครู อาจารย ์และผูบ้ริหารในโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ให้มีความสนใจร่วมกนั และ
มองไปในทิศทางเดียวกนั ในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของนกัเรียน นกัศึกษา เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Hipp and Huffman (2003) ท่ีพบวา่ โรงเรียน 
มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ท่ีประสบความสําเร็จในการสร้างครู อาจารย ์และผูบ้ริหารให้ มีความเช่ือ 
วสิัยทศัน์ และค่านิยมร่วมกนันั้น มีเป้าหมายเดียวกนัคือ การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา 
และบุคลากรในโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาเขต มีความพยายามอย่างสอดคล้องกันในการ
แสดงออกซ่ึงความไวว้างใจระหว่างกนั ประสานความร่วมมือ และมีการส่ือสารแบบให้เกียรติซ่ึง
กนัและกนั  

 2. มีภาวะผูน้าํร่วมกนั และให้กาํลงัใจกนัและกนั (Supportive and Shared Leadership) 
ซ่ึง Hord (1997) กล่าวว่า การท่ีครู อาจารย ์และผูบ้ริหารมีความพยายามในการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งกนัเป็นการเติมเตม็ภาวะผูน้าํของทุกคนในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซ่ึงภาวะผูน้าํ
ในบริบทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะนาํทั้งครู อาจารย ์และผูบ้ริหารไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนั 
การใหก้าํลงัใจระหวา่งกนั การประสานความร่วมมือ และการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ในการปฏิบติังานร่วมกันเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จของวิสัยทศัน์ท่ีมี
ร่วมกนั อนัสัมพนัธ์กนักบั InPraxis Group, Inc., (2006) ท่ีให้ขอ้สังเกตวา่ ภาวะผูน้าํในบริบทของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นไม่ให้ความสําคญักบัการท่ีผูน้าํเป็นศูนยก์ลาง ดงันั้นจึงตอ้งปรับ
กระบวนทศัน์ท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริหารโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ในฐานะผูน้าํการเรียนรู้ 
โดยผูบ้ริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาเขต เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้กับครู อาจารย์ ท่ี
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ประสานรับกบั Louis and Kruse (1995)  จึงเสนอแนะวา่ การสร้างภาวะผูน้าํในชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพนั้น ควรมุ่งเนน้ให้ครู อาจารยแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต มีภาวะผูน้าํ
ร่วมกนั เปิดโอกาสให้ครู อาจารย ์มีส่วนร่วม และสนบัสนุนทั้งความคิด และการดาํเนินงาน มีการ
พูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือระหวา่งกนัถึงเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ท่ีมีร่วมกนัเป็นกิจวตัรประจาํวนั 
ทาํให้การพฒันาวิชาชีพครูเป็นวฒันธรรมของโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต มีการบริหารความ
ขดัแยง้ภายในสถานศึกษา และมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มเครือข่ายทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต 
เช่นเดียวกนักบั Hord and Sommers (2008) ท่ีไดก้ล่าวว่า ความสําเร็จในการสร้างภาวะผูน้าํใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ข้ึนอยู่กบัความปลาบปล้ืมยินดี 
และความปรารถนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เม่ือผูบ้ริหาร
โรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ให้ความสําคญัในการสร้างภาวะผูน้าํให้กบัครู อาจารยภ์ายใน
สถานศึกษาแลว้ ครูจะรู้สึกวา่ตนไดรั้บเกียรติ และยอมรับความคิดเห็น ความพยายามของตนจะไม่
สูญเปล่า สมดงัท่ี Roberts and Pruitt (2009) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยา
เขต ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีแทจ้ริง ตอ้งเปล่ียนจากการมีภาวะผูน้าํเพียงน้อยคน เป็น
การปลูกฝังภาวะผูน้าํในทุกคน และทุกคนมีภาวะผูน้าํร่วมกนัในสถานศึกษา 

 3. การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั (Collective learning) ในเร่ืองน้ี Hord and Sommers (2008) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเช่ือหลกัของการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมของการเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทาํ
ให้ครู อาจารย ์และผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฒันาการสมรรถนะในการทาํงานของตนไปดว้ยกนั ซ่ึง 
Roberts and Pruitt (2009) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตอ้งเปล่ียน
จากวฒันธรรมแบบต่างคนต่างทาํงาน เป็นวฒันธรรมท่ีมีการส่ือสารสนทนาระหว่างกันใน
สถานศึกษา มุ่งเน้นให้มีการตอบสนองระหว่างครู อาจารย ์และผูบ้ริหาร และ Hord (1997) ก็ได้
เสริมวา่ กุญแจสาํคญัของการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ องคค์วามรู้ท่ี
ครู อาจารย์ และผูบ้ริหารได้รับ และการนําความรู้นั้ นไปประยุกต์ใช้ในชั้ นเรียนต้องมีความ
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบั DuFour and Eaker (1998) ท่ีกล่าววา่ ในการทาํให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพนั้น ครูอาจารย ์และผูบ้ริหารตอ้งมีความเช่ือร่วมกนัวา่นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได ้มีความไวว้างใจระหว่างกนัภายในสถานศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจ
ของตนเอง มีแนวคิด และการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั มีการประเมินอย่างต่อเน่ือง และให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัถึงความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดรับกบั Hipp and Huffman (2003) ท่ีกล่าว
ว่า การดาํเนินการดงักล่าวตอ้งทาํเป็นกระบวนการท่ีครู อาจารย ์ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
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ความรู้ เทคนิคการสอนท่ีครูคนอ่ืน ๆ สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชั้นเรียนได ้เต็มท่ี อยา่งไรก็ตาม 
DuFour and Eaker (1998) ไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวว้า่ อุปสรรคสําคญัทาํให้การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพลม้เหลวคือ การไม่ยนิดีแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนั 

 4. แบ่งปันเทคนิคการสอนระหวา่งกนั (Shared Practice) สําหรับประเด็นน้ี Hord (2004) 
ไดร้ะบุว่า การแบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่างครู อาจารย ์ในโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ทาํ
ให้เกิดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เพื่อท่ีจะพัฒนาวิชาชีพโดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ และ
ตอบสนองกนัระหวา่งเพื่อนครู อาจารยใ์นกระบวนการช่วยเหลือกนัระหวา่งคณะครู อาจารย ์ซ่ึงครู
และอาจารยเ์หล่านั้นจะเป็นเสมือนผูน้าํการเปล่ียนแปลงให้กบัเพื่อนครู อาจารย ์คนอ่ืน ๆโดยการ
เป็นพี่เล้ียงให้แก่กนัและกนั และสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนั ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Vescio et 
al. (2006) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครู อาจารย์ เห็น
ความสําคญัมากข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง ส่วนงานวิจยัของ 
Leonard and Leonard (2003) กลบัพบวา่ โรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จ และต่อมาพบวา่ลม้เหลวใน
การแบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่างครู อาจารย ์ในโรงเรียน และโรงเรียนท่ีไม่สามารถสร้างการ
แบ่งปันเทคนิคการสอนระหว่างครู อาจารย์ ในโรงเรียนได้นั้น มีสาเหตุมาจากโครงสร้างการ
ปฏิบติังาน และขนาดของโรงเรียน ประเด็นเร่ืองเวลา โรงเรียนไม่มีวฒันธรรมของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ให้ความสําคญั และคณะครูปฏิเสธการแบ่งปันเทคนิคการสอนระหวา่ง
กนั ดงันั้น Roberts and Pruitt (2009) จึงแนะนาํวา่ ในการสร้างให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียน คณะครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพจึงตอ้งไดรั้บโอกาสในการทาํงาน วางแผน และ
เรียนรู้ไปด้วยกันในการจัดการเรียนการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องจดัตารางเวลาให้คณะครู 
อาจารย ์ไดมี้โอกาสประสานความร่วมมือกนั นอกจากนั้น Hord (2004) ยงัไดเ้สริมวา่ บรรยากาศท่ี
เพื่อนครู อาจารยไ์ด้ช่วยเหลือกันนั้น ควรปราศจากการตดัสินว่าเทคนิคการสอนใดดี หรือไม่ดี
อยา่งไร และบรรยากาศควรสะทอ้นถึงประสิทธิภาพของการใชเ้ทคนิคการสอนท่ีนาํมาแลกเปล่ียน
กนัดว้ย ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hipp and Huffman (2003) ท่ีพบวา่ การทดลองใชเ้ทคนิค
การสอนของเพื่อนครูอาจารย ์และการท่ีเพื่อนครู อาจารย ์นาํประสบการณ์การสอนของตนมาเล่าสู่
กนัฟังในโรงเรียนทาํให้เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียน ซ่ึงในเร่ืองน้ี 
DuFour et al. (2006) ไดแ้นะนาํเพิ่มเติมวา่การท่ีจะทาํให้ การแบ่งปันเทคนิคการสอนระหวา่งครู 
อาจารย ์ในโรงเรียนฝังลึกในวฒันธรรมของโรงเรียนนั้น ค่านิยมทางวิชาชีพ และอตัลกัษณ์ส่วน
บุคคลตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียนเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงการปรับเปล่ียนนั้นทาํไดโ้ดยการสัมมนา การเขา้
รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีกระตุน้ให้ครู อาจารย ์ทั้งโรงเรียนเกิด การเรียนรู้
ไปดว้ยกนั เช่น การนิเทศการจดัการเรียนการสอน การสังเกตการณ์สอนของครู อาจารยท่ี์ประสบ
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ความสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอน และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
เป็นตน้ และยิ่งหนกัแน่นมากข้ึนเม่ือ Hipp and Huffman (2003) กล่าววา่ เม่ือคณะครูมีความคุน้ชิน
กบัการแบ่งปันเทคนิคการสอนของตน ครู อาจารย ์จะทาํหน้าเป็นพี่เล้ียง เป็นแบบอย่าง คอยให้
คาํแนะนาํ และช่วยเหลือครู อาจารย ์คนอ่ืน ๆ ท่ีตนพบวา่ กาํลงัเผชิญความยุง่ยากในการจดัการเรียน
การสอน 

 5. จดัสภาพแวดลอ้มให้มีบรรยากาศการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Supportive 
Conditions) ในบริบทน้ี Hord (1997) ระบุวา่ สภาพแวดลอ้มมีสองส่วนคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครู อาจารย ์ในโรงเรียน และโครงสร้างของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gilrane, Roberts 
and Russell (2008) ท่ีพบวา่ การสะทอ้นความคิด และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของครู อาจารยไ์ดรั้บ
อิทธิพลจากการสนทนาเพื่อช่วยเหลือกันในการพฒันาวิชาชีพระหว่างครู อาจารย์ในโรงเรียน 
โครงสร้างของโรงเรียนก็มีผลต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของครู อาจารย์ เช่น สถานท่ีตั้ ง
โรงเรียน และการจดัตารางเวลาเพื่อให้คณะครูมีการประสานความร่วมมือระหว่างกนั และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีครูสามารถนาํมาใชเ้ป็นส่ือการสอน ซ่ึง Hord (2004) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งครู อาจารย ์ในโรงเรียน มหาวทิยาลยั วิทยาเขต คือ ความสามารถของครู อาจารย ์ในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั การมีภาวะผูน้าํร่วมกนั และการแบ่งปันเทคนิค
การจดัการเรียนการสอนระหวา่งกนัในบรรยากาศท่ีครู อาจารยค์อยช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
ให้เกิดการเรียนรู้ ครู อาจารย ์แต่ละคนจึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยั 
วทิยาเขต ใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง 
 ดงันั้น การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สามารถส่งเสริมให้ทุก
คนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และสามารถ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้นกัเรียน นกัศึกษา และคนในชุมชน
การเรียนรู้มีคุณภาพ ทนัโลกทนัเหตุการณ์และสามารถปรับตวัเป็นพลโลกไดดี้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา การดาํรงชีพในปัจจุบนัและ
อนาคต 
 
 3.1 นิยามของการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีวรรณกรรม
ทางการศึกษาจากการวิจยัหรือโครงการศึกษาต่าง ๆ สามารถเรียบเรียงสรุปเป็นความหมายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสามารถให้ความหมายทั้งด้านการรวมกนั กระบวนการเรียนรู้และการ
พฒันาชุมชนวชิาชีพ ดงัน้ี 
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ตลอดระยะเวลากว่ายี่ สิบปีท่ีผ่านมาได้มีการผลักดันกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
เปล่ียนแปลงท่ีนาํไปสู่การพฒันาวิชาชีพของครู ซ่ึงขบัเคล่ือนไปเร่ือย ๆ โดยมีสาเหตุมาจากความ
ซับซ้อนของการเรียนการสอนภายใตบ้รรยากาศของความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่ิงน้ีถือไดว้่า
เป็นการปฏิรูปคร้ังใหญ่อนันาํไปสู่การพฒันาทางวิชาชีพตลอดจนถึงการสนบัสนุนส่งเสริมให้ครู
เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และเป็นการเพิ่มพูนทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้แก่ครูดว้ย ในบทความเก่ียวกบั
นโยบายท่ีสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพ Hammond and  McLaughlin (1995) ไดก้ล่าววา่  วิสัยทศัน์ท่ี
นาํไปสู่การปฏิบติั มีความสาํคญัต่อการปฏิรูปของประเทศ วาระสาํคญัเช่นน้ีตอ้งการให้ครูทุกคนคิด
ใหม่ต่อการปฏิบติัการสอนของตวัเองด้วยการสร้างสรรค์บทบาทห้องเรียนข้ึนมาใหม่ และให้
คาํนึงถึงผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นสาํคญัดว้ย นอกจากนั้นยงัจะตอ้งสรรหาวิธีการสอนท่ียงัไม่เคย
สอนมาก่อนดว้ย Hammond and  McLaughlin ยงัไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ “การช่วยทาํให้ครูคิดใหม่ต่อ
การปฏิบติัการสอนของตนเองเป็นความจาํเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพของครูซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทั้งการ
สอนและการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์วิทศัน์ใหม่ ๆ วา่ อะไร เม่ือไร และอยา่งไร คือส่ิงท่ีครูควร
เรียนรู้ การพฒันาวิชาชีพรูปแบบใหม่ล่าสุดน้ีเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีสุดต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างในสถาบนัท่ีครอบงาํโรงเรียนอยูแ่บบดั้งเดิม ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไวอ้ยา่งน่าสนใจเป็นตน้วา่ 
 Deborah and Wright (2002) กล่าวว่าคาํว่าชุมชนในท่ีน้ีหมายถึงบริบททางสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษา ชุมชนคือกลุ่มของบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์ มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั และตกลงใจท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั มีพลงัแห่งคุณภาพท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู้ 
ชุมชนมีพลงัในการกระตุน้ให้มวลสมาชิกกลา้แสดงออกอยา่งไม่จาํกดั สร้างพนัธกิจร่วมกนัในการ
ส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ ในระดบัลึกซ้ึงสนิทจริงใจ  ซ่ึงก็เป็นมาตรฐานท่ีคาดไดว้า่สมาชิกแต่ละคนจะมี
บรรยากาศท่ียอดเยี่ยมในการทาํงานเป็นกลุ่ม อนัเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีจะทาํให้นักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเพียบพร้อมไปดว้ย
ชุมชนต่าง ๆ เป็นตน้วา่ ชุมชนดา้นการวิจยั ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนปฏิบติัการ ท่ีจริงแลว้ชุมชนต่าง ๆ 
เหล่าน้ีต่างก็ถูกมองวา่เป็นชุมชนท่ีดาํเนินกิจกรรมแบบเดียวกนั ถึงกระนั้น จะเป็นชุมชนท่ีแทจ้ริงก็
ต่อเม่ือมวลสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างเขา้ใจวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอนและนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึก
ต่อไป ในชุมชนหน่ึง ๆ จะก่อให้เกิดการแสวงความรู้ ความจริง และทกัษะการเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม 
ทั้งแก่นกัศึกษา ครูอาจารย ์ต่างก็จะอ่ิมเอมเบิกบานใจเพราะไดท้าํในส่ิงท่ีมีความหมาย มีประโยชน์ 
มีความเป็นพี่เล้ียง มีส่วนได้เป็นผูก้ระตุน้ ได้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ และเป็นผูมี้ความเขา้ใจใน
มุมมองท่ีเป็นหน่ึงดา้นคุณภาพอนัเกิดจากสมาชิกท่ีหลากหลาย 
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 ในทาํนองเดียวกนั DuFour (2004) ได้ให้ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกบัชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพไวว้า่  ความคิดท่ีจะพฒันาปรับปรุงโรงเรียนโดยการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น
กาํลงัเป็นท่ีนิยมทีเดียว มีการใช้คาํน้ีเพื่ออธิบายภาพเก่ียวกบัการศึกษาของทุกคนทั้งในระดบัทีม
สอนชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน สาขาวชิาระดบัมธัยม ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาระดบั
ภูมิภาคการศึกษา องคก์รวิชาชีพระดบัประเทศ และองคก์รการศึกษาทุกภาคส่วน ท่ีจริงแลว้คาํน้ีได้
นาํมาใช้อย่างกลาดเกล่ือนจนจะหาความหมายท่ีแทจ้ริงไม่เจอแล้วนอกจากน้ี DuFour (2004) ยงั
กล่าวเพิ่มเติมว่า การขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทาํไดต้อ้งข้ึนอยู่กบันกัการ
ศึกษาสะทอ้นความคิดรับผิดชอบท่ีเป็นจริยธรรมอย่างเอาจริงเอาจงั โดยถามตนเองว่า อะไรคือ
วตัถุประสงค์หลกัใหญ่ ท่ีเป็นตวัแทนหลกัการสําคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลกัการ
สําคญัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นต้นแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพอยา่งย ัง่ยนืจนกระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมท่ีฝังรากลึกอยูใ่นโรงเรียนไดอ้ยา่งไร 

Abbott (2014) ไดน้าํเสนอเน้ือหาวา่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ หรือ PLC เป็นกลุ่มของ
นกัการศึกษาท่ีมาประชุมปรึกษาหารือกนัอย่างสมํ่าเสมอ แบ่งปันความเช่ียวชาญกนั ทาํงานอย่าง
ร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อพฒันาทกัษะการสอนและความสามารถทางวิชาการให้แก่นกัเรียนนกัศึกษา 
คาํวา่ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพน้ี” ยงันาํมาประยุกตใ์ชก้บัโรงเรียนหรือคณาจารยผ์ูท้าํการสอน
โดยร่วมแรงร่วมใจกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อเป็นทีมพฒันาวิชาชีพ ซ่ึง Hord (1997) ผูเ้ช่ียวชาญในการ
เป็นผูน้าํของโรงเรียนใหค้าํจาํกดัความท่ีอาจจะเป็นคาํอธิบายท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของกลยุทธ์ 
PLC วา่ “สามคาํอธิบายแนวคิด PLC: ความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพมาพร้อมกบัความเป็นกลุ่ม 
ความเป็นชุมชน เพื่อท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั” 

Bolam et al. (2005) ให้ทศันะว่า PLC เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีใช้ในการสร้าง
วฒันธรรมท่ีโรงเรียนทั้งท่ีพฒันาความเป็นผูน้าํของครูอย่างชัดเจนมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างและการ
พยายามในการพฒันาโรงเรียนอยา่งย ัง่ยืน โดยทัว่ไปแลว้ PLCs ลว้นประกอบดว้ยครูอาจารย ์หรือ
แมแ้ต่ผูบ้ริหารและพนักงานเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นผูมี้ส่วนร่วม รวมถึง
แนวความคิดของ Stoll & Louis (2007) ท่ีวา่ในหลายโรงเรียน PLCs ไดข้ยายขอบเขตไปยงัสมาชิก
ในชุมชนและรวมถึงนกัเรียนนกัศึกษาตามความเหมาะสม โดยท่ีบรรดาครูอาจารยไ์ดแ้สดงศกัยภาพ
ความสามารถด้านการเป็นผูน้ําในขณะทาํงานเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้แสดงออกถึงความเป็นผูมี้
ความสามารถสูง ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายไปท่ีการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาผา่นการมีส่วนร่วมใน PLCs ท่ีครู อาจารยเ์พิ่มศกัยภาพความ
เป็นผูน้าํของตนในขณะท่ีทาํงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มอย่างต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึง
ทีมงานความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสําคญั ตรงกนั
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กบัแนวความคิดของ Hord (1997) ท่ีไดก้ล่าววา่ PLC เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีดาํเนินการผา่นครู
อาจารยแ์ละผูบ้ริหารทาํงานร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อแสวงหาและแบ่งปันการเรียนรู้ เป้าหมาย เพื่อเป็น
การแสดงออกถึงศกัยภาพ ประสิทธิภาพของความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพ ทา้ยท่ีสุดแล้วก็เพื่อ
ประโยชน์ของลูกศิษยทุ์กคน เช่นเดียวกนักบั Moore and Esselman (1992) ท่ีกล่าววา่เป็นการเพิ่ม
การรับรู้ความสาํเร็จของครูท่ีเป็นปัจจุบนั และสร้างความคาดหวงัต่อไปในอนาคต ความผูกพนัจาก
การทาํงานร่วมกนั มีความเช่ือมโยงไปถึงประสิทธิภาพแห่งตนของครูเม่ือครูมีการควบคุมการ
ตดัสินใจในระดบัห้องเรียน ทาํนองเดียวกนักบั Feger and Arruda (2008) ไดน้าํเสนอว่า PLC คือ 
กลยุทธ์ในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนนกัศึกษาโดยการสร้างวฒันธรรมโรงเรียนแบบทีมร่วม
แรงร่วมใจมีเป้าหมายท่ีการเรียนรู้ของนกัเรียนนกัศึกษาซ่ึงสมาชิกของทีมร่วมแรงร่วมใจมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันาความตอ้งการของผูเ้รียนต่อเน่ืองผา่นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ในเป้าหมายหลกัสูตรอยา่ง
สมํ่าเสมอกลุ่มบุคคลท่ีมาแบ่งปันและถามไถ่กนัอย่างมีวิจารณญาณต่อการปฏิบติังานท่ีดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง มีการสะทอ้นผลการปฏิบติั ทาํงานอยา่งร่วมแรงร่วมใจเอ้ืออาทรต่อกนั ยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ใชว้ิธีส่งเสริมการเจริญเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพ รวมถึง (DuFour, DuFour, Eaker, & 
Many, 2006) กล่าวว่า PLC หมายถึง กลุ่มนกัการศึกษาท่ีมีพนัธกิจร่วมกนัในการทาํงานอนัเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองอย่างร่วมแรงร่วมใจบนพื้นฐานของการเสาะแสวงหาความรู้และการทาํวิจยั
ปฏิบติัการ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีดีกวา่ของนกัเรียนนกัศึกษายงัเสริมดว้ย Bolam et al. (2005) ท่ีได้
กล่าวว่า PLC หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมารวมกนัดว้ยแรงกระตุน้จากวิสัยทศัน์ดา้นการแบ่งปันการ
เรียนรู้ ซ่ึงสนบัสนุนส่งเสริมกนัและกนัทาํงานเพื่อถามไถ่การปฏิบติังานและร่วมเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
ไปดว้ยกนั และเพื่อใหไ้ดก้ระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่ เพื่อเป้าหมายพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
ของนกัเรียนนกัศึกษา 

การเรียนรู้ทางวชิาชีพของครู อาจารย ์ดว้ยการเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ (Learning by Doing) 
ท่ีทาํให้ครู อาจารย ์เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีมีเวลากับการเรียนรู้ในงานได้เต็มท่ี 
DuFour, DuFour, Eaker and Many (2010) กล่าวว่า การเรียนรู้นอกหนา้งานจะส่งผลให้เกิดการ
เขา้ใจชั้นเรียน เขา้ใจนกัเรียน นกัศึกษา และเขา้ใจหนา้ท่ีสําคญัของวิชาชีพครูของตนเองและเพื่อน
ร่วมงานมากกวา่ดงันั้นหอ้งเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา ก็คือห้องเรียนของครูเช่นเดียวกนัการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติและประสบการณ์ตรงเช่นน้ีจะเกิดผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครูและส่งผลต่อ
พฒันาการของผูเ้รียนได้มากกว่าด้วยเหตุของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษท่ี 21 
ทฤษฎีการเรียนรู้นอกตวัท่ีครูไดรั้บจากการอบรมนอกชั้นเรียนในวนัน้ีอาจไม่สามารถใชก้บัเด็กใน
บริบทของพื้นท่ีตนเอง หรืออาจเป็นองค์ความรู้ท่ีล้าสมยัในวนัต่อมา Trill and Fedel (2009) 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนคือวิธีการและส่ิงท่ีครูสอนกบัความเป็นจริงในการเปล่ียนแปลง
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ของโลก และความเป็นจริงของการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนในยคุใหม่น้ีสวนทางกนั จึงเป็นยุคการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นสัญญาณให้ครูและโรงเรียนรู้ ตัวว่า วิชาชีพครูต้องร่วมมือ รองรับการ
เปล่ียนแปลงน้ีโดยการพึ่งตนเอง เพื่อท่ีจะปรับตวั เรียนรู้ไปกบัโลกและปรับตวัใหไ้วกบัผูเ้รียน น่ีคือ
สภาพหอ้งเรียนจริงในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่เพียงห้องเรียนท่ีเต็มไปดว้ยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีลํ้า
สมยั แต่เต็มไปด้วยความมีวิชาชีพครูท่ีเกาะติด และปรับตวั อย่างมีวิสัยทศัน์ในการทาํงานทาง
วชิาชีพท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนเป็นสําคญั และเป็นความรับผิดชอบในการบ่มเพาะผูเ้รียนให้
กระตือรือร้นว่องไวในการเรียนรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีพื้นฐาน
มาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบัความสามารถขององคก์รในการเรียนรู้ Thompson, Gregg & Niska (2004) 
เป็นการนําแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาท่ีเปรียบเทียบให ้
“โรงเรียนเป็นองคก์ร”  น่าจะไม่เหมาะสมและถูกตอ้ง โดยแทจ้ริงแลว้โรงเรียนมีความเป็น “ชุมชน” 
มากกวา่ความเป็นองคก์ร ซ่ึงความเป็น “องคก์ร” กบั “ชุมชน” มีความแตกต่างกนัท่ี ความเป็นชุมชน 
จะยึดโยงภายในต่อกนัดว้ยค่านิยม แนวคิด วฒันธรรม และความผูกพนัร่วมกนัของทุกคนท่ีเป็น
สมาชิก ซ่ึงเป็นแนวคิดตรงกนัขา้มกบั “ความเป็นองค์กร” ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
ลกัษณะท่ียึดตามระดบัลดหลัน่กนัลงมา (Hierarchical Relationships) มีกลไกการควบคุมและมี
โครงสร้างแบบตึงตวัท่ีเต็มไปดว้ยกฎระเบียบและวฒันธรรมของการใชอ้าํนาจ เป็นหลกั ในขณะท่ี 
“ชุมชน” จะใชอิ้ทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยมและวตัถุประสงคร่์วมกนั เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ มีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการหรือวิทยาสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นหมู่คณะ 
(Collegiality Culture) และยึดหลกัตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี 
“องค์กร” ยงัทาํให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างข้ึน เช่น ลดความเป็นกนัเองต่อกันลง มีความเป็น
ราชการ (Bureaucratic) มากข้ึน และถูกควบคุมจากภายนอกให้ตอ้งรักษาสถานภาพเดิม ของ
หน่วยงานไว ้จึงเห็นว่าถา้มองโรงเรียนในฐานแบบองคก์รดงักล่าวแลว้ก็จะทาํให้โรงเรียนมีความ
เป็นแบบทางการท่ีสร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งข้ึน มีกลไกท่ีบงัคบัควบคุมมากมาย 
และมกัมีจุดเนน้ในเร่ืองท่ีเป็นงานดา้นเทคนิคเป็นหลกั แต่ทางตรงขา้มถา้ยอมรับวา่ โรงเรียนมีฐานะ
แบบท่ีเป็นชุมชนแลว้ บรรยากาศท่ีตามมาก็คือสมาชิกมีความผูกพนัต่อกนัดว้ยวตัถุประสงคร่์วม มี
การสร้างสัมพนัธภาพท่ีใกลชิ้ดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศท่ีทุกคนแสดงออกถึง
ความห่วงหาอาทรต่อกนัและช่วยดูแลสวสัดิภาพร่วมกนั (Sergiovanni, 1994) 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในทศันะของ วิจารณ์ พาณิช (2554) หมายถึงการรวมตวักนั
ของครู อาจารยใ์นโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการจดัการเรียนรู้ให้



 
89 

ศิษยเ์รียนรู้ไดท้กัษะ 21st Century Skills โดยท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน ผูบ้ริหาร
เขตพื้นท่ีการศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาระดบัประเทศ เขา้ร่วมจดัระบบสนับสนุน ให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันาวิธีการเรียนรู้ของศิษยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ เป็นวงจรไม่รู้จบ   
น่ีคือ CQI (Continuous Quality Improvement) ในวงการศึกษา หรืออาจเรียกวา่เป็น R2R ในวงการ
ศึกษาก็ได ้PLC ท่ีแทจ้ริงตอ้งมีการทาํอยา่งเป็นระบบ  มีผูเ้ขา้ร่วมขบัเคล่ือนในหลากหลายบทบาท  
โดยมีเป้าหมายพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนของศิษย ์ซ่ึงโรงเรียน วทิยาลยั วทิยาเขต มหาวิทยาลยั
คือการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู อาจารย์ ผู ้บริหาร และนักการศึกษา ใน
สถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัท่ี Sergiovanni (1994) ไดก้ล่าววา่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพเป็นสถานท่ีสําหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของ
โรงเรียนในการทาํงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียน หรืองานวิชาการโรง เรียน ซ่ึง Hord 
(1997) มองในมุมมองเดียวกนั โดยมองการรวมตวักนัดงักล่าว มีนยัแสดงถึงการเป็นผูน้าํร่วมกนั
ของครู หรือเปิดโอกาสใหค้รูเป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (วิจารณ์ พานิช, 
2554) ท่ีไดก้ล่าววา่ การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทศัน์ร่วมกนั ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกนัและการนาํส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือนแรงผลกัดนั โดย
ความตอ้งการและความสนใจของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการเรียนรู้และพฒันา
วชิาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั หรือเรียกอยา่งมีคุณค่า ก็คือ การพฒันาวิชาชีพ
ให้เป็น “ครูเพื่อศิษย”์ หรือการพฒันาศิษยร่์วมกนั โดยมองว่าเป็น “ศิษยข์องเรา” มากกว่ามองว่า 
“ศิษยข์องฉนั” ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “การเรียนรู้ของครู”  เป็นตวั
ตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้รียน
เป็นสําคญั จะก่อให้เกิดการรวมตวั การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลง เหล่าน้ี เป็นไปไดย้ากท่ีจะทาํเพียง
ลาํพงัแต่หวงัผลให้เกิดการขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จาํเป็นตอ้งสร้างความเป็นชุมชน เพื่อการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ซ่ึงความเป็นโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กันอย่างแน่นแฟ้น 
เช่นเดียวกนักบั Senge (1990) ท่ีกล่าวว่า ชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
วิชาชีพไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข มีฉันทะ และศรัทธาในการทาํงาน “ครู
เพื่อศิษยร่์วมกนั” บรรยากาศการอยูร่่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกลัยาณมิตรทางวิชาการ” ซ่ึง
สอดรับกบั สุรพล ธรรมร่มดี, ทศันีย ์จนัอินทร์, และคงกฤช ไตรยวงค์ (2553) ท่ีไดเ้สนอไวว้่า 
ลกัษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ืออาทร อยูบ่นพื้นฐาน “อาํนาจเชิงวิชาชีพ”  และ “อาํนาจเชิง
คุณธรรม” เป็นอาํนาจท่ีมีการสร้างพลงัมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้าํร่วมของครูเพื่อขบัเคล่ือนการ
ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา 



 
90 

 นอกจากความหมายในมุมมองดา้นการรวมตวักนั ยงัมีมุมมองดา้นกระบวนการเรียนรู้
และการพฒันาชุมชนทางวิชาชีพ โดยแต่ละวิธีการ มุ่งการเรียนรู้ และพฒันาวิชาชีพร่วมกนัของครู 
อาจารย ์ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา สู่การพฒันาผูเ้รียนเป็นหวัใจสําคญัอยา่งหลากหลายวิธีการจาก
การนาํเสนอของนกัการศึกษาต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตวั 
ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมทาํ และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู อาจารย ์ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา ในโรงเรียน 
มหาวทิยาลยั วิทยาเขต บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีมีวิสัยทศัน์ คุณค่า 
ค่านิยม เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั ดาํเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครู อาจารยเ์ป็นผูน้าํร่วมกนั และ
ผู ้บริหารแบบผู ้ดูแลสนับสนุน คอยอํานวยความสะดวก เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
เปล่ียนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นความสําเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและความสุขของการทาํงานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
 
 3.2 ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 ดา้นความสําคญัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผลการวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัของ 
Hord (1997) ท่ียืนยนัว่าการดาํเนินการในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้นวชิาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการ
วิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้งชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้คาํถามว่า โรงเรียนดงักล่าวมี
ผลลัพธ์อะไรบ้างท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปท่ีไม่มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และถ้า
แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอยา่งไรบา้ง ซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็น ดงัน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 ผลดีต่อครูผูส้อน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อครูผูส้อน กล่าวคือ 
ลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน
มากข้ึน โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุพนัธกิจอยา่งแข็งขนั รู้สึกวา่ตอ้งการร่วมกนั
รับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนักเรียน และร่วมกนัรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลสําเร็จของ
นกัเรียน รู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนของตนมี
ผลดียิง่ข้ึน กล่าวคือ มีการคน้พบความรู้และความเช่ือใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิธีกาสอน และตวัผูเ้รียนซ่ึง
ตนเคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน เขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ไดแ้ตกฉานยิ่งข้ึน และ
รู้วา่ตนเองควรแสดงบทบาทและพฤติกรรมการสอนอยา่งไร จึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีท่ีสุดตามเกณฑท่ี์คาดหมาย รับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อวชิาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
และรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพของตนไดต้ลอดเวลา ครูเกิดแรงบนัดาล
ใจท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจต่อการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนต่อไป เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มขวญักาํลงัใจ
ต่อการปฏิบติังานสูงข้ึน และลดอตัราการลาหยุดงานน้อยลง มีความก้าวหน้าในการปรับเปล่ียน
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วิธีการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้รียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าท่ีพบใน
โรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยืน 
สุดทา้ยคือ มีความมุ่งหมายท่ีจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบต่อปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ  

 ประเด็นท่ี 2 ผลดีต่อผูเ้รียน ซ่ึงพบว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อผู ้เรียน 
กล่าวคือ สามารถลดอตัราการตกซํ้ าชั้น และจาํนวนชั้นเรียนท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้
ให้น้อยลง อตัราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอย่างเด่นชดั เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่า สุดทา้ยคือ มี
ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนั ลดลง
ชดัเจนถือได้ว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความสําคญักล่าวคือ เป็นกลยุทธ์ในการปฏิรูปการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสําคญัจากหลากหลายพื้นท่ีท่ีได้นาํแนวทางของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงแห่งการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละประเทศ หรือ 
ช่วงแห่งการเปล่ียนแปลงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นปัจจยัท่ีทาํให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มครู อาจารย ์นกัการศึกษา โดยเฉพาะการ
ปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง 
DuFour and Eaker (2006) ท่ีไดน้าํกลยุทธ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือน
ดาํเนินการจนเกิดผลท่ีน่าพึงพอใจ รวมถึงประเทศไทยท่ีมีการพฒันาวิชาชีพครูในสถานศึกษาใน
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู เช่น ชุมชนการเรียนรู้ของสถาบนัอาศรมศิลป์ 
และโรงเรียนรุ่งอรุณ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553)  และ โครงการ “ครูเพื่อศิษย”์ ของมูลนิธิ
สดศรี-สฤษด์ิวงศ์ ท่ีพฒันาวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วิจารณ์ พานิช , 
2555) เป็นตน้ 
 จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ระดบั คือ ระดบัสถานศึกษา ระดบักลุ่มเครือข่าย และระดบัชาติ โดยแต่ละลกัษณะจะแบ่งตามระดบั
ของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ยอ่ย ๆ (Learning Community) ดงัน้ี 

 1. ระดบัสถานศึกษา (School Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีขบัเคล่ือนในบริบท
สถานศึกษา หรือ โรงเรียน สามารถแบ่งได ้3 ระดบัยอ่ย (Sergiovanni, 1994) คือ  

  1.1 ระดบันกัเรียน (Student Level) ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิด
การเรียนรู้มากข้ึน จากครูและเพื่อนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ให้ทํากิจกรรมเพื่อแสวงหาคําตอบท่ี
สมเหตุสมผล สาํหรับตน นกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีสาํคญั คือ ทกัษะการเรียนรู้ 
  1.2 ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Level) ซ่ึงประกอบด้วยครูผูส้อนและ
ผูบ้ริหารของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ของชุมชน จึง
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เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัอย่างยิ่ง ท่ีทุกคนในโรงเรียนจะตอ้ง
มาร่วมกนัพิจารณาทบทวนเร่ืองนโยบาย การปฏิบติัต่าง ๆ และกระบวนการบริหารจดัการต่าง ๆ
ของโรงเรียน ใหม่อีกคร้ัง โดยยึดหลกัในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ี เพื่อให้สามารถบริการดา้น
การเรียนรู้ แก่นกัเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว นาํมาสู่การ
สนบัสนุนการปฏิบติังานวิชาชีพของครูผูส้อน และผูบ้ริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึน 
มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีดีต่อกนัของทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน 
และผูป้กครอง 

  1.3  ระดบัการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) จะครอบคลุมถึง
ผูป้กครอง สมาชิกชุมชนและผูน้าํชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจาํเป็นตอ้งมีส่วนเขา้มาร่วมสร้างและ
ผลกัดนัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผูป้กครองนกัเรียน ผูอ้าวุโสใน
ชุมชนตลอดจนสถาบนัต่าง ๆ ของชุมชนเหล่าน้ีตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้
ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผูป้กครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาไดโ้ดยการให้การดูแลแนะนาํ
การเรียนท่ีบา้นของนกัเรียน รวมทั้งให้การสนบัสนุนแก่ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้ ใหแ้ก่บุตรหลานของตน ผูอ้าวโุสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมคัรถ่ายทอดความรู้ 

 2. ระดบักลุ่มเครือข่าย (Cluster Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีขบัเคล่ือนใน
ลกัษณะการรวมตวักนัของกลุ่มวชิาชีพจากองคก์ร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมุ่งมัน่ร่วมกนัสร้างชุมชน 
เครือข่าย ภายใตว้ตัถุประสงค์ร่วมคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
กาํลงัใจ สร้างความสัมพนัธ์และพฒันาวิชาชีพร่วมกนั มีเป้าหมายท่ีเป็นแนวคิดร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 

  2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนั คือ การตกลงร่วมมือกนัในการพฒันา
วชิาชีพครูระหวา่งสถาบนัโดยมองวา่การร่วมมือกนัของสถาบนัต่าง ๆ จะทาํให้เกิดพลงัการขบัเคล่ือน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียนหรือร่วมลงทุนดา้นทรัพยากร และการเก้ือหนุน
เป็นกลัยาณมิตรคอยสะทอ้นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั กรณีตวัอยา่งเช่น กรณีศึกษาการจดัชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพเป็นกลุ่มของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อร่วมพฒันาแลกเปล่ียนและสะทอ้น
ร่วมกนัทางวชิาชีพ 

  2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจดัพื้นท่ีเปิดกวา้งให้
สมาชิกวชิาชีพครูท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการเปล่ียนแปลง
เชิงคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหวัใจสําคญั สมาชิกท่ีรวมตวักนัไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัสังกดั แต่จะตั้งอยู่
บนความมุ่งมัน่ สมคัรใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลกัในการไหลรวมกนัเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ กรณีตวัอยา่งเช่น ชุมชนการเรียนรู้ “ครูเพื่อศิษย”์ ของมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์ท่ีสร้างพื้นท่ี
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ส่วนกลางสําหรับวิชาชีพครูให้จบัมือร่วมกนัเป็นภาคีร่วมพฒันา “ครูเพื่อศิษย์” มุ่งสร้างสรรค์
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย (วจิารณ์ พานิช, 2555) 

 3. ระดบัชาติ (The National Level) คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีเกิดข้ึนโดยนโยบาย
ของรัฐท่ีมุ่งจดัเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ของชาติ เพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของ
วิชาชีพ โดยความร่วมมือของสถานศึกษา และครู ท่ีผนึกกาํลงัร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ ภายใตก้าร
สนับสนุนของรัฐ ดงักรณีตวัอย่าง นโยบายวิสัยทศัน์เพื่อความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศสิงคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของชาติสิงคโปร์เพื่อ
มุ่งหวงัขบัเคล่ือนแนวคิด “สอนใหน้อ้ย เรียนรู้ใหม้าก” (Teach Less, Learn More) ใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

 การแบ่งระดบัของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในงานวิจยัน้ีมุ่งอธิบายแนวคิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา คือระดบัท่ี 1 ระดบัสถานศึกษา โดยเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และนกัการศึกษา เป็นสาํคญั 

 
 3.3 เร่ิมท า PLC อย่างไร 

ในยุคการเรียนการสอนท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีถูกตอ้ง (วิจารณ์ พานิช, 
2554) ตอ้งเร่ิมทาํในส่ิงท่ีพิจารณาแลว้วา่มีคุณค่าเพียงพอ การเร่ิมทาํ PLC จึงตอ้งตั้งคาํถามเชิงคุณค่า
ว่า “มหาวิทยาลยัดาํรงอยู่เพื่ออะไร ทาํไมจึงตอ้งมีมหาวิทยาลยัน้ี ไม่มีไดไ้หม” “เม่ือมีอยู่ตอ้งทาํ
อะไรใหแ้ก่สังคม แก่ชุมชน” “อยา่งไรจึงจะเรียกวา่ทาํหนา้ท่ีไดดี้ น่าภาคภูมิใจ” และ “เราจะช่วยกนั
ทาํใหม้หาวทิยาลยัของเราทาํหนา้ท่ีไดดี้เช่นนั้น ไดอ้ยา่งไร” จากคาํถามทั้งหมดนั้น เม่ือพิจารณาโดย
ถ่องแทแ้ลว้คาํตอบท่ีไดไ้ม่หนีไปจากความมีคุณค่าต่อศิษย ์ต่อการสร้างอนาคตให้แก่นกัศึกษาของ
เรา แก่อนุชนรุ่นหลงั นาํไปสู่การร่วมกันยกร่างถ้อยคาํท่ีแสดงถึงปณิธานความมุ่งมัน่ (Purpose 
Statement) และค่านิยมหลกั (Core Value) ของมหาวิทยาลยัท่ีทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 
และใชเ้ป็นแนวทางให้เพื่อน เพื่อเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลยัไปสู่เป้าหมายท่ีทรงคุณค่าท่ีร่วมกนัฝัน
อยากให้เป็น เม่ือได้เป้าหมายท่ีชัดเจนและเห็นแนวทางลงมือทาํ ตอ้งรีบเขา้สู่วาระลงมือปฏิบติั 
(Action Mode) หาผูก้ลา้อาสาลองทาํ หาอาจารยจ์าํนวนหน่ึง ไม่ตอ้งมากท่ีจะร่วมกนัเป็นแนวหน้า
ทดลองหาวิธีบรรลุเป้าหมายเชิงคุณค่าท่ีเป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าร่วมกนัของอาจารยท์ั้งมหาวิทยาลยั 
รวมทั้งเป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าร่วมกนัของผูป้กครองและผูบ้ริหารทุกระดบั โดยทดลองทาํเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ก่อน ทาํในบางชั้นเรียนท่ีเป็นอาสาสมคัรเตม็ใจท่ีจะเป็นผูริ้เร่ิม แต่ไม่ใช่ทาํคนเดียว ห้องเรียน
เดียวอยา่งโดดเด่ียว ตอ้งมีทีมงานร่วมคิดร่วมทาํและแยกกนัทาํ แต่ร่วมกนัเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ทาํโดยไม่บงัคบั ไม่สร้างความอึดอดัใหแ้ก่อาจารยท่ี์ยงัไม่ศรัทธา หรือไม่อยากเปล่ียนแปลง ส่ือสาร
ใหค้นอ่ืนรู้จกั PLC ดว้ยการลงมือทาํ และส่ือสารดว้ยเร่ืองราวจากผลของการลงมือทาํ 
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 3.4 การลงมือท า PLC มุ่งเป้าหมายทีก่ารเรียนรู้ 
 โดยภาระหน้าท่ีอาจารยมี์งานมากอยู่แล้ว กิจกรรมการทาํ PLC ตอ้งไม่เพิ่มภาระแก่
อาจารย ์และพึงระวงัการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบศกัด์ิศรีของเขา แต่ PLC ตอ้งเขา้ไปช่วยเพิ่มพูน
ศกัด์ิศรีของความเป็นอาจารยก์ารทาํกิจกรรม PLC ตอ้งมุ่งเป้าหมายไปท่ีการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
คาํถามหลกัในการทาํ PLC มี 2 คาํถาม คือ 1) ตอ้งการให้นกัศึกษาเรียนรู้อะไร และ 2) รู้ไดอ้ยา่งไร
ว่านักศึกษาแต่ละคนได้เรียนรู้ในส่ิงนั้น หลกัการสําคญัคือ นักศึกษาทุกคนได้เรียนเท่าท่ีจาํเป็น 
(Essential Learning) ตามเป้าหมาย ไม่ใช่เรียนให้จบตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร เพื่อให้การเรียนรู้
เน้นท่ีการเรียนเท่าท่ีจาํเป็นจริง ๆ กระบวนการน้ีมีเคร่ืองมือในการเลือกความรู้ท่ีจาํเป็นจริง ๆ 2 
ประการคือ (วจิารณ์ พานิช, 2554) 

1. ใชเ้กณฑ ์3 คาํถามวา่ 
1.1  ความรู้น้ีจะคงทนจดจาํไปในอนาคตหรือไม่ 
1.2 ความรู้น้ีจะช่วยเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่ 
1.3 ความรู้น้ีจะช่วยใหเ้กิดความสาํเร็จในการเรียนรู้ในชั้นต่อไปหรือไม่ 

2. ใช้การประชุมระดมความคิดในกลุ่มอาจารยท่ี์เป็นสมาชิก PLC ดว้ยบตัรคาํ 3 คาํ คือ 
รักษาไว ้(Keep) หยดุหรือเลิก (Drop) และ สร้างสรรค ์(Create) โดยทาํอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือนอาจารย์
ท่ีเป็นสมาชิก PLC ตอ้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึนใน
เร่ืองเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีจดัใหแ้ก่นกัเรียน ไม่ใชแ้ค่เขา้ใจเฉพาะในส่วนของวิชานั้นหรือชั้นเรียนท่ี
ตนรับผดิชอบเท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจส่วนของวชิาและชั้นเรียนอ่ืน ๆ ดว้ย 
  ปัญหาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไปเกิดจากสอนมากเกินไป ขณะท่ีนกัศึกษาได้
เรียนรู้น้อย ส่ิงท่ีต้องเอาชนะคือการท่ีอาจารย์หลงจัดการสอนในเร่ืองท่ีตนชอบ ไม่ใช่จัดให้
นกัศึกษาเรียนรู้เร่ืองท่ีสาํคญัต่อลูกศิษยส่ิ์งสาํคญัอีกประการหน่ึงคืออยา่หาทางลดัโดยการซ้ือบริการ
วิธีจดัการเรียนรู้เอามาให้ครูใช้ เพราะจะไม่มีผลต่อเน่ืองย ัง่ยืน การทาํกิจกรรม PLC ท่ีอาจารย์
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํและร่วมกนัตีความ ทาํความเขา้ใจผลท่ีเกิดข้ึน แลว้นาํมาคิดหาวิธีปรับปรุงการ
เรียนรู้ของลูกศิษย ์วนเวียนเป็นวฏัจกัรไม่รู้จบ จะเป็นหนทางต่อเน่ืองและย ัง่ยืนของการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา 

 สรุปความเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ การท่ีครู อาจารย ์ผูบ้ริหาร 
นกัการศึกษาทุกคนมีความรักความผูกพนัต่อโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ซ่ึงเป็นเสมือนชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (School as a Professional Learning Community) จึงเป็นการท่ีครู อาจารย ์
ผูบ้ริหารทุกคนในสถานศึกษาช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้และมีความคาดหวงั
ร่วมกนั ทาํให้เกิดบรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทร ปรารถนาดีเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั และไวว้างใจ
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ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต คณะครู อาจารย ์ยินดีท่ีจะแบ่งปันความรู้ ส่ือ
การเรียนการสอน และเทคนิคกลวิธีการสอนต่าง ๆ ระหว่างกนั อีกทั้งมีการกระตุน้ให้เพื่อนครู 
อาจารยน์าํแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นห้องเรียน ในโรงเรียน มหาวิทยาลยั วิทยาเขต ท่ีเป็น
เสมือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งครู อาจารย ์และผูบ้ริหารโรงเรียน จะยอมเสียสละทุ่มเท
แรงกายแรงใจทาํงานหนักร่วมกันมากข้ึน เพื่อทาํให้ความสามารถท่ีมีอยู่ร่วมกัน ช่วยนักเรียน 
นกัศึกษา ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนจะมีความอดทนสูง สามารถยืนหยดัต่อสู้กบัอุปสรรค 
และปัญหาไดม้ากข้ึน และทาํให้มีความรักความผูกพนักนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทา้ยท่ีสุดผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก็จะเกิดแก่ศิษยข์องครู อาจารย ์นัน่เอง 
 

ตอนที่ 4 บริบทปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพของ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
 เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีมากเพียงพอต่อการทาํวจิยั ผูว้จิยัจึงไดท้าํการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมคือ จดัทาํ
การวิเคราะห์ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ดงัมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์ SWOT ของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน คณะกรรมการวิทยาเขตอีสาน ท่ีมีบทบาทสําคญั
ในการจดัการศึกษาดูแลนโยบายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนกระบวนการเรียนการ
สอน ซ่ึงคณะกรรมการวิทยาเขตถือวา่เป็นผูแ้ทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสานจาํนวน 7 ท่านไดร่้วมในการวิเคราะห์ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมย่อย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
สรุปผลคือ 
 ขอ้เด่น มีนโยบายท่ีเขม้แข็งในการส่งเสริมการศึกษาแบบออนไลน์จากนโยบายของ
รัฐบาลทุกระดบัซ่ึงช่วยนาํไปสู่การสร้างสังคมออนไลน์ (e-Society) ท่ีช่วยผลกัดนัให้ประเทศไทย
พฒันาไปเป็นประเทศท่ีมีสังคมการศึกษาเป็นพื้นฐานและสามารถแข่งขนักับโลกภายนอกได ้
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานมีความพร้อมสูงในการดาํเนินการดา้นอีเลิร์นน่ิง
เพราะมีแผนยุทธศาสตร์ ผู ้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีย ังได้รับเงินสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนจากรัฐบาลแมจ้ะไม่มากแต่ก็ไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัอย่างดีและ
เป็นความตอ้งการจากคณาจารยแ์ละนักศึกษา มีความร่วมมือในการดาํเนินการในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีชุมชนคณาจารยร่์วมพฒันาการใชซ้อฟแวร์ฟรี (Open Source) เพื่อการดาํเนินการ 
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จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เน่ืองจากบุคลากรมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้
ทางวชิาการอยูเ่สมอ 
 ข้อด้อย โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้นว่าระบบเครือข่ายใยแก้วนําแสง ผู ้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) ไม่เพียงพอ ความเร็วในการเช่ือมต่อตํ่า ไม่เสถียร รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั
ระบบอินเทอร์เน็ตคุณภาพไม่ดีพอเพราะงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมีจาํกดั ไม่เพียงพอ และ
ขาดแคลนบุคลากรดา้นไอซีทีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานยงัไม่มีความมัน่คง
แขง็แรงเพียงพอท่ีจะดาํเนินการไดเ้องทั้งหมด เพราะเป็นเพียงวิทยาเขตหน่ึงของมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยัในภูมิภาคเท่านั้น 
 โอกาส มีความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจท่ีดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเองและระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานไดรั้บเชิญให้เขา้
ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยคร้ัง ทาํให้มีโอกาสได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กบับุคลากรท่ีมีคุณภาพ จากสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก UniNet ทางดา้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อีกทั้งสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการสนบัสนุนการดาํเนินการใน
ลกัษณะเครือข่ายภูมิภาคด้วย นอกจากนั้น มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานยงัมี
โอกาสพฒันาระบบต่าง ๆ ข้ึนใช้เองโดยใช้ Open Source ทาํให้ไม่เสียงบประมาณดา้นลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ และเม่ือพฒันาเสร็จแลว้ยงัสามารถแบ่งปันให้วิทยาเขตต่าง ๆ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน
ท่ีตอ้งการได ้
 อุปสรรค ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายในทุกระดบั เป็นส่ิงท่ีอาจจะทาํให้เกิดปัญหาใน
การดาํเนินงาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารนโยบายก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย และการดาํเนินการ
ด้านการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงเม่ือเปล่ียนผูดู้แลระบบหรือเปล่ียนอาจารยป์ระจาํสาขาวิชา การ
ดาํเนินงานอาจไม่ต่อเน่ือง 
 สรุปผลจากการ SWOT ทาํใหท้ราบวา่วิทยาเขตอีสานมีจุดเด่นท่ีมีนโยบายทั้งจากรัฐบาล 
และนโยบายจากผูบ้ริหารวิทยาเขตท่ีมีความมุ่งมัน่ให้มีการนาํระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช้ในการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขต ไดรั้บเงินสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาล เป็น
ความตอ้งการจากคณาจารยแ์ละนกัศึกษา และมีโอกาสไดรั้บความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจท่ีดีจาก
บุคลากรของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานเองและระหวา่งสถาบนัการศึกษาท่ี
เป็นเครือข่ายอุดมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมประชุมสัมมนา
เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยคร้ัง ไดรั้บการสนบัสนุนจาก UniNet ทางดา้นโครงสร้าง
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พื้นฐานสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสุง มีโอกาสพฒันาระบบต่าง ๆ ข้ึนใชเ้องโดยใช ้Open Source 
ทาํใหไ้ม่เสียงบประมาณดา้นลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ และเม่ือพฒันาเสร็จแลว้ยงัสามารถแบ่งปันให้วิทยา
เขตต่าง ๆ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีตอ้งการได ้
 
 4.1 บริบทมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไดอ้นุมติัให้
สถาปนา วิทยาเขตแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัขอนแก่น ให้ช่ือวา่สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ณ วดัศรีจนัทร์ (พระอารามหลวง) อาํเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวดัขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภายหลัง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้ ง
มหาวิท ย าลัย ม หาม กุ ฏ ราช วิทย าลัย  มี ส ถ านะ เ ป็นม ห า วิทย า ลัย ข อง รัฐ  ใ นกํา กับ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ช่ือใหม่ว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และไดย้า้ยไปอยู่ ณ 9/37 หมู่ท่ี 12 
บา้นโนนชยั ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงเป็นท่ีธรณี
สงฆข์องวดัโนนชยัวนาราม เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เปิดทาํการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบั
ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สืบเน่ืองจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ท่ีพบวา่ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีจุดแข็งและโอกาสท่ีจะพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงข้ึนใช้เองนั้นประสบ
ความสาํเร็จสูง จึงไดช้ี้ให้เห็นถึงบริบทของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคือ
กระบวนการต่อเน่ือง ท่ีคณาจารยใ์น มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสานและผูมี้ส่วน
ได้เสียร่วมแรงร่วมใจทาํงานร่วมกัน ในวงจรของการร่วมกันตั้ งคาํถาม และการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนักศึกษา โดยมีความเช่ือว่า หัวใจของการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหดี้ข้ึน สมตามเจตนารมณ์ท่ีวา่ เก่ง ดี มีสุข อยูท่ี่การเรียนรู้ท่ีฝังอยูใ่น
การทาํงานของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรแต่ละหลกัสูตร แต่ละสาขาวิชา โดยมีบริบทชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีจะกล่าวถึง คือ 1) บริบท 
PLC วงเรียนรู้ต่าง ๆ 2) บริบท PLC ทีมเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผูว้ิจยัไดเ้กิดความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) ท่ีจะนาํเอาความรู้เหล่าน้ีไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูร่้วมวจิยั 
 บริบทการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน มีลกัษณะเป็นบริบทแห่งการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนบนฐานงาน
ประจาํวนัจริงท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ผ่านงานท่ีทาํ เป็นการให้ความสําคญัและเคารพกบัผูท้าํหน้าท่ี
และรับผดิชอบในงานของตนไดมี้โอกาสและใชเ้วลาเต็มท่ีในการเรียนรู้และพฒันาร่วมกนัใน PLC 
โดยการลดการแทรกแซงท่ีไม่จาํเป็นโดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งในสถานท่ีและนอก
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สถานท่ี เป็นต้นว่า การอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ใน
ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารยงัพยายามเปล่ียนการแทรกแซงเป็นเอ้ือให้บุคลากรตระหนกัในภารกิจหนา้ท่ี
รับผดิชอบทุ่มเทพลงัแรงกายแรงใจมุ่งไปท่ีการพฒันาผูเ้รียนเป็นหวัใจสําคญัของการทาํงาน โดยใช้
โจทยจ์ริงในสถานการณ์จริงโจทยท่ี์คณาจารยใ์น PLC ตอ้งร่วมกนัเผชิญ ขบคิด หาหนทาง ลงมือทาํ
และรับผิดชอบร่วมกันอย่างจริงจงัจนกว่าจะเห็นผลสําเร็จได้ท่ีพฒันาการของผูเ้รียน PLC ใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงจาํเป็นตอ้งมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การพฒันาวิชาชีพของบุคลากรให้มีความวอ่งไวปรับตวัทนั และรับมือกบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียน โดยพึ่ งพิงการพัฒนาจาก
สภาพแวดลอ้มของตนเองตั้งแต่ระดบับุคคล ระหวา่งบุคคล และกลุ่มคนท่ีร่วมแรงร่วมใจรับผิดชอบ
งานร่วมกนัเป็นสาํคญั 
 
 4.2 บริบท PLC วงเรียนรู้ต่าง ๆ  
 บริบท PLC วงเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นบริบทท่ีมีสมาชิกตั้งแต่ 2-3 คนข้ึนไป ยึดเหน่ียวรวมกนั
แบบหลวม ๆ จดัข้ึนตามวาระท่ีมีวตัถุประสงคบ์างอยา่งร่วมกนัซ่ึง วรลกัษณ์ ชูกาํเนิด (2557) กล่าว
ว่าจะเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ของนกัศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นสําคญั โดยมีความเก่ียวขอ้งกบั
บทบาทของอาจารย์ 2 ลกัษณะ คืออาจารยคื์อผูอ้าํนวยการให้เกิดวงเรียนรู้ วงเรียนรู้ท่ีอาจารย์มี
วิสัยทศัน์เห็นเหตุปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา ทาํหน้าท่ีประสานการเรียนรู้เพื่อ
ทาํให้เป้าประสงคท่ี์ยึดเหน่ียวไวห้ลวม ๆ นั้น มีการส่ือสารผา่นการจดัวงร่วมกนัเรียนรู้ระหวา่งกนั
และกนั จนเกิดความชดัเจนร่วมกนัในเร่ืองนั้น ๆ เป็นเหตุเร่ิมตน้ท่ีจะร่วมกนัปฏิบติัการบางอยา่งจน
หลอมรวมเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั แล้วแต่ละวาระการเร่ิมดาํเนินการของแต่ละคนไม่ได้อยู่ในการ
บงัคบัข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละบุคคล และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เช่น วงเรียนรู้อาจารย์
ท่ีปรึกษาประจาํสาขาวิชากบัอาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชาต่าง ๆ วงเรียนรู้อาจารยก์บันกัศึกษา วงเรียนรู้
อาจารยแ์ละผูป้กครอง และวงเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งอาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ วงอาํนวยการจะโยงใยใหอ้าจารยเ์ขา้มาร่วมวงเพื่อพฒันาวิชาชีพ ร่วมกนัอยา่ง
มีไมตรีจิตร เป็นกลัยาณมิตรกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีภารกิจเป้าหมายท่ีชดัเจนเช่ือมโยงระหว่าง
อาจารยใ์นสาขาวิชาต่าง ๆ อยา่งมีเป้าประสงค์ เช่น การจดัการความรู้ระหวา่งกนั ช่วยเหลือแนะนาํ
กนั สอนงานกนั ทาํงานแทนกนัได ้และวงสัมมนาวิชาการท่ีเปิดให้อาจารยใ์นสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้
ร่วมในสาขาวชิาของตนไดเ้ป็นตน้ 
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 4.3 บริบท PLC ทมีเรียนรู้ 
 ทีมเรียนรู้ท่ีมีสมาชิกมากกวา่ 2 คนข้ึนไป มีภารกิจท่ีความสัมพนัธ์กนัในชุมชน ยึดเหน่ียว
กนัด้วยวิสัยทศัน์ร่วมท่ีสมาชิกจะอุทิศการทาํงานเพื่อสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ของสังคม (วิจารณ์ 
พานิช, 2554)  เพื่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ ท่ีบรรลุทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในตวัศิษย ์
เพื่อการสร้างสรรค ์“การศึกษา” แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแตกต่างจากการศึกษาแห่งศตวรรษท่ี 20 และ 
19 โดยส้ินเชิง และท่ีสําคญัยิ่ง เพื่อชีวิตท่ีดี ท่ีประสบความสําเร็จของครูและผูท่ี้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบั 
PLC ทุกคน เพราะ PLC คือหนทางแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบติั ท่ีทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดทกัษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และเป็น “บุคคลเรียนรู้” การพฒันาตนเองของอาจารย ์ก่อให้เกิดเป็นทีม
เรียนรู้ท่ีสมาชิกของ PLC พฒันาซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านการลงมือทาํ 
คือมรรควธีิแห่งชีวติท่ีมีความสุข ท่ีสัมผสัไดด้ว้ยตนเอง เม่ือลงมือทาํ PLC จะเปล่ียนบรรยากาศของ 
“โรงเรียน” เพราะจะไม่เป็น “โรงเรียน” ตามแนวทางเดิมอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น PLC ท่ีสมาชิก
ร่วมกนัเป็นเจา้ของอยา่งเท่าเทียมกนั และส่ิงท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดท่ีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนัคือ “ความ
มุ่งมัน่ท่ีชดัและทรงคุณค่า” วา่ทุกคนตอ้งการช่วยกนัยกระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ของศิษย ์(และ
ของตนเอง) เพื่อใหศิ้ษยบ์รรลุทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีสมาชิกทุกคนร่วมกนัคิดหาวิธีการใหม่ ๆ 
แยกกนัทดลอง แลว้นาํผลท่ีเกิดข้ึนมาปรึกษาหารือ หรือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทาํเช่นน้ี
เป็นวงจรไม่รู้จบ โดยทุกคนมีความเช่ือมัน่ในตนเองและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั ว่าจะค่อย ๆ บรรลุ
ความมุ่งมัน่ท่ีตั้งไวไ้ด้ดีข้ึนเร่ือย ๆ โดยเช่ือในหลกัการ “พฒันาคุณภาพต่อเน่ือง” บนพื้นฐาน
สัมพนัธภาพท่ีเกิดจากการหมัน่เรียนรู้ การปฏิบติังาน และพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่ง
ความสําเร็จท่ีมีพฒันาการความกา้วหน้าของนกัศึกษา มีการจดัตั้งเกาะเก่ียวกนัดว้ยภารกิจการงาน 
อาจเป็นทีมเฉพาะสาขาวิชา หรือทีมร่วมสาขาวิชา ซ่ึงในแต่ละทีมจะมีผูน้าํและสมาชิกทาํหน้าท่ี
อยา่งชดัเจน 
 ทีมเรียนรู้แบบรายวิชา คือการเรียนรู้และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ และเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพฒันา อีกทั้งเป็นหน่วยท่ีเกิดข้ึนจากการจดัตั้งและ
กระจายอาํนาจจากระบบส่วนกลาง (วรลกัษณ์ ชูกาํเนิด, 2557) เพื่อให้มีความคล่องตวัในการ
ตอบสนองเป้าหมาย และโจทยห์ลกัตามวิสัยทศัน์ร่วมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยความตระหนักรู้ในคุณค่า 
ขององค์กรในดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา อยา่งไรก็ตามยงัคงมีอิสรภาพในการเรียนรู้และพฒันา
ดว้ยการตดัสินใจของทีม จาํเป็นตอ้งมีหัวหนา้ทีม หรือ ผูโ้คช้ หรือ พี่เล้ียงทีม เป็นตน้ ทาํหนา้ท่ีเร้า
ศกัยภาพอาจารยใ์ห้เป็นผลในทิศทางวิสัยทศัน์ร่วม เม่ือเกิดการเรียนรู้จนเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นตน 
วิสัยทศัน์ร่วมจะกลายเป็นวิสัยทศัน์ในตนของอาจารยท่ี์แต่ละคนพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนทีมแบบ
ทิศทางเดียวกนัดว้ยการเรียนรู้และปรับกลยทุธ์การปฏิบติัการในห้องและรับรู้ต่อผลเพื่อปรับเปล่ียน
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ไดอ้ยา่งวอ่งไว น่ีคือทีมเรียนรู้ท่ีมีวงจรเรียนรู้และทาํอยา่งมีทศทาง มีประสิทธิภาพคล่องตวัสูง หรือ 
ทีมท่ีมีชีวิต เป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งของการทาํงานเป็นทีม คือ ฝันร่วมกนั (วิจารณ์ 
พานิช, 2554) ในระดบัคุณค่า ให้เป็นฝันท่ีชดัเจน เห็นเป้าหมายปลายทางท่ีเป็นรูปธรรม และพอ
มองเห็นทางดาํเนินการราง ๆ ไม่ค่อยชดั จึงตอ้งทดลองทาํน้อย ๆ ก่อน ทาํในบางชั้นเรียน ในครู
เพียงกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีเป็นอาสาสมคัร เต็มใจท่ีจะเป้นผูริ้เร่ิม แต่ก็ไม่ใช่ทาํคนเดียว ห้องเรียนเดียว อยา่ง
โดดเด่ียว มีทีมร่วมคิด ร่วมทาํและแยกกนัทาํ แต่ร่วมกนัเรียนรู้จากประสบการณ์ PLC เล็ก ๆ ไดเ้ร่ิม
ข้ึนแล้ว เร่ิมข้ึนโดยไม่ได้บังคับ ไม่สร้างความอึดอัดให้แก่ครูท่ียงัไม่ศรัทธา หรือไม่อยาก
เปล่ียนแปลง แต่เร่ิมโดยกลุ่มครูท่ีศรัทธา ท่ีชอบงานทา้ทาย ชอบเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 ทีมเรียนรู้ผูอ้ารี คือ PLC ท่ีมีการจดัตั้งข้ึนระดมคนท่ีมีลกัษณะสําคญัคือมีความเป็นผูน้าํท่ี
สามารถเร้าศกัยภาพอาจารย ์เพื่อท่ีจะทาํหน้าท่ีช่วยให้อาจารยเ์กิดการเรียนรู้ท่ีจะบรรลุศกัยภาพ
สูงสุด เพื่อเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเกิดภาวะผูน้าํเร้าศกัยภาพนกัศึกษาของอาจารย ์ตามแนวคิดสําคญั
ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรสอนให้น้อย แต่เรียนรู้ให้มากกว่า (Less us more them) 
(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558) กล่าวคือ เป็นอาจารยท่ี์ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาจารยค์อย
ช้ีแนะแนวทาง เป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจใหลู้กศิษยก์ระตือรือร้นศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มาก หรือ
เป็นเจา้ของการเรียนรู้ให้ไดม้ากท่ีสุด จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีทีมนิเทศควรตอ้งมีวิสัยทศัน์ร่วมและเห็น
คุณค่าร่วมกนั โดยมีเป้าหมายคือ การทาํงานมุ่งพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาหรือคุณภาพ
ของหอ้งเรียนผา่นคุณภาพของอาจารย ์
 สภาพแวดล้อมความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสานท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดว้า่ เป็นบริบทการเรียนรู้
ท่ีมีคุณลกัษณะสําคญัคือเป็นบริบทท่ีมีการปฏิบติังานจริงในภาระหนา้ของอาจารยแ์ต่ละท่าน เป็น
บริบทท่ีเกิดการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนดว้ยการเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ (Learning by doing) ท่ีทาํ
ให้อาจารยเ์กิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงท่ีมีเวลากับการเรียนรู้ในงานได้เต็มท่ี (DuFour, 
2010) มากกวา่การเรียนรู้นอกหนา้งานจะส่งผลให้เกิดการเขา้ใจชั้นเรียน เขา้ใจนกัศึกษา และเขา้ใจ
หน้าท่ีสําคญัของวิชาชีพอาจารยข์องตนเองและเพื่อนร่วมงานดงันั้นห้องเรียนของนกัศึกษา ก็คือ
ห้องเรียนของอาจารยเ์ช่นเดียวกนัการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัและประสบการณ์ตรงเช่นน้ีจะเกิดผลดี
ต่อการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละส่งผลต่อพฒันาการผูเ้รียนไดม้ากกวา่ดว้ยเหตุของการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษท่ี 21 ทฤษฎีการเรียนรู้นอกตวัท่ีอาจารยไ์ดรั้บจากการอบรมนอกชั้น
เรียนในวนัน้ีอาจไม่สามารถใชก้บัเด็กในบริบทของสาขาวิชาของตนเอง หรืออาจเป็นองคค์วามรู้ท่ี
ลา้สมยัในวนัต่อมา (Trill and Fedel, 2009) ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนคือวิธีการและส่ิงท่ี
อาจารยส์อนกบัความเป็นจริงในการเปล่ียนแปลงของโลก และความเป็นจริงของการเปล่ียนแปลง
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ของนกัศึกษาในยุคใหม่น้ีสวนทางกนั จึงเป็นยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสัญญาณให้อาจารยรู้์ตวัว่า 
วิชาชีพอาจารยต์อ้งร่วมมือกนั มีการรับมือการเปล่ียนแปลงน้ีโดยการพึ่งตนเอง เพื่อท่ีจะปรับตวั 
เรียนรู้ไปกับโลกและปรับตัวให้ไว พฒันาตนเองให้เป็นผูไ้วต่อทฤษฎี กับผูเ้รียน น่ีคือสภาพ
ห้องเรียนจริงในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่เพียงห้องเรียนท่ีเต็มไปดว้ยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีลํ้ านาํ
สมยั แต่เต็มไปดว้ยความเป็นวิชาชีพอาจารยท่ี์เกาะติด และปรับตวั อยา่งมีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน
ทางวชิาชีพท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั และเป็นความรับผิดชอบในการบ่มเพาะผูเ้รียน
ใหก้ระตือรือร้นวอ่งไวในการเรียนรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และการใชชี้วติท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 อย่างไรก็ตามดูเหมือนเป็นเร่ืองง่ายท่ีให้อาจารยก์ลบัไปทุ่มเทกบัการเรียนรู้ของตนเอง
และผูเ้รียนในสายงานเดียวกนั ในความเป็นจริงอาจารยโ์ดยส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในวิทยาเขตปัจจุบนัต่าง
เป็นอาจารยท่ี์ผ่านการหล่อหลอมมาจากระบบการศึกษาและสังคมในยุคศตวรรษท่ี 20 หรือยุค
อุตสาหกรรมท่ีมีกรอบแนวคิดแบบกลไกโรงงานท่ีควบคุมการผลิตในรูปแบบเดียวกนัเพื่อผลิตท่ีมี
คุณภาพเดียวกนั (วิจารณ์ พาณิช, 2554) กรอบแนวคิดเช่นน้ีพบไดโ้ดยทัว่ไปไม่วา่จะเป็นในโรงเรียน
พื้นท่ีศึกษาหรือโรงเรียนโดยทัว่ไปปรากฏการณ์ เช่น คดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนเก่งมาเรียน สอนใน
วิธีการแบบเดียวกนั เน้ือหาเดียวกนั วดัผลและประเมินเหมือนกนั ทั้งท่ียุคการเปล่ียนแปลงท่ีโลก
เช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วนั้นผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเรียนรู้และแสดง
ถึงความแตกต่างความสนใจของตนเองท่ีไม่มีใครเหมือนใคร อาจารยใ์นยุคศตวรรษท่ี 20 และ
นกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แมจ้ะอยู่ในห้องเรียนเดียวกนั แต่กลบัเหมือนอยู่กนัคนละโลกอย่างไม่
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นัน่คือความขดัแยง้ท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยหรือทัว่โลก จึงกลายเป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนปกติธรรมดาท่ีอาจารยจ์าํเป็นตอ้งใช้อาํนาจควบคุม
ห้องเรียนชั้ นเรียนเพื่อท่ีจะสอนมากกว่าท่ีจะยอมรับให้นักศึกษาและตนเองเรียนรู้ไปด้วยกัน 
อยา่งไรก็ตามอาจารยมิ์ใช่โจทกจ์าํเลยสาํคญัเพียงแต่อาจารยห์ลายคนท่ียงัไม่มีพลงัพอท่ีจะออกนอก
กรอบนั้นจาํเป็นตอ้งอยูภ่ายใต ้อาํนาจการบริหารงาน นโยบาย หลกัสูตร ค่านิยม และความคาดหวงั
ของสังคมท่ีอยูใ่นกรอบยคุเดิม จนสามารถเป็นตวัของตวัเองในการเรียนรู้ห้องเรียนจริงนกัเรียนจริงได ้
 ความรับผดิชอบในทางวิชาชีพของอาจารยใ์ห้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในยุคศตวรรษ
ท่ี 21 อาจเกิดข้ึนได้ยากสําหรับกรณีอาจารย์ท่ีมีการหลับใหลในกรอบแนวคิดศตวรรษท่ี 20 
จาํเป็นตอ้งมีการช่วยเหลือ ให้ต่ืนข้ึนมาทาํหนา้ท่ีครูเพื่อศิษย ์ตามบริบทธรรมชาติการอยูร่่วมกนัแต่
ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั และการทาํหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีเปล่ียนจากการบริหารจดัการเป็น
การเป็นผูเ้อ้ือใหอ้าจารยต่ื์นตวัเรียนรู้ทาํหนา้ท่ีวิชาชีพของอาจารยไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ี ภายใตบ้รรยากาศท่ี
มีการขบัเคล่ือนท่ีมุ่งมัน่ในการทาํงานวิชาชีพครูท่ีมีคุณค่าทางอุดมาการณ์ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
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มากกวา่จริงจงัจนเหน็ดเหน่ือยล่าถอยจากวชิาชีพครูท่ีแสนจะแบกภาระหนกัเกินตวั น้ีคืองานสําคญั
ของการบริหารองค์กรท่ีจะช่วยให้อาจารยเ์กิดวุฒิภาวะความเป็นครูเพื่อศิษยแ์ละใช้ความรักใน
วิชาชีพขบัเคล่ือนตนเองมากกว่าการเป็นอาจารยผ์ูถู้กกระทาํ (วิจารณ์ พาณิช, 2554) จากนโยบาย
การบริหารต่าง ๆ เช่นน้ีบริบทการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์จึงเป็นการขบัเคล่ือน PLC ใน
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานท่ีประกอบดว้ย บริบทท่ีมีการเรียนรู้บนพื้นฐาน
การทาํงานจริง การมีภาวะผูน้าํท่ีเร้าศกัยภาพ ระบบผนึกกาํลงัแบบเปิด วิสัยทศัน์ร่วมอุดมการณ์
วิชาชีพ วฒันธรรมการเรียนรู้แบบเปิดท่ีระเบิดจากภายใน และความเป็นชุมชนการเรียนรู้แบบ
กลัยาณมิตร 
 

ตอนที ่5 กรอบแนวคดิในการวจิัย: กระบวนการแก้ปัญหา 
 จากผลการศึกษาความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดงักล่าวไวใ้นบทท่ี 1 และจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัท่ีนาํเสนอขอ้มูลในบทท่ี 2 พบว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน มีปัญหาการไม่มีอีเลิร์นน่ิงและขอ้จาํกัดเก่ียวกับการนําเอาระบบอีเลิร์นน่ิงและ
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงมาใช้เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนคณาจารยแ์ละนักศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ไดใ้ช้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียนการสอน ทุกท่ี ทุกเวลา อยา่งเป็นระบบเต็ม
ศกัยภาพอยู่หลายประการ ดงันั้นจึงได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช 
วทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน ดงัน้ี
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กระบวนการแก้ปัญหา 
2 วงจร 10 ขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.3 กรอบแนวคดิในการวจิยัเร่ือง การพฒันาอเีลร์ินนิ่งเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณกีารวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 

 

ปัญหาการขาดแคลน
ระบบ อี เ ลิ ร์น น่ิ ง เ พ่ื อ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิ ท ย า เ ข ต อี ส า น  ท่ี
ตอ้งการการแก้ไขด้วย
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การจดัการ 
ความหลาก 
หลายของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย 
- ระเบียบวธีิวจิยั 
แบบ PAR 
- ทฤษฎีการ
พฒันา 
E-Learning 
- PLC มมร.อส. 

ผลการวจิยั 
ผลการดาํเนินงาน 
ในขั้นตอนต่าง  ๆ  
ของการวจิยัเชิง 
ปฏิบติัการแบบมี 
ส่วนร่วมท่ีกาํหนด 
เป็นอยา่งไร? 
การดาํเนินงานนั้น 
ก่อใหเ้กิดการ 
เปล่ียนแปลง เกิดการ 
เรียนรู้ และได ้
ความรู้ใหม่
อะไรบา้ง? 

เป้าหมาย 
1. การเปล่ียนแปลง 
ตามจุดมุ่งหมาย 
ท่ีคาดหวงัร่วม 
2. การเรียนรู้จาก
ก า ร ก ร ะ ทํ า  ใ น
ร ะ ดั บ ตั ว บุ ค ค ล 
ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม แ ล ะ
ระดบัองคก์าร 
3. ความรู้ใหม่จาก
การใชแ้นวคิดหลกั 
4. ขอ้เสนอแนะใน
การวจิยัคร้ังต่อไป 

แนวคดิหลกัทีใ่ช้ในการวจิยั 
1) คาํนึงถึงรูปแบบการวจิยัท่ีเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวพิากษ ์2) ดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคเรียน 3) ใหค้วามสาํคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 4) ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็นส่ิงท่ี

ไปดว้ยกนัได ้ไม่ไดเ้ป็นเสน้ขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั 5) แสดงบทบาทการส่งเสริมสนบัสนุนการเสริมพลงัทางวชิาการ (Academic Empowerment) แก่ผูร่้วมวจิยั 6) ผูว้จิยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและ
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหมี้การปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีกาํหนดไว ้7) ใหมี้การบนัทึกผลการดาํเนินงานทั้งของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

 

การเตรียมการ 

 



 
 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

  
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ท่ีมีรูปแบบเนน้ความเป็นศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical Science) น าเสนอผลการวิจยัอิงกบั
แนวคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร 
หรืออ่ืน ๆ ถึงส่ิงท่ีได้ร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะท้อนผลการ
เปล่ียนแปลง ทั้งท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัตวับุคคล 
ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร โดยยดึถือหลกัท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 2 ดงัน้ี 
 1. ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคเรียน โดยมีขั้นตอน
การวิจยั 10 ขั้นตอน ยึดถือหลกัการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของนกัวิจยั 
10 ประการ ตามท่ีกล่าวในบทท่ี 2 โดยเฉพาะจรรยาบรรณเก่ียวกบัการแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ และ
จรรยาบรรณผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการท างาน แต่ผูท่ี้ไม่ประสงคมี์ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิส่วนบุคคล 
 2. ให้ความส าคญักบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ท่ีจะตอ้งทบทวนข้ึนมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย
อยา่งมีความหมาย และอยา่งมีประโยชน์ท่ีจะท าให้ผูว้ิจยัมีความไวเชิงทฤษฎีต่อการน าไปใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการให้ค  าแนะน าต่อผูร่้วมวิจยั ในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็นการยดัเยียด ไม่ให้เป็นตวั
ช้ีน าหรือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อการน าไปปฏิบติัของผูร่้วมวิจยั แต่จะตอ้งค านึงถึงการเป็นทางเลือก การ
เป็นตวัเสริม 
 3. การสร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ ทฤษฎีกบัการปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีไปด้วยกนัได้ไม่ได้เป็นเส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนั สร้างกรอบแนวคิดให้ผูร่้วมวิจยัและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสัมพนัธ์เชิงบวกในลกัษณะสามเส้าระหว่าง “การวิจยั” 
“ทฤษฎี” และ “การปฏิบติั” หรือ “นกัวจิยั” “นกัทฤษฎี” และ “นกัปฏิบติั” 
 4.  แสดงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการเส ริมพลังทางวิชาการ (Academic 
Empowerment) แก่ผูร่้วมวิจยั โดยหากมีการตดัสินใจร่วมกนัจากผูร่้วมวิจยัวา่มีความประสงคท่ี์จะ
ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหรือเพิ่มพูนโลกทศัน์เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีท าประสบผลส าเร็จ การจดัอบรมสัมมนา การเชิญวิทยากร เป็นตน้ ผูว้ิจยัจะท าหน้าท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัดว้ย 
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 5. ผูว้ิจยัเนน้บทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมและเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้มีการปฏิบติัตามแผนเชิงปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดตามหลกัการ “มุ่งการเปล่ียนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพื่อบรรลุผล” พยายามไม่ให้
ความช่วยเหลือใด ๆ ท่ีไดอ้ยา่งง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
 6. ให้มีการบนัทึกผลการด าเนินงานทั้งของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั โดยค านึงถึงหลกัการ
บนัทึก 1) การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) การเปล่ียนแปลงในค าอธิบายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติั 3) การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองคก์าร 4) การพฒันาตนเองจาก
การร่วมในการวิจยั และจดัให้มีการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นระยะ ๆ ตาม
หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัทุกคน การวิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง ตลอดจน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
 วิธีด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย สถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีด าเนินการวิจยั ผูร่้วมวิจยัและ
บทบาทของผูร่้วมวิจยั ขั้นตอนการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานผลการวจิยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. พืน้ทีท่ีด่ าเนินการวจัิย 
  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน” เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณลกัษณะ 3 ประการคือ 1) เป็นวิทยาเขตท่ียงัไม่มีระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนเสริมในการ
เรียนการสอน 2) เป็นวิทยาเขตท่ีมีความประสงคจ์ะพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดว้ยการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาอีเลิร์นน่ิงใช้เอง 3) เป็นวิทยาเขตท่ีผูว้ิจยัท างานอยู่ จึงมี
ความสะดวกและความเป็นไปไดต่้อการท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลในการเตรียมการ การวางแผน การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีด าเนินการ สามารถเข้าไป
ปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดระยะเวลาท่ีท าการวจิยั 
 2. ผู้ร่วมวจัิย และบทบาทของผู้ร่วมวจัิย 
  2.1 ผูร่้วมวจิยั เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ีเป็นการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดผูร่้วมวิจยั (Research Participant) เป็นบุคลากรเฉพาะภายในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน คือ ผูบ้ริหาร คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 14 รูป/คน และนกัศึกษาสาขาวชิาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผูร่้วมวิจยัเสริม 140 รูป/คน (ดูรายช่ือใน
ภาคผนวก) 
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  2.2 บทบาทของผูว้ิจยั ผูร่้วมวิจยัหลกั และผูร่้วมวิจยัเสริม มีบทบาทโดยยึดแนวทางการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวโิรจน์ สารรัตนะ (2558) พฒันาข้ึนทั้ง 10 ขั้นตอนใน 2 วงจร 
 3. ขั้นตอนการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ีมี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ในปีการศึกษา 2558 ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2 ไดด้ าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละระยะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสริมสร้างความ
เป็นกนัเองความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึน 2) เสริมสร้างความกลา้คิด กลา้แสดงทศันะ   
3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การจดัประชุมพบปะพูดคุย
ฉนัภตัตาหารและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั โดยด าเนินการในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 และ 
26 มิถุนายน 2558 
 ระยะท่ี 2 การให้ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับการวิจยั (ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
  1.1 สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั  
  1.2 เสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
โดยด าเนินการในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 และ 2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมและแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีส าคญัสามารถน าแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยด าเนินการในวนัท่ี 24, 31 กรกฎาคม 2558  
 ระยะท่ี 3 การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเต็มท่ีก่อนโดยใช้
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit Knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
  1.1 เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวจิยัออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน  
  1.2 เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีซ่อน
อยู่ในตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายใน
ของเขาได ้และท่ีส าคญัสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนได ้โดยด าเนินการในวนัท่ี 
14, 21 สิงหาคม 2558 และ 2) จดัท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวตัถุประสงคคื์อ 
  2.1 เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัทั้ง 10 ขั้นตอน  
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  2.2 เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัโดยด าเนินการในวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2558  
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูร่้วม
วิจยัได้ร่วมกันวิเคราะห์ “กระบวนการพฒันาอีเลิร์นน่ิงของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีเคย
เป็นมา” “สภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในปัจจุบนั” “สภาพแวดลอ้มของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาดว้ยระบบ
อีเลิร์นน่ิง” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหาการเรียนรู้ดว้ยอีเลิร์นน่ิง” “การประเมินผลการ
ใช้ระบบอีเลิร์นน่ิงในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”โดยด าเนินการในวนัท่ี 11 กนัยายน 
2558 และ 2) การจดัท าแผนปฏิบติัการ มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันา โดยด าเนินการในวนัท่ี 18, 25 กนัยายน 2558 
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัการ (Acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) จดัท าเคร่ืองมือใน
การวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัท าเคร่ืองมือในการวิจยัเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การปฏิบติังาน โดยด าเนินการในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2558 2) การประเมินผลการใชร้ะบบอีเลิร์นน่ิงใน
การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก่อน
น าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั มีวตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินผลการใช้ระบบอีเลิร์นน่ิงในการ
พฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก่อนการน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ดว้ยเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัจดัท าข้ึน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการด าเนินงานในระยะ
ต่อ ๆ ไป โดยด าเนินการในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 3) การน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั มี
วตัถุประสงค์เพื่อร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีได้จากการจัดกระท าร่วมกัน โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 16 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2558 
 ขั้นตอนท่ี 4การสังเกตผล (Observing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผลตาม
สภาพจริงของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรมและร่วมกบัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จ ไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยด าเนินการใน
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการ
สังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) 
ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดของแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
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สรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยด าเนินการใน
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 
 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนย่อยดงัน้ีคือ 1) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื่ อสะทอ้นผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมดเพื่อให้ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยด าเนินการในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 
 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมคือ 1) การศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน มีวตัถุประสงค์เพื่อทบทวนขอ้มูลการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนท่ีผา่นมา พร้อมทั้งไดน้ าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อช้ีใหเ้ห็นขอ้มูล
เก่ียวกบั สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงส าหรับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนั
พฒันาข้ึน ซ่ึงก าหนดไว ้6 ดา้น โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน) ให้แก่ผูร่้วม
วิจยัได้รับทราบ รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความ
คาดหวงั ก่อนท่ีจะร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปก าหนด
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย” “การประเมินและเลือก
ทางเลือก” และ 2)การจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทางเลือกท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัได้ร่วมกนัประเมินน ามาจดัท าแผนปฏิบติัการใหม่ โดยทั้ง 2 กิจกรรมด าเนินการในวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2558 
 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมคือ 1) การสร้างแรง
บนัดาลใจ การสร้างขวญัก าลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ 
สร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างขวญัก าลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระตือรือร้น ใคร่ท่ีจะพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนให้ส าเร็จ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของลูกศิษยทุ์กคนโดยด าเนินการ
ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 2) การก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั มีวตัถุประสงคเ์พือ่  
  2.1 ร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  
  2.2 ร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการปฏิบติังานใหม่ โดยด าเนินการในวนัท่ี 8 มกราคม 2559 3) การน าแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการใหม่ท่ีได้จากการจดัท าร่วมกนั โดย
ด าเนินการในวนัท่ี 15 มกราคม-29 กุมภาพนัธ์ 2559 
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 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน
การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัก าหนดรูปแบบการสังเกตผล
ตามสภาพจริงของผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขด าเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีกระท าส าเร็จ 
ไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข และการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 2) 
ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการสังเกตผลและรายงานผลของ
ความพึงพอใจของผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 
2) ส่วนรายละเอียดของแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล มี
วตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละ
โครงการ โดยด าเนินการในวนัท่ี 4, 11 มีนาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 1) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลังการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานท่ี
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาไดส้รุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ให้ท่ีประชุมร่วม
พิจารณาและรับรองวา่ส าเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงส่ิงท่ีท าส าเร็จ ท าไม่ส าเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข 
การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ใหม่ รวมถึงความรู้ใหม่ โดยด าเนินการในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 2) การ
สะทอ้นผลการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  หลังน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติแล้วเสร็จ มี
วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการประเมินผลการใช้ระบบอีเลิร์นน่ิงในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงัน าแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน) และน ามา
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินผลการใชร้ะบบอีเลิร์นน่ิงในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  ก่อนน าแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ซ่ึง
ไดด้ าเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั ให้ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบและลงมติให้ความเห็นชอบ 
โดยด าเนินการในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาใน
แง่มุมต่าง ๆโดยการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่
จากการปฏิบติัจริง โดยด าเนินการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
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 4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจ าแนกเป็นสามกลุ่ม ดงัน้ี 1) แบบสังเกต (Observation form) มี 1 ฉบบั คือ เคร่ืองมือการ
วิจยัฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบบั เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 2 แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี
(Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) 
บนัทึกภาคสนาม (Field notes) เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุม เคร่ืองมือการวิจยั
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ เคร่ืองมือการวิจยั
ฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเองโดยเร่ิมจากการปฏิบติัภาคสนามในวิทยาเขตอีสาน ในปีการศึกษา 2558 ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 (แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร) 
โดยแบ่งเวลาในการปฏิบติังานตามตารางก าหนดวนัและเดือน เพื่อให้เห็นสภาพขอ้เท็จจริงทั้งใน
ส่วนท่ีเห็นชดัเจนและแฝงเร้นจากขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดย
ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายดงักล่าวในหวัขอ้ท่ี 4 
 6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการวจิยั ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 
ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกนัเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ ์
(2526) มีดงัน้ี 
  6.1  จดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็น
หลกัในการแบ่งปรากฏการณ์และหาความถ่ีของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 6 
สถานการณ์ คือ 
   6.1.1  การกระท า (Acts) คือการใชชี้วติประจ าวนั การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของบุคลากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
   6.1.2  กิจกรรม (Activities) คือการกระท า หรือพฤติกรรมท่ีเป็นกระบวนการท่ีมี
ขั้นตอนและมีลกัษณะต่อเน่ือง 



 

111 

   6.1.3  ความหมาย (Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเก่ียวกบัการกระท าหรือ
กิจกรรม เพื่อทราบโลกทศัน์ ความเช่ือ ทศันคติของชุมชน 
   6.1.4  ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง จะไดท้ราบความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ ความเก่ียวขอ้งของบุคลากร 
   6.1.5  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การปรับตวับุคคล การให้
ความร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของโครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกนั จะทราบ
ความขดัแยง้และความราบร่ืนไดช้ดัเจน 
   6.1.6  สภาพสังคม (Setting) คือ ภาพรวมทุกแง่มุมทีส่ามารถบนัทึกจากภาคสนาม
เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  6.2  จดัแบ่งขอ้มูลจากการบนัทึกภาคสนามของการวิจยัในส่วนท่ีเป็นขอ้ความแบบ
พรรณนาเหตุการณ์เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  6.3  การวิเคราะห์ขอ้มูล ท าให้เป็นสภาพปัจจุบนัจากขอ้ความพรรณนาเหตุการณ์
เก่ียวกบักิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยน ารายงานการ
วิเคราะห์ขอ้มูลของวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีวิเคราะห์แลว้ ไปให้
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบช่วยยืนยนัตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์ และให้ค  าแนะน าเพื่อ
ปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากข้ึน การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนใน
เหตุการณ์ของกิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัก็ใช้ค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่า
ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 7.  การเขียนรายงานการวจัิย 
  เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรืออ่ืน ๆ ถึงส่ิงท่ีไดร่้วมกนั
คิด ร่วมกนัปฏิบติั ร่วมกนัสังเกตผล และร่วมกนัสะทอ้นผล วา่ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ทั้งท่ีส าเร็จและไม่
ส าเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีทฤษฎีใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการ
ปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล และระดบัวิทยาเขต มีขอ้เสนอแนะอะไรและอยา่งไรส าหรับ
บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีต้องการจะพฒันาหรือแก้ไขปัญหางานนั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอ
ผลงานวจิยัมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ ์(Critical Description) จากการปฏิบติั
จริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะการเล่าเร่ือง (Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) 
การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองคค์วามรู้จากการ
ปฏิบติัจริง 



     
   

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดาํเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 ระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 โดยท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัดาํเนินการรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอนตามท่ีไดก้าํหนดไว้
ร่วมกนั เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ส้ินสุดการ
ดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) ในเดือนมีนาคม 2559 ใช้เวลาดาํเนินการ
ทั้งส้ิน 1 ปีการศึกษา ดงัรายการแสดงลาํดบัขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั ในภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.1 ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation ) มิ.ย.-ส.ค. 2558 

วงจรที ่1 

วงจรที ่2 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion)  มีนาคม 2559 
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 ทั้งน้ี การสรุปผลการวิจยัจะเป็นการนาํเสนอผลการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
โดยใชแ้นวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558)  ซ่ึงเป็นการนาํเสนอรายงานในรูปแบบอิงแนวคิดเชิง
วิพากษ ์(Critical Approach) แสดงหลกัฐานประกอบ ทั้งขอ้มูล สถิติ ภาพถ่าย คาํให้สัมภาษณ์ ขอ้
แสดงความคิดเห็น บทบนัทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ มาแสดง
ประกอบการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีความชดัเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึง
ส่ิงท่ีไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัลงมือปฏิบติัพฒันาอีเลิร์นน่ิงดว้ยตวัของผูร่้วมวิจยัเอง ร่วมกนัสังเกตผล 
และร่วมกนัสะทอ้นผลนั้นว่าไดผ้ลเป็นอย่างไรทั้งท่ีสําเร็จและไม่สําเร็จ ทาํกนัอย่างไร ทาํไมเป็น
เช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ หรือความรู้ใหม่อะไรข้ึนมาบา้งจากการปฏิบติั ทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม
บุคคล และระดบัองค์การ มีขอ้เสนอแนะอะไรและอย่างไรสําหรับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ตอ้งการจะพฒันาอีเลิร์นน่ิงใชใ้นองคก์ารหรือแกปั้ญหางานท่ีเก่ียวกบัอีเลิร์นน่ิงท่ีมีบริบทคลา้ยคลึง
กนัน้ี 
 ดงันั้น ผลการวิจยัจะมีลกัษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical 
Description) จากการปฏิบติัจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะนาํเสนอเหตุการณ์
กระบวนการพฒันาอีเลิร์นน่ิงท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ในลกัษณะการเล่าเร่ือง 
(Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปล่ียนแปลง 
(Change) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning 
by Doing) และความรู้จากการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน ตามแนวคิดของ Mills (2007) ตามลาํดบัดงัน้ี 
 
1. การปฏิบัติจริง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 วงจรที ่1: ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการ (Preparation) 
 ในขั้นตอนการเตรียมการ มีกิจกรรมและการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การ
สร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวิจยั 2) การให้ความรู้เบ้ืองตน้สําหรับการวิจยั (ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้
และแนวคิดเชิงเทคนิค) และ 3) การปล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเต็มท่ีก่อน
โดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit Knowledge) โดยสรุปกระบวนการโดยสังเขป ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปการดาํเนินงานขั้นการเตรียมการ 
 
ระยะที่ ระยะการด าเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 

1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู ้
ร่วมวจิยั 

(1) การจดัประชุมพบปะพูดคุยสร้าง
ความคุน้เคยมีความเป็นกนัเอง 

มิ.ย. 58 

2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้สาํหรับ
การวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใช้
และแนวคิดเชิงเทคนิค) 

(1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและ
นาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั 
(2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้
ใหก้บัผูร่้วมวจิยั  

ก.ค. 58 

3 การปล่อยใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนั
คิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ี
ก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ี
มีอยูเ่ดิม (Tacit Knowledge) 

(1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 
(2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อ
การวจิยัและการจดักิจกรรมสะทอ้นผล 

ก.ค.-ส.ค.
58 

 
 รายละเอียดการดาํเนินงานในแต่ละระยะ มีดงัต่อไปน้ี  
 ระยะที ่1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผู้ร่วมวจัิย 
 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะน้ี ไดด้าํเนินการในเดือนมิถุนายน 2558 ประกอบดว้ย 
1 กิจกรรม คือ การจดัประชุมพบปะพูดคุยสร้างความคุน้เคยมีความเป็นกนัเอง ซ่ึงสรุปเป็นภาพรวม
ไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะท่ี 1 ของขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
 
กจิกรรมที่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 

1 19 มิ.ย.58 
และ 
26 มิ.ย. 58 

การจดัประชุม
พบปะพูดคุยสร้าง
ความคุน้เคยมี
ความเป็นกนัเอง 

(1) เสริมสร้าง
ความเป็นกนัเอง 
ความร่วมมือ 
สมัพนัธภาพอนัดี
ใหเ้กิดข้ึน  
 

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่  
“ผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งผนวกตวัเองเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ี
ตนเองทาํงานอยูด่ว้ยอยา่งเต็มท่ี
เพ่ือสร้างความคุน้เคย จนมี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

กจิกรรมที่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 
   (2) เสริมสร้าง

ความกลา้คิดกลา้
แสดงทศันะ  
(3) ลดความ
ขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
 

ฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
ชุมชน...”  และ จรรยาบรรณ
นกัวิจยัท่ีระบุวา่ “ผูว้ิจยัตอ้ง
แสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจยัตั้งแต่เร่ิมแรก
รวมทั้งขอ้เสนอแนะและ
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูร่้วมวิจยั
ไดรั้บทราบ” 

 
 ทั้งน้ีในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงลาํดบั
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี 
 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดมี้โอกาสพบปะกนัพูดคุยเก่ียวกบังานวิจยัเป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 19
มิถุนายน 2558 ซ่ึงไดจ้ดัการประชุมข้ึน ณ ห้องประชุมย่อยอาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร โดยเร่ิม
ประชุมเวลา 15.30 น. ส้ินสุดเวลา 17.00 น. สาํหรับการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมในลกัษณะเป็น
กันเอง สบาย ๆ แบบผ่อนคลาย โดยช่วงต้นผู ้วิจ ัยได้พูดคุยเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองการทําวิจัย 
วตัถุประสงค ์เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งนิมนตแ์ละเชิญผูบ้ริหาร คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและ
นกัศึกษามาเป็นผูร่้วมวิจยั รวมถึงการนาํผลท่ีไดจ้ากการทาํวิจยัไปแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนท่ี
ตอ้งนาํเอาอีเลิร์นน่ิงมาเป็นส่วนเสริม หลงัจากนั้นไดน้าํเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของผูว้ิจยับางส่วนมา
นําเสนอต่อผู ้ร่วมวิจัยได้รับฟัง รับทราบ พร้อมกันนั้ นได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับ
ประสบการณ์การทาํงาน การทาํวิจยั การสร้างบทเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง ของแต่ละรูป/คน โดยผูร่้วม
วิจยัทุกคนไดมี้โอกาสพูดในท่ีประชุม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นกนัเอง สร้างความร่วมมือ 
พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้พฒันาอีเลิร์นน่ิง มีความเป็นกลัยาณมิตรซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสังเกตว่า
ตั้งแต่อยูใ่นหอ้งประชุมผูร่้วมวจิยัต่างกลา้พูดกลา้คุย หยอกลอ้ซ่ึงกนัและกนั โดยแสดงความคิดเห็น
ถึงงานวจิยัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในรายวิชาท่ีตนเองสอนนั้น จะตั้งใจทาํออกมาให้ดี ให้เลิศกวา่ของ
ท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงก็มีผูร่้วมวจิยัท่านอ่ืนแสดงความไม่เช่ือวา่จะทาํไดต้ามท่ีพูด บรรยากาศเป็นกนัเองมาก
ยิ่งข้ึนเม่ือผูบ้ริหาร (พระครูสุธีจริยวฒัน, ดร. รองอธิการบดี) พูดวา่บทเรียนของท่านพร้อมแลว้ รอ
เวลาอพัโหลดเท่านั้น แสดงให้เห็นวา่ทุกรูปทุกคนลว้นให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมท่ีจะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จะเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพไปกบัผูว้จิยัดว้ย  
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ภาพที ่4.2 การจัดประชุมพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยมีความเป็นกนัเอง 
 
 ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 เป็นการพบปะกนัคร้ังท่ี 2 ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
กาํหนดการประชุมข้ึนจากการกาํหนดล่วงหนา้จากการประชุมคร้ังแรกตามแผนการปฏิบติัการยอ่ย
ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมคร่าว ๆ ไวล่้วงหนา้ โดยเร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. ส้ินสุดเวลา 15.00 น. ณ ห้อง 
221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมไม่ครบ 
เน่ืองจากบางคนติดบรรยาย การประชุมคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ท่ีผูว้ิจยัไดส้อบ
ผา่นแลว้ คณะกรรมการผูค้วบคุมการสอบมีมติให้ดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุงตามท่ีเสนอแนะ และ
เดินหนา้ทาํวจิยัเตม็รูปแบบไปพร้อมกนัได ้ต่อผูร่้วมวจิยั สร้างความมัน่ใจ ความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึน
แก่ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกรูป ทุกคน บรรยากาศในห้องประชุมโดยทัว่ไปทุกคนต่างนัง่น่ิงและรับ
ฟังเพียงผูว้ิจยัและผูบ้ริหาร (รองอธิการบดี ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาหลกัดุษฎีนิพนธ์) อย่างเดียว คงเป็น
เพราะทุกคนรู้ว่าการเอาจริงเอาจงัเร่ิมข้ึนแลว้ แต่สังเกตว่าคร้ังน้ีผูร่้วมวิจยัเร่ิมมีปฏิกิริยาสนใจมาก
ข้ึน ตั้ งใจท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  อยา่งเตม็ตวัเต็มใจ และอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัมีขอ้มูลใหม่ ๆ เก่ียวกบัอีเลิร์นน่ิง
ท่ีถูกนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัชั้นนาํต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจากท่ีได้
นาํเสนอในการประชุมคร้ังแรกเม่ือ 19 มิถุนายน 2558 เช่น E-Learning แบบ Blended Learning,   
E-Learning แบบ Flipped Learning, บางมหาวิทยาลยัมีการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงเต็มรูปแบบ เต็ม
หลักสูตร เป็นต้น โดยในขณะนําเสนอเก่ียวกับเร่ืองการพฒันาอิเลิร์นน่ิงโดยให้บุคลากรของ
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หน่วยงานมาร่วมมือร่วมแรงแลกเปล่ียนเรียนรู้ลงมือทาํรายวชิาท่ีตนเองสอนดว้ยตวัเองนั้น ผูว้ิจยัได้
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมโดยตั้งคาํถามในท่ีประชุมว่า “อีเลิร์นน่ิงมีความจาํเป็นต่อการ
นาํมาใชใ้นการเรียนการสอนมากนอ้ยเพียงใด” “ใครมีความรู้เก่ียวกบั E-Learning บา้ง” มีผูร่้วมวิจยั
คนหน่ึง (อาจารยธ์นกร ชูสุขเสริม) ซ่ึงเป็นผูร่้วมวจิยั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร สาขาหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป กล่าวตอบแสดงความคิดเห็นวา่  
 “การใชบ้ทเรียนออนไลน์ซ่ึงก็คืออีเลิร์นน่ิงนั้น มีความจาํเป็นมากในยุคศตวรรษท่ี 21 น้ี 
เหมาะสมกบัการทบทวนบทเรียน การดูเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน สามารถสอนและเรียนไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา ควรอบรมคณาจารยแ์ละนกัศึกษาในเร่ืองน้ี เพื่อความเขา้ใจยิ่งข้ึนต่อไป ทาํให้ไม่เปลือง
กระดาษช่วยลดโลกร้อน นกัศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ ควรปรับเวลาการใชห้้องคอมพิวเตอร์
ใหน้กัศึกษาทุกคนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้แบบออนไลน์ทุกคน” ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณท่ีอาจารยธ์น
กร ชูสุขเสริมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงคณาจารยท์่านอ่ืน ๆ ก็
แสดงทางสีหนา้ ท่าทางวา่เห็นดว้ยกบัอาจารยธ์นกร ชูสุขเสริม หลงัจากนั้นรองอธิการบดี (พระครู
สุธีจริยวฒัน์, ดร. ผูบ้ริหาร อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั) กล่าววา่ “การวิจยัเร่ืองการพฒันาอีเลิร์นน่ิงของ
ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิทูล ทาชา น้ีเป็นการวิจยัท่ีตรงกบัความตอ้งการของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เราเป็นอยา่งยิง่ ถือวา่เป็นการพฒันาศกัยภาพของอาจารยเ์ราดว้ย ถา้ไปทาํท่ี
อ่ืน ท่ีนั้นจะไดป้ระโยชน์ เม่ือทาํท่ีน่ีเราจะไดป้ระโยชน์เต็มท่ี เป็นงานวิจยัท่ีดี ขอให้พวกเราทุกคน
ตั้งใจทาํ ตั้งใจพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนให้สมบูรณ์ เพื่อลูกศิษยข์องเราทุกคน บทเรียนของ
อาตมาเตรียมไวห้มดแลว้ รออพัโหลดเท่านั้น” ผูว้ิจยัจึงไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีเรา
พฒันาน้ี จะนาํไปให้นกัศึกษาใชห้ลงัจากท่ีอาจารยไ์ดบ้รรยายในห้องเรียนปกติแลว้ (Face to Face) 
ซ่ึงบทเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงน้ีจะเป็นบทเรียนเสริม เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มให้นกัศึกษาไดเ้ลือกศึกษา
เพิ่มเติมเองในภายหลงั อนัเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั ทุกท่ี ทุกเวลา 
 หลงัจากนั้นไม่มีผูร่้วมวจิยัคนใดแสดงทศันะเพิ่มเติมอีก รองอธิการบดี กล่าวปิดประชุม 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
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 ผลจากการดาํเนินกิจกรรมการจดัประชุมพบปะพูดคุยร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ทั้งสองคร้ังทาํใหผู้ว้จิยัไดเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน 2 ส่ิงท่ีสําคญั ท่ีจะทาํให้การวิจยัประสบผลสําเร็จได ้คือ 
1) การอ่อนน้อมถ่อมตน การยกมือไหวก่้อน การขอความร่วมมือ การขอร้องอย่างสุภาพและให้
เกียรติถือเป็นวธีิการสร้างความคุน้เคย และเป็นกนัเองไดง่้ายท่ีสุดโดยไม่ตอ้งลงทุนใด ๆ ซ่ึงแนวคิด
ดงักล่าวไดรั้บมาจากรองอธิการบดี (พระครูสุธียจริยวฒัน์, ดร.) ซ่ึงท่านไดอ้บรมมอบนโยบายให้
คณาจารยข์อง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน อยู่เป็นประจาํว่า “พวกเราตอ้ง
เป็นผูอ่้อนน้อมถ่อมตนนะ อย่าทะนงเย่อหยิ่ง ตอ้งให้เกียรติคนอ่ืน ตอ้งมีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน
ส่วนรวมอยา่งเตม็ท่ี” ชาวมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ไดน้าํเอาแนวนโยบาย
ของรองอธิการบดีมาประพฤติปฏิบติัในการทาํงานอยา่งดียิง่ ซ่ึงผลท่ีไดก้็พบวา่การยกมือไหวบุ้คคล
อ่ืนก่อน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า ทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นเกิด
ความล่ืนไหล ไม่ติดขดั นอกจากนั้นการไหวถื้อเป็นการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นวฒันธรรมอนัดี
ของชาวไทยและของชาว มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานดว้ย 2) การสร้างความ
เป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั ไม่วา่คนนั้นจะเป็นเพื่อร่วมงานมีสถานะเท่าเทียมกนัหรือมีตาํแหน่งหนา้ท่ี
สูงกวา่ก็ตาม จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการท่ีไม่เป็นทางการเขา้มาเสริมบา้ง เช่น การร่วมรับประทาน
อาหาร การชวนเล่นกีฬาร่วมกนั เช่น กีฬาตะกร้อ แบตมินตนั ฟุตบอล เน่ืองจากท่ีวิทยาเขตมีสนาม
กีฬาเหล่าน้ีไวร้องรับอยูบ่า้ง นอกจากน้ี หากมีงานท่ีไดรั้บเชิญจากผูร่้วมวิจยัตอ้งพยายามไปทุกงาน 
เพราะนัน่จะแสดงถึงการใหค้วามสําคญักบัเขาและจะเป็นส่ิงท่ีเขาจดจาํ เช่น งานแต่ง งานบวช งาน
ข้ึนบา้นใหญ่ การไปเยี่ยมเวลาเขาเจ็บป่วย การไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพญาติ หรือไปร่วมงาน
ฌาปนกิจศพญาติของผูร่้วมวจิยั เป็นตน้ 
 
 ระยะที่ 2 การให้ความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) 

 เร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การ
เปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั และ 2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้
ใหก้บัผูร่้วมวจิยั สรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะท่ี 2 ของขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
 
ล าดบัที่ กจิกรรม วนัที่ปฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 

1 การเปิดตวั
โครงการวิจยั 
และนาํเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจยั 

10 ก.ค. 58 (1) สร้างความคุน้เคย 
ความรู้สึกเป็นเพ่ือน
ร่วมงาน และความเป็น
ผูร่้วมการวิจยั 
(2) เสริมพลงัดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม 

แนวคิดการพฒันา
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
ท่ีกล่าววา่  “ผูว้ิจยัจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งผนวกตวัเองเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนท่ี
ตนเองทาํงานอยูด่ว้ยอยา่ง
เตม็ท่ีเพ่ือสร้างความ 
คุน้เคย จนมีฐานะเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของชุมชน
...” และ จรรยาบรรณ
นกัวิจยัท่ีระบุวา่ “ผูว้ิจยัตอ้ง
แสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวิจยัแต่
เร่ิมแรก รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะ และ
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูร่้วม
วิจยัทราบ” 

2 การเตรียมความ
พร้อมเบ้ืองตน้
ใหก้บัผูร่้วมวิจยั 

24 ก.ค. 58 เพ่ือใหผู้ร่้วมวิจยัมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระเบียบวิธีการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมและแนวคิด
เชิงเทคนิคท่ีสาํคญั
สามารถนาํแนวคิดเชิง
เทคนิคท่ีได ้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการ
ดาํเนินงาน 
 

(1) “เป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวก” ตามหลกัการ 10 
บทบาทของนกัวิจยั  
(2) ผูว้ิจยัควรจะตอ้งมีการ
เสริมพลงัดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจใหก้บัผูร่้วมวิจยั
เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้
และเก่ียวกบัแนวคิดเชิง
เทคนิค ท่ีจะทาํใหก้าร 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ล าดบัที่ กจิกรรม วนัที่ปฏิบัติ วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 
    ดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ 

ในระยะต่อ ๆ ไป เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
1) แนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
2) แนวคิดเชิงเทคนิค 
วิโรจน ์สารรัตนะ (2558) 

 
 ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงลาํดบั
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัต่อไปน้ี 
 กิจกรรมแรกคือ “กิจกรรมการเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั” 
จดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 โดยเร่ิมประชุมเวลา 15.30 น. ส้ินสุดเวลา 17.30 น.  
ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและหอสมุดฯ ชั้ น 1 เป็นการประชุมเพื่อช้ีแจงในการเร่ิมต้นการ
ดาํเนินการวิจยัอย่างเป็นทางการ โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงต่อผูร่้วมวิจยัดงัน้ี 1) แจง้เร่ืองการเปิดตวั
โครงการวิจยัอยา่งเป็นทางการ 2) แจง้ให้ทราบถึงขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ีตามหวัขอ้ในบทท่ี 1 ของ
ดุษฎีนิพนธ์ 3) ขอความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยักบัผูร่้วมวิจยัอีกคร้ังหน่ึง โดยทาํการ
สอบถามผูร่้วมวิจยัทั้ง 14 รูป/คนในท่ีประชุมว่ามีท่านใดท่ีประสงคจ์ะไม่เขา้ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ี
บา้ง การขอความสมคัรใจน้ีอิงตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของ 10 
จรรยาบรรณของผูว้ิจยั ท่ีกล่าวว่า “ผูร่้วมการวิจยัต่างมีอิทธิพลต่อการทาํงานแต่ผูท่ี้ไม่ประสงค์มี
ส่วนร่วมตอ้งไดรั้บการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ในการน้ีผูว้ิจยัแจง้ต่อผูร่้วมวิจยัทุก
คนวา่ “…การวิจยัในคร้ังน้ีขอให้ทุกคนสบายใจไดว้่าไม่วา่แต่ละคนจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม ผม
ขอนมสัการ/เรียนว่าจะไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อตาํแหน่งหน้าท่ีภาระความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน แต่งานวิจยัคร้ังน้ีผมขอให้เป็นการสมคัรใจอยา่งเต็มใจ ไม่ใช่ทาํตาม
หนา้ท่ี” หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงกล่าวว่า “มีใครท่ีไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมงานวิจยักบัผมบา้งครับ กรุณา
ยกมือข้ึน” ทุกคนต่างนัง่น่ิง ซ่ึงก็แสดงวา่ทุกคนยินดีท่ีจะเป็นผูร่้วมวิจยัอยา่งพร้อมเพรียงกนั ผูว้ิจยั
จึงได้กล่าวขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกคน สุดทา้ยผูว้ิจยักล่าวแสดงความขอบคุณทุกคนอีกคร้ังหน่ึงท่ี
สมคัรใจเขา้ร่วมการวจิยัในคร้ังน้ี หลงัจากนั้นไดท้าํการนดัหมายการประชุมในคร้ังถดัไปแลว้จึงปิด
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การประชุม ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่าก่อนการนําเสนอหรือ
เปิดตวัโครงการใด ๆ แก่ผูร่้วมวิจยั หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีร่วมรับฟัง ควรจดัเตรียมเอกสารรายละเอียด
โดยสังเขปของโครงการนั้นให้อ่านก่อนล่วงหนา้ หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีให้ในวนัท่ีนาํเสนอ เพื่อให้ผู ้
มีส่วนร่วมเกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 

 

 
 

 
 
ภาพที ่4.4 การประชุมเปิดตัวโครงการวจัิย และน าเสนอกรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 ส่วนกิจกรรมท่ี 2 คือ “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั” โดย
ผูว้จิยักาํหนดจดัข้ึนจาํนวน 2 วนั โดยวนัแรกเป็นการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยัโดย
ตัวผู ้วิจ ัยเอง และอีกวนัโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ โดยจะจัดข้ึนในวนัท่ี 24 
กรกฎาคม และ 31 กรกฎาคม 2558 ตามลาํดบั โดยในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 เร่ิมประชุมเวลา 
15.30 น. ส้ินสุดเวลา 17.00 น. แบบโต๊ะกลม บริเวณหนา้ห้องประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการ   
สิรินธร ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมเกินก่ึงหน่ึงซ่ึงถือว่าครบองคป์ระชุม ส่วนท่านท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
ไดแ้จง้ให้ทราบถึงมีภารกิจสําคญัขอลาประชุม แต่ก็ยินดียอมรับในผลการประชุมและมีความตั้งใจ
ท่ีจะเร่งพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนใหท้นัเพื่อน หลงัจากนั้นจึงเร่ิมการประชุม อนัดบัแรกผูว้ิจยั
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมโดยการให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนลองอธิบายเก่ียวกบั “ระเบียบวิธี

“…การวิจยัในคร้ังน้ีกระผมขอให้ทุกรูปทุกคน ทาํตวัตามสบาย เป็นกนัเอง 
พดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั เพื่อการพฒันาวิทยาเขตอีสานของ
เราให้มีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน สบายใจไดว้่า ไม่วา่แต่ละคนจะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้
ร่วม จะไม่มีผลใด ๆ ต่อตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงาน รวมถึงการประเมินเพ่ือ
เล่ือนขั้นเงินเดือน แต่งานวิจยัคร้ังน้ีผมตอ้งการความสมคัรสมานนํ้ าใจเป็น
หน่ึงเดียวร่วมแรงร่วมใจ อยา่งเตม็ใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจ ” 
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วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ตามความรู้ ความเขา้ใจ ของตนเอง ผลปรากฏวา่ส่วนใหญ่ยงัมี
ความรู้และความเข้าใจน้อยมาก หลังจากนั้ นผูว้ิจ ัยจึงนําเสนอและอธิบายรูปแบบการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดจากผลการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) เม่ือการ
นาํเสนอเสร็จส้ินลงผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยจากเน้ือหาท่ีผูว้ิจ ัยได้นําเสนอ ผูร่้วมวิจยัต่างได้ร่วมกัน
อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย และทา้ยท่ีสุดทุกคนต่างเห็นพอ้งร่วมกนัวา่กรอบ
แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น เป็นแนวคิดท่ีดีและน่าสนใจ ซ่ึงเหมาะแก่การจะ
นาํมาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ียงั
ไม่มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดเ้รียนรู้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงทุกคน
คาดหวงัว่า เม่ืองานวิจยัน้ีเสร็จส้ินลง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะมี
บทเรียนของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เสริมการเรียนหลกัในห้องเรียนอยา่งสมบูรณ์
ในระดบัหน่ึง ในช่วงทา้ยของการประชุมไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบักรอบระยะเวลาการ
วิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็น ซ่ึงผูร่้วมวิจยัไดเ้สนอว่าในการจดั
ประชุมทั้งแบบธรรมดาและแบบเชิงปฏิบติัการอยากให้จดัในช่วงเย็น 15.45-17.30 น. ของวนั
ทาํงาน จนัทร์-ศุกร์ ทุกวนั ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ชั้น 
2 เน่ืองจากเวลา ช่วงเช้าและช่วง 3 ชั่วโมงแรกในตอนบ่าย คณาจารย์ติดภารกิจบรรยาย และ
เตรียมการสอน จึงขอมติท่ีประชุมผูร่้วมวิจยั ขอเป็นช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงทุกคนก็เห็นดว้ย แต่ผูว้ิจยั
บางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าหากเป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการน่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีนานกว่าน้ี 
เน่ืองจากตอ้งใช้ระยะเวลาในการประชุมและลงมือปฏิบติันานพอสมควร ซ่ึงผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ท่านอ่ืนก็เห็นดว้ย ท่ีจริงสําหรับเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมวางแผนไวแ้ลว้ จึงไดก้ล่าวขอบคุณอาจารยท่ี์
เสนอแนวความคิดเห็นน้ี และไดข้อความเห็นชอบจากผูร่้วมวิจยัว่า “การประชุมเชิงปฏิบติัการท่ี
ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งนานนั้น ผมขอเป็นวนัศุกร์ทั้งเชา้และบ่าย เพราะเห็นวา่คณาจารยส่์วนใหญ่ไม่มี
บรรยายในวนัศุกร์ ส่วนอาจารยท์่านใดไม่วา่งผมและผูช่้วยนกัวิจยัจะช่วยพฒันาบทเรียนในวนัอ่ืน
ชดเชยให้ และผมจะถวายภตัตาหารเพลและเล้ียงอาหารกลางวนัผูร่้วมประชุมเชิงปฏิบติัการในวนั
ศุกร์ทุกท่าน” ผูร่้วมวิจยัทุกท่านต่างก็กล่าว สาธุ เห็นดีด้วย นอกจากนั้นยงัมีผูร่้วมวิจยั (รศ.ดร.
ไพโรจน์ บวัสุข) ไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติมอีกวา่ “การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบไม่เป็นทางการก็ดี
เหมือนกัน จะได้ไม่เครียด ทาํให้เกิดบรรยากาศท่ีสบาย ๆ ไม่อึดอดั และดีด้วยจะได้กินข้าวฟรี” 
หลงัจากนั้นไม่มีผูร่้วมวิจยัคนใดแสดงความคิดเห็นอีก ดงันั้น ผูร่้วมวิจยัจึงสรุปร่วมกนัวา่ หากเป็น
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การประชุมธรรมดาทัว่ไปให้จดัในวนัจนัทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.45-17.30 น. แต่ถ้าหากเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งใชเ้วลายาวนานใหจ้ดัในวนัศุกร์ทั้งเชา้และบ่าย แทน  
 ทาํใหทุ้กคนแสดงความพึงพอใจท่ีไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและต่างคนก็ยอมรับใน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ปรับความเหมาะสมเขา้หากนั นาํมาซ่ึงความสมคัรสมานสามคัคีกนั ซ่ึง
ผูว้ิจยัก็ขอขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาเขา้ร่วมทาํวิจยัในคร้ังน้ี โดยจะรบกวนเวลา
ของคณาจารยใ์นแต่ละคร้ังไม่นานนัก และรศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข ยงัได้ยกมือขอแสดงทศันะว่า 
“ผมเห็นดว้ยมากเลยครับเก่ียวกบัการประชุมโตะ๊กลมแบบน้ีทาํให้การพบปะ พูดคุยกนัเป็นกนัเองดี 
ใครมีความคิดดี ๆ ก็เสนอได้เลย แต่อย่าให้นานนักเพราะผมต้องรีบไปรับลูกท่ีโรงเรียน” และ
หลงัจากส้ินสุดหวัขอ้หารือขอ้น้ีเราก็ไดก้รอบเวลาคร่าว ๆ ออกมาแต่คาดวา่น่าจะตอ้งปรึกษาหารือ
กนัอีกรอบในการประชุมคร้ังถดัไปอีกคร้ังหน่ึง ก่อนพิจารณาใช้งานจริง ทั้งน้ีในท่ีประชุมยงัไดมี้
ความเห็นร่วมกนัว่าผูร่้วมวิจยัทุกคนควรเร่ิมตน้การจดบนัทึกอนุทินของส่วนตวัไดแ้ลว้ เน่ืองจาก
หากเวลาล่วงเลยไปมากกวา่น้ีจะไม่สามารถจดจาํส่ิงท่ีแต่ละคนปฏิบติัได ้โดยประเด็นในการเขียน
ผูว้จิยัไดย้กตวัอยา่ง เช่น การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในคาํอธิบาย
ถึงส่ิงท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพฒันาตนเอง
จากการเขา้ร่วมในการวจิยัเป็นตน้ 

 

 

 
 
 
ภาพที ่4.5 การประชุมการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมวจัิย 

 

“…ผมเห็นดว้ยมากเลยครับเก่ียวกบัการประชุมโตะ๊กลมแบบน้ีทาํให้
การพบปะ พดูคุยกนัเป็นกนัเองดี ใครมีความคิดดีๆ ก็เสนอไดเ้ลย แต่
อยา่ให้นานนกัเพราะผมตอ้งรีบไปรับลูกท่ีโรงเรียน “... เราอาจพบปะ
กนัในตอนเชา้บา้งก็ได ้จะไดไ้ม่เร่งรีบนกั ..." “เห็นดว้ยครับ เราคง
ตอ้งพบปะกนัตอนเชา้บา้ง ผมจะไดเ้ล้ียงอาหารกลางวนัทุกท่านดว้ย” 
การสร้างความสามคัคีแบบเป็นกนัเองทาํให้บรรยากาศในการทาํวิจยั
ล่ืนไหล และอาจไดข้อ้คิดเห็นใหม่ ๆ จากผูร่้วมวิจยัแบบไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีดีสาํหรับงานวิจยัก็ได ้
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 สําหรับในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เป็นการจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิง ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน
ในช่วงเช้าตั้ งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. เป็นการร่วมกันฝึกพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงด้วย 
Moodle LMS มีผูว้จิยัและอาจารยค์มัภีรภาพ คงสํารวย (ผูช่้วยนกัวิจยั) คอยอาํนวยความสะดวก ให้
คาํแนะนําแก่ผูร่้วมวิจัยแบบเป็นกันเอง ทุกคนพฒันาบทเรียนของตนเองอย่างอิสระ ไม่เข้าใจ
ตรงไหนก็สอบถามผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั และผูร่้วมวิจยัคนอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงทุกคนก็คอยให้การช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ช่วงพกักลางวนั ผูว้ิจยัได้จดั
ภตัตาหารเพลและอาหารกลางวนัให้แก่ผูร่้วมวิจยัทุกท่านทุกคน ฉันอาหารและร่วมรับประทาน
อาหารกลางวนัพร้อมกนั ณ อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร บรรยากาศเป็นกนัเอง อาหารอร่อย ผู ้
ร่วมวิจยัหลายท่านอยากให้มีบรรยากาศแบบน้ีทุกวนั ซ่ึงผูว้ิจยัก็ยินดีจดัให้ ขอเพียงผูร่้วมวิจยัมีเวลา
มาร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดทุ้กวนัเท่านั้น ส่วนช่วงบ่ายไดนิ้มนตพ์ระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. รอง
อธิการบดีวิทยาเขตอีสาน มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 การอบรมเร่ิมเวลา 13.00 น. ส้ินสุดเวลา 16.30 น. ก่อนการนาํเสนอ
แนวคิดเชิงเทคนิคท่ีจะนาํมาใช้ในการปฏิบติังานนั้น ผูว้ิจยัได้แจกเอกสารท่ีได้จากการรวบรวม
เน้ือหาเก่ียวกบัเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในคร้ังน้ี โดยเฉพาะ
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซ่ึงเป็นแผนพฒันาตนเอง ท่ีมี
ความสําคญัมุ่งให้มีการพฒันาในงานของตน ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากงานท่ีทาํ จากคนอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน มีโอกาสสอนคนอ่ืนบา้ง จะเกิดองคค์วามรู้ใหม่ เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงถือไดว้า่มีการพฒันาตนเอง 
เพื่อให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัใช้เป็นคู่มือประกอบการทาํงาน โดยในเอกสารดงักล่าวประกอบดว้ย
เน้ือหาดงัน้ีคือ 1) เทคนิคการระดมสมอง 2) เทคนิคการเขียนผงัความคิด 3) เทคนิคการเขียน
แผนปฏิบติัการและการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 4) เทคนิคการเขียนโครงการ 5) เทคนิคประเมิน
โครงการ 6) เทคนิคการถอดบทเรียน 7) เทคนิคการจดักิจกรรมสะทอ้นผล 8) เทคนิคการสังเกต    
9) เทคนิคการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 10) เทคนิคการบนัทึกอนุทิน หลงัจากนั้นวิทยากรไดน้าํเสนอ
ภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดเพื่อให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัมองเห็นแนวทางในการศึกษาและใช้คู่มือ
ดงักล่าว ในช่วงการบรรยาย วทิยากรไดเ้ปิดยทููบ เร่ือง E-classroom in future ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมดู 
เพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวทางการพฒันาบทเรียน E-learning ท่ีพวกเราไดร่้วมแรงร่วมใจกนัพฒันาอยู่
เด๋ียวน้ี ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีสําคญัของสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งพฒันาให้นกัศึกษาของตนไดใ้ชศึ้กษา
หาความรู้ โดยเฉพาะชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ี
พฒันาบทเรียนในรายวิชาของตนนั้น มีประโยชน์มาก ขอให้ทุกคนยึดแผนพฒันาตาม IDP น้ีให้ดี 
และวิทยากรยงัไดย้กตวัอยา่งปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Piramid) เพื่อให้คณาจารยใ์นชุมชนการ



 
125 

เรียนรู้ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตระหนกัในการเรียนการสอนโดยมี
เป้าหมายใหน้กัศึกษาเรายึดถือกา้วไปให้ถึงจุดท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได ้นาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้หลงัจากวทิยากรบรรยายจบ ผูว้จิยัไดข้อโอกาสพูดคุยกบัผูร่้วมอบรมโดยเลือกเอา
เฉพาะเทคนิคท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังานในช่วงเร่ิมตน้มานาํเสนอก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ เทคนิคการ
ระดมสมอง การเขียนผงัความคิด การบนัทึกอนุทิน การสังเกต และการสะทอ้นผล โดยนาํเสนอใน
ลกัษณะของการบรรยายประกอบการใช้ IDP นอกจากนั้นในช่วงทา้ยของการอบรมผูว้ิจยัยงัได้
สร้างความตระหนกัให้เกิดข้ึนกบัผูร่้วมวิจยัในเร่ืองความสําคญัของ “การวิจยั” กบั “การปฏิบติั” 
และของ “นกัวิจยั” กบั “นกัปฏิบติั” โดยการบรรยายประกอบการยกตวัอยา่งผลงานวิจยัท่ีประสบ
ผลสาํเร็จ เช่น งานวจิยัเร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในวทิยาลยัเทคโนโลยีพงษภิ์ญโญ: 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ของ รัฐสภา พงษภิ์ญโญ (2556) ผลจากการจดัการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้ว่า บุคคลท่ีเป็นผูส้อนหรือให้ความรู้ด้านทฤษฎีใด ๆ 
กบับุคคลอ่ืน บุคคลนั้นควรมีประสบการณ์ในการบริหารงาน สามารถนาํเอาทฤษฎีนั้น ๆ ลงสู่การ
ปฏิบติัจริง ไดผ้า่นการศึกษาเรียนรู้ ผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการ ลงมือทาํดว้ยตนเองจริง ๆ จะทาํให้
ผูรั้บฟังสามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีนําเสนอได้อย่างลึกซ้ึง และผูเ้ข้ารับการอบรมก็ควรมีความรู้เป็น
เบ้ืองตน้ในเร่ืองนั้น ๆ โดยใหค้วามสนใจใคร่เรียนรู้ไปพร้อมกนัดว้ย 
 

 

 
 

ภาพที ่4.6 การอบรมให้ความรู้เทคนิคการปฏิบัติงาน 
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ภาพที ่4.7 ฉันภัตตาหารเพลและร่วมรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 
ระยะที่ 3 การให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนอย่างเต็มที่ก่อนโดยใช้ความรู้ส่วนบุคคลที่มี
อยู่เดิม (Tacit Knowledge) 
 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะน้ีดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 14-28 สิงหาคม 2558
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมยอ่ย คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 
และ 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานและจดักิจกรรมสะทอ้นผล สรุปเป็นภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 กิจกรรมและการดาํเนินงานในระยะท่ี 3 ของขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
 

ล าดบัที่ กจิกรรม 
วนัที่
ปฏิบัต ิ

วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 

1 กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจาก
ความรู้ส่วน
บุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 

14 ส.ค. 58 (1) เป็นการดึงศกัยภาพ
ของผูร่้วมวิจยัออกมา
อยา่งเตม็ท่ีก่อน 
(2) เพ่ือใหท้ราบถึง
พ้ืนฐานของแต่ละคนท่ีมี
อยู ่อีกทั้งยงัอาจได้
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีซ่อนอยู่
ในตวัผูวิ้จยัแต่ละคน
เพราะหากใหค้วามรู้ทาง 

(1) ผูว้ิจยัควรจะตอ้งคาํนึงถึง 
“การดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยั
ออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน” โดย
ปล่อยใหผู้ร่้วมวิจยัร่วมกนั
วิเคราะห์และกาํหนดประเดน็
ต่าง ๆ ดงักล่าวตาม
ประสบการณ์และทุนความรู้ท่ี
มีอยูเ่ดิมของพวกเขา 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ล าดบัที่ กจิกรรม 
วนัที่
ปฏิบัต ิ

วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิด ที่ยดึถือ 

   ทฤษฎีไปแลว้อาจเป็น
การปิดกั้นความคิด
ภายในของเขาได ้และท่ี
สาํคญัสามารถใชเ้ป็น
ตวัช้ีวดัพฒันาการของ
แต่ละคนได ้

หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงจะนาํเอา
แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการ
พฒันางานนั้น ๆ (ท่ีนาํเสนอไว้
ในบทท่ี 2) มาเสริม ตาม
หลกัการ “ดึงศกัยภาพจาก
ภายในหรือใหมี้การระเบิดจาก
ภายใน (inside-out) ก่อน แลว้
เสริมดว้ยศกัยภาพจากภายนอก 
(outside-in)” หรือตามแนวคิด  
“let them first, then 
researcher” (วิโรจน ์สารรัตนะ, 
2558) 
(2) “แนวคิดใหม่ในการพฒันา
นั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชน
นั้น ไม่วา่งเปล่า ในนั้นบรรจุ
ดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิ
ปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์
จะแกปั้ญหาชุมชน” (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2532) 

2 จดัทาํปฏิทินการ
ดาํเนินงานและจดั
กิจกรรมสะทอ้น
ผล 

21, 28 
ส.ค. 58 

(1) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การดาํเนินการวิจยัทั้ง 10 
ขั้นตอน 
(2) เพ่ือถอดบทเรียนท่ี
ไดจ้ากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนั 

10 บทบาทของนกัวิจยัคือ “เป็น
นกัวางแผน เป็นนกัออกแบบ” 
และ 10จรรยาบรรณของการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมคือ “ใหผู้วิ้จยัมีส่วนร่วมใน
การออกแบบกระบวนการวิจยั
มากท่ีสุด” 
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 ทั้งน้ีในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงลาํดบั
เหตุการณ์และรายละเอียด รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไดด้งัน้ี 
 1) กจิกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลทีม่ีอยู่เดิม: สภาพทีเ่คยเป็นมา 

 เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ผูร่้วมวิจยัไดมี้การพบปะพูดคุย นาํเสนอแนะแนวทางปฏิบติั 
โดยเป็นการนาํเอาความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคห์รือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เช่น ทกัษะในการทาํงาน ความรู้ในการสร้างบทเรียน การสร้างขอ้สอบ 
ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ ออกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ีก่อน ทั้งน้ีเพื่อจะได้
ทราบถึงพื้นฐานของแต่ละคน อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะ
หากใหค้วามรู้ทางทฤษฎีไปแลว้ อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายในของเขาได ้และท่ีสําคญัสามารถ
ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนไดต้ามหลกัการของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าววา่ “ตอ้ง
ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (inside-out) ก่อน แลว้เสริมดว้ยศกัยภาพจาก
ภายนอก (outside-in)” หรือตามแนวคิด “let them first, then researcher” และแนวคิดของกาญจนา 
แกว้เทพ (2532) ท่ีกล่าวไวว้า่ “แนวคิดใหม่ในการพฒันานั้น เช่ือวา่ในวฒันธรรมชุมชนนั้น ไม่วา่ง
เปล่า ในนั้นบรรจุดว้ยพลงัความสามารถ พลงัภูมิปัญญา และพลงัสร้างสรรคท่ี์จะแกปั้ญหาชุมชน” 
กิจกรรมน้ีมีลาํดบัเหตุการณ์ดงัน้ี 

 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 เร่ิมการประชุมเวลา 15.45 น. ส้ินสุดเวลา 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุมย่อย ศูนยว์ิทยบริการสิรินธร แบบโต๊ะกลม ในช่วงตน้เป็นการพูดคุยถึงการได้รับความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทาํวิจยั โดยผูร่้วมวิจยัแต่ละคนต่างอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้
เร่ืองการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ท่ีตนเองไดรั้บ ซ่ึงไดข้อ้สรุปจากผูร่้วมวิจยัท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ตอ้งการการ
อบรมเพิ่มเติมอีกหลาย ๆ คร้ัง ก่อนการดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั จะเร่ิมข้ึน เพื่อเป็น
การเพิ่มเติมความเขา้ใจ ความคล่อง เพราะการสร้างบทเรียนออนไลน์ มีขั้นตอนท่ีหลากหลาย แต่ละ
คนก็อายคุ่อนขา้งสูงวยั ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์มีอยา่งจาํกดั ความจาํก็ลดลง เรียนวนัน้ี 
พรุ่งน้ีก็ลืม จะไดเ้ป็นการทบทวนให้เกิดความชาํนาญ หลงัจากนั้นช่วงทา้ยผูว้ิจยัไดแ้สดงทศันะว่า 
“จากการท่ีพวกเราได้เขา้ร่วมการอบรมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาหลายต่อหลายคร้ังท่ีผา่น
มา พวกเราทาํงานด้านน้ีกนัอย่างหนัก อาจารยห์ลายท่านตอ้งงดการสอนเป็นสัปดาห์ ทาํให้เกิด
ปัญหาด้านการเรียนการสอน ทาํอย่างไรเราถึงจะแกไ้ขปัญหาตรงจุดน้ีได ้เวลาอาจารยติ์ดภารกิจ
สําคญั นักศึกษายงัจะสามารถเขา้ถึงบทเรียนและทาํการทดสอบบทเรียนได้ตามปกติ พวกเราจะ
พฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงได้อย่างไร และหัวหน้าสํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษาจาก มมร. 
ศาลายา พูดวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาคราวหนา้ คาดวา่จะทาํบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ
ออนไลน์พวกเราจะเตรียมพร้อมกนัอยา่งไร” หลงัจากไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัไดอ้ภิปรายจากคาํถาม



 
129 

ท่ีตั้งไว ้จนไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า หากตอ้งการไดม้าซ่ึงคาํตอบ แนวทางปฏิบติัท่ีสามารถทาํไดจ้ริง 
รวมถึงทศันะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์หลากหลายจากผูร่้วมวิจยัทุกคน จาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใหเ้วลาพอสมควรแก่ผูร่้วมวิจยัไดคิ้ดวิเคราะห์ โดยการให้นาํไปคิดเป็นการบา้น หากทาํการ
สรุปผลจากการประชุมในคร้ังน้ีเลย อาจได้ทศันะและความคิดเห็นจากผูร่้วมวิจยัเพียงไม่ก่ีคน
เน่ืองจากบางคนยงัไม่พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นอะไร แค่มาร่วมประชุมไดน่ี้ก็เป็นการปลีกเวลา
เสียสละใหเ้ตม็ท่ีแลว้ เพราะอาจารยมี์ภาระงานมาก ยิง่เป็นช่วงเวลาใกลเ้ลิกงานอยา่งน้ีดว้ยแลว้ บาง
ท่านตอ้งไปรับลูกท่ีโรงเรียน บางท่านแค่นัง่เฉย ๆ ไม่เสนอทศันะความคิดเห็นอะไรเลยเหมือนท่ี
ผา่นมา หลงัไดข้อ้สรุปดงันั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคนจึงไดใ้ชเ้ทคนิคดึงเอาความรู้ภายในท่ีผา่น
การเรียนรู้มาแลว้ คือ เทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) จนไดม้าซ่ึงขอ้ตกลงร่วมแบบ Team 
Work คือ เป็นชุมชนการเรียนรู้นกัปฏิบติั แบบ Learning by Doing ท่ีทุกรูปทุกคนตอ้งลงมือสร้าง
บทเรียนของตนเอง โดยมีผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัคอยใหค้าํแนะนาํ คอยเป็นพี่เล้ียง คอยอาํนวยความ
สะดวก โดยใชเ้วลาหลงัจากเลิกบรรยายตั้งแต่ 15.30 น ถึง 16.30 น. ทุกวนั พบกนัท่ีห้อง 221 ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 เพื่อเป็นการตอบคาํถามว่าเราจะพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงได้อย่างไร จะทาํให้ทราบถึงสภาพความเป็นมาของอีเลิร์นน่ิงในอดีต สภาพ
ปัจจุบนั และเรามีความคาดหวงัใหม่ต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเป็นอย่างไร (คาดหวงั
โดยรวม) คิดวา่มีแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัใหม่น้ี ช่วงทา้ยของการประชุมผู ้
ร่วมวิจยัไดร่้วมกนัปรึกษาถึงระยะเวลาสําหรับการดาํเนินการจนไดข้อ้สรุปว่า ให้เวลา 1 สัปดาห์ 
เพื่อให้มีเวลาในการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มท่ีและขอ้มูลท่ีได้ออกมาจะได้มีคุณภาพ จึงร่วมกนันัด
หมายกาํหนดวนัสาํหรับการนาํเสนอและอภิปรายคาํตอบจากคาํถามดงักล่าวจากผูร่้วมวิจยัแต่ละคน 
ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป็นวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 

 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 เร่ิมการประชุมเวลา 15.30 น. ส้ินสุดเวลา 17.00 น. ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 การประชุมเร่ิมตน้จากการให้ผูร่้วมวิจยัแต่
ละคนนาํเสนอคาํตอบของตนเองจากคาํถามปลายเปิดท่ีตั้งไว ้และให้มีการร่วมกนัอภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เม่ือผูร่้วมวิจยันาํเสนอจบเป็นคน ๆ ทีละคน การประชุมไดมี้การ
นาํเสนอและร่วมกนัอภิปรายของผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน หลงัจากนั้นจึงปิดการประชุม ทั้งน้ีจากการ
นาํเสนอและร่วมกนัอภิปรายจากคาํถามปลายเปิดท่ีไดร่้วมกนัตั้งข้ึน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมทศันะของผู ้
ร่วมวจิยัทั้ง 14 รูป/คน แลว้นาํมาสังเคราะห์และจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนัจนไดข้อ้สรุป 6 ดา้นดงัน้ี 

 (1)  ด้านอาคารสถานทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สภาพในอดีตท่ีผา่นมา อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ยงัมีไม่เพียงพอและมีขอ้บกพร่องหลาย
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ประการ เช่น สนามกีฬาไม่เพียงพอ ไม่ไดม้าตรฐานไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมใช้งาน เล่นไดเ้พียงไม่ก่ี
ประเภท ทั้งท่ีความเป็นจริงนกัศึกษามีความตอ้งการท่ีจะเล่นกีฬาหลากหลายประเภท แต่สถานท่ีไม่
เอ้ืออาํนวย ตอ้งมาใช้ลานจอดรถแทนบา้ง ใช้ถนนแทนบา้งนอกจากนั้นตามห้องเรียนต่าง ๆ ไม่มี
ป้ายหอ้ง รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ หอ้งนํ้ าบนอาคารชาํรุดไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งห้อง ฝ่าย
ต่าง ๆ ไม่มีเคร่ืองบริการนํ้ าด่ืม (ร้อน-เยน็) บนอาคารเรียนไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิด ไม่มีห้องทาํ
กิจกรรม ไม่มีห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ไม่มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต
รองรับการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ ซ่ึงจริง ๆ แลว้ ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น มีอยูบ่า้ง แต่อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดไ้ม่เต็มศกัยภาพ สําหรับสภาพในปัจจุบนัมีดงัน้ีคือ อาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมีความพร้อมมากข้ึน เช่น มีสนามฟุตบอลขนาดเล็ก มีสนามวอลเล่ยบ์อล 
มีสนามตะกร้อ มีสนามแบดมินตนั มีสนามเปตอง ภายในอาคารมีการจดัทาํป้ายหมายเลขบอกห้อง
ต่าง ๆ เช่น ป้ายฝ่ายต่าง ๆ ป้ายหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ป้ายโรงอาหาร มีการปรับปรุงห้องนํ้ าบนอาคาร
จนปัจจุบนัสามารถใชไ้ดทุ้กหอ้ง ไดจ้ดัหาเคร่ืองบริการนํ้าด่ืม (ร้อน-เยน็) มาให้บริการอยา่งเพียงพอ 
มีการปรับปรุงห้องเป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงห้อง รวมเป็น 2 ห้อง เปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 หอ้ง มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 วงจร และเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศตามห้องเรียนต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีทาํงานไดเ้ต็มศกัยภาพ ติดตั้งระบบกลอ้ง
วงจรปิดตามอาคารและจุดท่ีมีความสําคญั มีความเส่ียงสูง ติดตั้งระบบโทรศพัท์ภายในและถัง
ดบัเพลิง แมว้่าดา้นอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัจะ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานค่อนข้างมากแล้วก็ตาม แต่ปัญหาท่ีสําคัญคือการขาดแคลนงบประมาณ
ดาํเนินการในการซ่อมแซมส่วนท่ีเส่ือมสภาพ เพราะบางอุปกรณ์มีค่าบาํรุงรักษาสูง สภาพท่ีคาดหวงั
มีดังน้ีคือ มีระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีสมบูรณ์สามารถใช้เป็นส่วนเสริมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมอาคารทุกหลงั ซ่ึงสามารถตรวจสอบการเรียนการ
สอนได้ และระบบโทรศพัท์ภายในเพื่อสําหรับการส่ือสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีครบทุกส่วนงาน 
และสาํหรับอาจารยฝ่์ายฝึกประสบการณ์อาชีพ ทั้งฝ่ายศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
คาดหวงัว่าจะมีสํานกัฝึกท่ีมีบุคลากรและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือครบถว้นสมบูรณ์ สามารถปฏิบติังาน
ตามภารกิจได้เต็มประสิทธิภาพ สุดทา้ยฝ่ายกิจการนักศึกษาก็คาดหวงัว่าจะมีห้องสําหรับฝ่ายมี
งบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 

 (2)  ด้านวสัดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 
 สภาพในอดีตท่ีผ่านมาวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนการสอนไม่

เพียงพอ ไม่สมบูรณ์ ไม่ทนัสมยั (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพร้ินเตอร์ เคร่ืองฉายแผน่ใส เคร่ืองโปร
เจค็เตอร์ หรือแมแ้ต่กระดานไวทบ์อร์ดก็เส่ือมสภาพ) ส่ือการสอนสําหรับอาจารย ์เช่น คอมพิวเตอร์
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โนต้บุ๊ค โปรเจคเตอร์ หรือ วิชวัไลเซอร์ (Visualizer) เคร่ืองขยายเสียง ในห้องบรรยาย และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับใชง้านในห้อง Sound Lab ใชง้านไม่ได ้อินเทอร์เน็ตความเร็วตํ่าไม่เพียงพอต่อ
การใชง้านให้นกัศึกษาและคณาจารยไ์ดสื้บคน้ขอ้มูล ส่วนสภาพในปัจจุบนัตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
เป็นตน้มา มีดงัน้ีคือวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนการสอนมีพร้อมมากข้ึน 
เช่น มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เคร่ืองพร้ินเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และวิชวัไล
เซอร์ (Visualizer) มีเคร่ืองขยายเสียงสําหรับใชส้อนตามห้องบรรยายท่ีเพียงพอ ส่วนท่ีชาํรุดไดรั้บ
การซ่อมแซมแกไ้ขจนสามารถใช้ไดทุ้กเคร่ือง ห้อง Sound Lab ใช้งานได้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาใช้เรียน ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลจากงบกระตุน้
เศรษฐกิจจาํนวน 55 เคร่ือง ประจาํห้องคอมพิวเตอร์ 1 ส่วนเคร่ืองเก่าผูว้ิจยัไดป้รับปรุงให้สามารถ
ใชง้านได ้ประจาํห้องคอมพิวเตอร์ 2 จาํนวน 49 เคร่ือง โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ 2 น้ี จะใชเ้ป็น
หอ้งสาํหรับเรียนผา่นระบบอีเลิร์นน่ิงของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นหลกั ดงันั้นขณะน้ี
ถือว่าวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน มีความทนัสมยัและทนักบัสภาวะ
ในปัจจุบนั แต่ยงัไงก็ยงัคงไม่เพียงพออยู่ดี ทาํให้เกิดปัญหาเวลาจดัตารางสอน (ชั่วโมงชนกัน 
บางคร้ังทาํให้มีการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ร่วมกันในหลายสาขาวิชา) ปัจจุบนัมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก UniNet 1 เส้นทาง ความเร็ว 100/100 Mbps และจาก CAT 1 เส้นทาง 
ความเร็ว 50/30 Mbps ทาํ Loadbalance ให้นกัศึกษาและคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ี ไดสื้บคน้ขอ้มูล แต่ถึง
กระนั้นก็ยงัคงมีเสียงบ่นว่าระบบอินเทอร์เน็ตในวิทยาเขต ชา้อืด ใช้งานไม่ได ้เป็นบางวนั ถา้มอง
ด้วยใจเป็นกลาง ถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของเทคโนโลยี ซ่ึงเราควบคุมไม่ได้เน่ืองจากมีปัจจัย
ภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งมากมาย สําหรับปัญหาท่ีสําคญัมีดงัน้ีคือขาดแคลนบุคลากรดา้น ICT ขาด
แคลนงบประมาณดาํเนินการในระดับท่ีเพียงพอ ทุกวนัน้ีอยู่ในสภาพท่ีใช้ไปซ่อมไป สภาพท่ี
คาดหวงัมีดังน้ีคือ ต้องการให้มีจาํนวนบุคลากรด้าน ICT ท่ีเพียงพอ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
สมรรถภาพสูงเพียงพอต่อการใช้งานเพิ่มมากข้ึน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทาํเป็นศูนยค์อมพิวเตอร์
มาตรฐานท่ีมีระบบไฟฟ้าเสถียร เพราะปัจจุบนัน้ีระบบไฟฟ้ามีปัญหาคือไฟตกบ่อย ทาํให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บางเคร่ืองหยดุการทาํงาน ส่งผลใหร้ะบบอินเทอร์เน็ตล่มไปดว้ย ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้
นกัศึกษาและคณาจารยไ์ม่ตอ้งใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ร่วมกนัในหลายสาขาวิชาเพราะบาง
สาขาวิชาเรียนไม่ทนักนั ตอ้งการให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีใช้งานได้อย่างราบร่ืนไม่
ติดขดั รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ทัว่ทั้งบริเวณวิทยาเขตอย่างเพียงพอ ส่วนแนว
ปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่คือ ตอ้งจดัหางบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอทนั
ต่อการใชง้าน 
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 (3) ด้านการจัดการระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สภาพในอดีตท่ีผา่นมามีดงัน้ีคือ ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตอีสาน 

ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและคณาจารยเ์จา้หน้าท่ี ไดใ้ห้ความสนใจและเห็นความสําคญันอ้ยมาก หรือ
เกือบไม่มีเลยก็วา่ได ้เม่ือถึงเวลาตรวจประเมินทีก็ค่อยต่ืนเตน้ที ระดมกาํลงักนัทุกภาคส่วนเหมือน
ผกัชีโรยหน้า พอผ่านพ้นไปก็ขาดการเหลียวแล พอถึงรอบการประเมินก็มาเต้นกันอีกที เป็น
ลกัษณะน้ีมาโดยตลอด ขาดความต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัพบวา่คณะผูบ้ริหารและคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ี
ทุกคนในวิทยาเขตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาค่อนขา้งน้อย 
ผูบ้ริหารเองก็ไม่ได้เขา้ไปดูในรายละเอียดด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ท่ีจริงแล้วเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเลยทีเดียว ใช้การสั่งการเป็นหลกัและให้ความสําคญั
เฉพาะผลของการประเมินเท่านั้น ส่วนกระบวนการท่ีจะไดม้าซ่ึงคุณภาพนั้นถูกละเลย ผูบ้ริหารขาด
ความตะหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา เวลาเตรียมขอ้มูลเพื่อรับการประเมิน
ก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีทุกคนอยา่งท่ีควรจะเป็น รวมไปถึงไม่มีการจดัอบรม 
เพื่อใหค้วามรู้แก่คณาจารยท่ี์ถูกตอ้งตรงตามท่ี สกอ. กาํหนด เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ อีกส่ิงหน่ึงท่ี
เป็นปัญหาคือไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบุคลากรท่ีดาํเนินงานดา้นน้ีอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ ไม่
ใช้การทาํงานแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการดาํเนินงาน จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งต้นจึงทาํให้การ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกท่ีผา่นมาไม่สะทอ้นผลการประเมินและความมีคุณภาพอยา่ง
ถูกตอ้งตรงไปตรงมา จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบั ศิริ ถีอาสนา (2550) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
“…ปัญหาสําคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพในโรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากร และ
กระบวนการทาํงาน ซ่ึง ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ได้ตรงจุด เน่ืองจากเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเน้นการพฒันาคน ดังนั้นจึงทาํให้
บุคลากรเม่ือไดผ้า่นการร่วมดาํเนินการวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัน้ีแลว้ จะมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานประกนัคุณภาพเสมือนเป็น
ส่วนหน่ึงของภาระงานประจาํของตนเอง” สําหรับสภาพในปัจจุบนั พ.ศ. 2558 มีดงัน้ีคือ ปัจจุบนั
เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คือผูบ้ริหารทั้งหมดเร่ิมให้ความสําคญัมากข้ึน โดยเห็นได้
จากการจดัประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินภายในระดบัหลกัสูตร คณะ/วิทยา
เขต และระดบัมหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2557 ในเดือน พฤศจิกายน 2558 และในการตรวจ
ประเมินจริงผูบ้ริหารทั้งหมดก็ไดเ้ขา้ร่วมในการประเมินคอยตอบคาํถาม ช้ีแจงผลการดาํเนินงาน
ของวิทยาเขตดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน ทาํให้ทราบถึงระบบและกลไกของระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกขั้นตอน ซ่ึงผลการประเมินในระดับวิทยเขต ของวิทยาเขตอีสานได้คะแนนการ
ประเมินในระดบั 2.07 ซ่ึงไม่ผา่นการประเมิน ทั้ง ๆ ท่ี วิทยาเขตอีสานดาํเนินการดา้นการเรียนการ
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สอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกาํลงัความสามารถทุกสาขาวิชา แต่ผลการประเมินกลบัไม่ผ่าน 
เป็นเพราะผูบ้ริหารและคณาจารยไ์ม่เขา้ใจระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งถ่องแท ้ส่ิงท่ีทาํ
มาทั้งหลายทั้งปวงนั้น บางอย่างไม่ตอบโจทยก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา กรรมการผูท้รงวุฒิ
ตรวจประเมินวทิยาเขตอีสาน ท่านบอกวา่ ส่ิงท่ีวิทยาเขตอีสานทาํ เปรียบเหมือนนกัมวยท่ีขยนัออก
หมดั แต่เป็นการชกลม ไม่เขา้เป้า จึงไม่ได้คะแนน ซ่ึงเป็นคาํเปรียบเทียบท่ีเห็นชัดเจนยิ่ง ทาํให้
ผูบ้ริหารและคณาจารยข์องวิทยาเขตอีสานตอ้งกลบัมาทบทวนแนวทาง วิธีการทาํงาน ให้ถูกตอ้ง
ตรงประเด็นตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพอย่างแทจ้ริง เพื่อรองรับการประเมิน
ประจาํปีการศึกษา 2558 ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีจะมาถึงน้ี โดยปัญหาท่ีสําคญัมีดงัน้ีคือ 1) ขาดความ
ต่อเน่ืองในการดาํเนินงานตามกรอบการประกนัคุณภาพการศึกษา 2) ขาดผูน้าํในการขบัเคล่ือน
ระบบให้ดาํเนินการต่อเน่ือง 3) คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 4) ขาดการ
จดัการโครงสร้างผูรั้บผดิชอบ และภาระงานในสาขาวชิาของตนท่ีชดัเจน สําหรับสภาพท่ีคาดหวงัมี
ดงัน้ีคือ การจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการจดัการระบบการประกนั
คุณภาพภายในก่อน มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัอยูใ่นเกณฑ์ “ดี” ทุกตวับ่งช้ี มี
การจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบดว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูไดง่้าย รวมถึงเกิดความต่อเน่ืองใน
การดาํเนินงาน คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทุกคนในวทิยาเขตมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เกิดความตระหนกั
รู้ เห็นความสําคญัเอาใจใส่ อย่างต่อเน่ือง และแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงั
ใหม่มีดงัน้ีคือ ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแผน ตอ้งวางแผนให้ชดัเจน กาํหนดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุส่ิงท่ี
คาดหวงั เช่น การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การร่วมกนัปฏิบติั 
และมีการสะทอ้นผล สรุปผลการดาํเนินงานเพื่อปรับแกแ้ผนงานและนาํแผนท่ีไดใ้หม่ลองปฏิบติั
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง อนัเป็นการประเมินกระบวนการตามหลกั PDCA 
 (4) ด้านระบบบริการการศึกษา 

 สภาพในอดีตท่ีผ่านมามีดงัน้ีคือ ไม่มีระบบบริการการศึกษา ไม่มีการลงทะเบียนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีการชาํระค่าบาํรุงการศึกษาผ่านระบบธนาคาร ไม่มีระบบเครือข่าย LAN 
และ ระบบการจดัเก็บขอ้มูล (Data base) ท่ีไม่เป็นระบบ เช่น งานทะเบียนและวดัผล งานวิชาการ 
งานธุรการ งานการเงิน/บญัชีและงบประมาณผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนหน่ึงเป็นเพราะไม่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขาดบุคลากรดา้น ICT ท่ีเขา้ใจระบบการจดัการขอ้มูลผ่านเครือข่ายการ
ดาํเนินงานส่วนใหญ่เก็บเป็นเอกสารกระดาษ เวลาสืบคน้ทาํให้เกิดปัญหา รวมถึงเอกสารมีการสูญ
หายและงานเอกสารส่วนใหญ่จะทราบแค่คน ๆ เดียว พอคนนั้นลาออกหรือยา้ยแผนก ทาํให้เกิด
ความวุน่วาย เน่ืองจากไม่มีคนรู้เร่ืองดว้ย เวลานกัศึกษาเขา้มาติดต่องานแต่ละเร่ืองต่างก็โยนความ
รับผิดชอบ ตอ้งรอกนัเป็นวนัเน่ืองจากตอ้งใช้เวลาหาเอกสารหาคนรับผิดชอบท่ีตรงเร่ือง อาจารย์
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เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการนักศึกษา ตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีไม่มีข้อมูลประกอบกับการทาํงานแต่ละ
ขั้นตอนไม่สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงเป็นช่องโหว่ให้สามารถทุจริตได ้ก่อให้เกิดการระแวงกนั มี
ความล่าชา้ในการส่งเอกสารใหก้บัมหาวทิยาลยัส่วนกลาง บางคร้ังขาดความน่าเช่ือถือกบัผูป้กครอง 
และบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อประสานงานเกิดปัญหาหอ้งจดัเก็บเอกสารไม่เพียงพอการเก็บเอกสาร
ไม่เป็นระบบเพราะไม่มีความรู้เร่ืองการเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม การทาํงานเกิดความซํ้ าซ้อน สําหรับ
สภาพในปัจจุบนั พ.ศ. 2558 มีดงัน้ีคือ มีระบบเครือข่าย LAN ท่ีเช่ือมโยงทุกอาคารดว้ยระบบเคเบิล
ใยแกว้นาํแสง มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดบั 100/100 Mbps แต่ระบบอ่ืน ๆ ยงัคงเหมือนเดิม โดย
ปัญหาท่ีสําคญัมีดงัน้ีคือ 1) ขาดระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วย 2) บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บเอกสารทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
กระดาษอย่างเป็นระบบ 3) ผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคญัอย่างเอาจริงเอาจงั ส่วนสภาพท่ีคาดหวงัมี
ดงัน้ีคือ 1) ตอ้งการมีระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ สามารถ
ให้บริการนกัศึกษา และบุคคลภายนอกไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความ
ประทบัใจ 2) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศสามารถใชง้านระบบ
ไดทุ้กคน 3) วิทยาเขตอีสานเกิดความน่าเช่ือถือมีช่ือเสียงท่ีดี และแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไป
ตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือ ผูบ้ริหารมีแผนการดาํเนินงาน มีการวางแผนโครงการพฒันาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่
คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีทุกระดบัมีการทดลองใช้งานจริง มีการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

 (5)  ด้านการบริหารการศึกษา 
 สภาพในอดีตท่ีผ่านมามีดงัน้ีคือตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งวิทยาเขตอีสาน (พ.ศ. 2533) เป็นการ

บริหารแบบเบ็ดเสร็จโดยเป็นแบบบนลงล่าง (top-down) ในช่วงนั้นบุคลากรมีจาํนวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ีตามสายงานท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริหารจึงตอ้งสั่งให้บุคลากรสายอาจารยไ์ป
ช่วยงานสายสนับสนุน ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณาจารยเ์จา้หน้าท่ีคือคอยรับคาํสั่ง ทาํงานตาม
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย ทาํให้คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหาร รวมถึงไม่มีการกระจายงานด้านต่าง ๆ ท่ีสําคญัไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนและวดัผล งาน
วิชาการ งานธุรการ ให้กบัคณาจารยเ์จา้หน้าท่ีท่านอ่ืนไดรั้บผิดชอบ ทาํให้งานมีการกระจุกตวั เกิด
ปัญหาในการใหบ้ริการล่าชา้บางคร้ังนกัศึกษาหรือผูป้กครองใชเ้วลาติดต่องานหลายวนัจึงแลว้เสร็จ 
และเกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ังในทุก ๆ หน่วยงาน เกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเพื่อนคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ี
ทั้งหลาย ไม่สามารถทาํงานในลกัษณะเป็นทีมได ้ไม่ก่อให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สําหรับ
สภาพในปัจจุบนั ผูบ้ริหารไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารใหม่ให้มีความชดัเจนข้ึน มีการแบ่งงาน
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และกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ รวมถึงไดก้าํหนดใหแ้ต่ละคนจดัทาํระเบียบปฏิบติัภาระงานของ
ตน (Work Load) ส่งให้ผูอ้าํนวยการของแต่ละสายงาน รวมถึงให้บุคลากรมีการประสานงานกนั
ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทาํใหแ้ต่ละคนเร่ิมทราบและตระหนกัเก่ียวกบั บทบาท หนา้ท่ีของ
ตนเอง ไม่เกิดการกา้วก่ายงานซ่ึงกนัและกนั เกิดความสมคัรสมานสามคัคีมากข้ึน แต่ถึงแมว้า่แต่ละ
คนทราบภาระงานของตนเองแลว้ แต่งานก็ยงัไม่เป็นระบบ สังเกตจากการดาํเนินการไม่วา่จะเป็น
โครงการ ภาระงานฝ่าย หรืออ่ืนๆพบว่าขาดการวางแผน เตรียมการ ขาดการประเมิน ขาดการ
ปรับปรุงงานให้ดีข้ึน เวลาใกลถึ้งวนัดาํเนินการเพิ่งขออนุมติัโครงการและงบประมาณ ทั้ง ๆท่ีเป็น
งานซํ้ า ๆ เดิมท่ีดาํเนินการมาทุกปี การจดัการขอ้มูลของวิทยาเขตไม่เป็นระบบ โดยมีปัญหาท่ีสําคญั
คือ 1) อาจารย ์เจา้หน้าท่ีแต่ละคนทาํงานหลายหน้าท่ี 2) ขาดการพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีตรง
เป้าหมายของสายงานทาํใหอ้าจารยข์าดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
ผูบ้ริหาร (ผูอ้าํนวยการท่ีดูแลสาํนกัต่าง ๆ) ไม่สามารถจดัการภาระของตนเองอยา่งเป็นระบบ 3) ไม่
มีระบบการจดัการ จดัเก็บขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ รวมถึงระบบการทาํงาน สําหรับสภาพท่ีคาดหวงัมี
ดงัน้ีคือ วทิยาเขตอีสานมีรูปแบบการทาํงานท่ีเป็นระบบ การจดัการและจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบโดย
ใชร้ะบบการบริหาร ระบบการบริการการศึกษา ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการเรียกดู 
ตรวจสอบ และแกไ้ข มีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง มีการประเมินกระบวนตามระบบ PDCA 
คณาจารยเ์จา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารเกิดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างลึกซ้ึง 
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ และความน่าเช่ือถือต่อผูรั้บบริการ ไม่วา่
จะเป็น นกัศึกษา ผูป้กครอง ประชาชนทัว่ไปผูเ้ขา้มาติดต่อ และสําหรับแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้
เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือ การจดัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีตรงเป้าหมายสายงาน
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี เช่น การฝึกอบรมใหค้วามรู้ พาไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาอ่ืนท่ีมีมาตรฐาน นาํ
โปรแกรมสําเร็จรูปเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูลและทดลองใชง้านจริง สามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานไดจ้ริง 

 (6) ด้านการประชาสัมพนัธ์วทิยาเขตอสีาน 
 สภาพในอดีตท่ีผา่นมามีดงัน้ีคือ ขาดการประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตอยา่งเป็นระบบท่ีเป็น

รูปธรรม ทาํให้บุคคลภายนอกรู้จกัวิทยาเขตอีสานน้อย แมก้ระทัง่ชุมชนบา้นโนนชัยและคนใน
บริเวณใกลเ้คียงก็แทบไม่รู้จกัวิทยาเขตอีสาน ไม่มีการร่วมกิจกรรมกบัทางชุมชนใกลเ้คียง กบัทาง
จงัหวดั การส่งนักศึกษาของวิทยาเขตเขา้ร่วมในการประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ทั้งดา้นวิชาการและ
กิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมการบริการวชิาการ โดยสภาพในปัจจุบนัมีดงัน้ีคือ วทิยาเขตอีสานมี
ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความมุ่งมัน่ท่ีจะประชาสัมพนัธ์ให้วิทยาเขตอีสานเป็นท่ีรู้จกัของ
คนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง ท่านมอบนโยบายให้เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาเวบ็ไซต์
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ใหดี้ เพื่อเป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตอีกทางหน่ึง ซ่ึงก็ไดผ้ลดีในระดบัท่ีน่าพอใจ อีกทั้ง
ศูนยบ์ริการวิชาการไดรั้บงบประมาณในการจดัโครงการในการบริการวิชาการแก่ชุมชุนต่าง ๆ ได้
ประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตผ่านการจดัโครงการ บางโครงการไดจ้ดัท่ีวิทยาเขตทาํให้บุคคลภายนอก
ไดม้าเห็นวิทยาเขตโดยเฉพาะการจดัตอบปัญหาธรรมะ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คนเหล่านั้นก็
ไปพูดปากต่อปาก เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีอีกทางหน่ึง นอกจากนั้น วิทยาเขตอีสานมีวงโปงลาง 
“หนุ่มปริญญาสาวมหา’ลัย” แสดงศิลปวฒันธรรมของชาวอีสาน บริหารงานโดยผูอ้าํนวยการ
ศูนยบ์ริการวชิาการอีสาน ไดเ้ขา้ประกวดการแข่งขนัระดบัประเทศ และไดรั้บรางวลัชนะเลิศหลาย
ปี ทาํให้วิทยาเขตอีสานมีช่ือเสียงในระดบักวา้งเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งข้ึน ถึงกระนั้นก็ยงัมี
ปัญหาท่ีสําคัญคือขาดแคลนงบประมาณในการออกประชาสัมพนัธ์นอกพื้นท่ี และขาดแคลน
บุคลากรท่ีเก่งดา้นการประชาสัมพนัธ์ และสภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ ตอ้งการให้วิทยาเขตเป็นท่ีรู้จกั
ของบุคคลภายนอก ใหว้ทิยาเขตมีความน่าเช่ือถือ ใหบุ้คคลภายนอกนาํบุตรหลานมาสมคัรเรียนมาก
ข้ึน ส่วนแนวปฏิบัติอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดังน้ีคือ ดําเนินการจัดหา
งบประมาณเพิ่มเติม ให้คณาจารยเ์จ้าหน้าท่ีแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชาออกประชาสัมพนัธ์ตาม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อแนะนาํใหน้กัเรียนมาเรียนในสาขาวิชาของตนให้มากข้ึน และในอนาคต
ตอ้งวางงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไวแ้บบตายตวัโดยกาํหนดไวเ้ลยวา่ก่ีเปอร์เซ็นตข์อง
เงินรายไดแ้ต่ละปีตอ้งทาํทุกปี 

 หลงัจากการนาํเสนอและร่วมอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงแนวทางในการพฒันาความ
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบนั ปัญหาท่ีสาํคญั สภาพท่ีคาดหวงั แนวปฏิบติัเพื่อท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่ ช่วง
ทา้ยของการประชุมวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 มีผูร่้วมวิจยัท่านหน่ึง คือนายอภิชิต เหมือยไธสง ซ่ึงมี
ความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบัดี ไดย้กมือเพื่อขอแสดง
ทศันะโดยกล่าววา่  
  “ผมคิดว่าสภาพอาคารสถานท่ีและระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรามี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแลว้ แต่การพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงให้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีดีนั้น ตอ้งมีระบบ
เคร่ืองแม่ข่าย (Server) ท่ีดีรองรับดว้ย ตอ้งมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หรือมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ตั้งวางไวต้ามจุดต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และท่ีจะขาดไม่ไดคื้อระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wi Fi) รองรับครอบคลุมทัว่วิทยาเขต ผมไดย้ินอาจารยศ์กัดิพงษ ์โสภาจร บ่นว่า 
อินเทอร์เน็ตท่ีอาคารสาํนกังานวทิยาเขต ชา้มาก ท่านใหน้กัศึกษาคน้งานผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ ใช้
เวลานานกวา่จะโหลดได ้อาจจะเป็นเพราะระบบไวไฟไม่ดีพอก็เป็นได ้ผมขอเสนอให้ผูว้ิจยัทราบ
เป็นขอ้มูลเพื่อการพฒันานะครับ” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
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 จากทศันะของอาจารยอ์ภิชิต เหมือยไธสง ผูว้ิจยัไดก้ล่าวขอบคุณถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่ง ซ่ึงส่ิงท่ีเสนอน้ีแสดงให้เห็นว่าผูร่้วมวิจยัเขา้ใจกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
เป็นอย่างดี และรู้ถึงหลกัการทาํงานของระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีตอ้งมีทรัพยากรประกอบอะไรบา้ง ซ่ึง
หากไม่มีกิจกรรมร่วมประชุม ร่วมอภิปรายน้ี แต่ละคนคงไม่มีโอกาสไดท้ราบถึงทศันะต่าง ๆ ของ
เพื่อนอาจารยแ์ต่ละคนท่ีมีต่อวิทยาเขตอีสาน และส่ิงท่ีเสนอต่อการพฒันาชุมชนการเรียนรู้น้ี ผูว้ิจยั
ไดน้าํเอาขอ้เสนอแนะถึงส่ิงท่ีคาดหวงัมาดาํเนินการโดยขออนุมติัรองอธิการบดีทาํเป็นโครงการ
ประกอบการทาํวิจยัรวม 4 โครงการ คือ 1)โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับ
ระบบอีเลิร์นน่ิงของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 2) โครงการอบรมการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle LMS 3) โครงการการปรับปรุงห้อง 222 
เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุม
วทิยาเขตอีสาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.8 การร่วมอภิปรายสภาพอดีต ปัจจุบัน ความคาดหวงั 
 

 สืบเน่ืองจากการร่วมประชุมอภิปรายถึงสภาพอดีต ปัจจุบนั และส่ิงท่ีคาดหวงัต่อการ
พฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ผูว้ิจยัไดแ้จง้ต่อผูร่้วมวิจยัวา่จะทาํโครงการประกอบการวิจยั 

“... ผมคิดว่าการวิจยัแบบน้ีทาํให้คณาจารยมี์ความสามคัคีกนัทาํงาน มีโอกาส
ไดฟั้งความคิดเห็นของคนอ่ืนดว้ย ถือวา่ดีมาก ส่วนในเร่ืองของระบบอีเลิร์นน่ิง
นั้น ผมอยากเสนอว่า อาคารเราพร้อมแลว้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเราก็มีแลว้ 
ควรมีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ท่ีดีรองรับดว้ย มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งวางไวต้าม
จุดต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และท่ีจะขาดไม่ไดคื้อ
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi Fi) ครอบคลุมทัว่วทิยาเขต จะดีมาก...” 
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4 โครงการท่ีครอบคลุมส่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัไดอ้ภิปรายกนั สรุปได ้4 โครงการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้ออนุมติัรอง
อธิการบดีดาํเนินการ ดงัปรากฏในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดโครงการประกอบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  
 
ที่ ผู้รับผดิชอบ ช่ือโครงการ รายละเอยีดโดยสังเขป 
1 
 

นายวิทูล ทาชา 
นายคมัภีรภาพ  
คงสาํรวย 

โครงการจดัหาระบบ
เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
สาํหรับระบบอีเลิร์นน่ิง
ของ มหาวิทยาลยัมหาม
กฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน  

จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถรองรับระบบอี
เลิร์นน่ิงไดเ้ป็นอยา่งดี ติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการและซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับ
กบัระบบ และจดัหาเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า
ใหก้บัเคร่ืองแม่ข่ายดว้ย 

2 นายวิทูล ทาชา 
นายคมัภีรภาพ  
คงสาํรวย 

โครงการอบรมการพฒันา
อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle 
LMS  

จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง ติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ และระบบบริหารจดัการ 
Moodle LMS ท่ีมีรุ่นเดียวกนักบัท่ีจะใชก้บั
เคร่ืองแม่ข่ายหลกั และจดัอบรมใหค้วามรู้
ดา้นการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงใหผู้ร่้วม
วิจยั  

3 นายวิทูล ทาชา 
นายคมัภีรภาพ  
คงสาํรวย 

โครงการการปรับปรุง
หอ้ง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงหอ้ง 222 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ร.9 เป็นหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ไวร้องรับการเรียนการสอน
ผา่นระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั
ไดพ้ฒันาข้ึน โดยจดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
และปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เก่าและใหม่ผสมกนั ติดตั้งระบบปฏิบติั
และซอฟทแ์วร์ใหม่ใหส้ามารถใชง้านได ้

4 นายวิทูล ทาชา 
นายคมัภีรภาพ  
คงสาํรวย 

โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ใหค้รอบคลุมวิทยาเขต
อีสาน 

จดัหาเคร่ือง Access Point ท่ีมี
ประสิทธิภาพดี รองรับการเช่ือมต่อไร้สาย 
(Wi-Fi) ท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาเขตอีสาน 
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 การดาํเนินโครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีหลักการและเหตุผล เน่ืองจากทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้ง
พฒันาข้ึนใหมี้ในตน และสามารถนาํไประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้งส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็น
แรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน วิทยาเขตอีสานจึงมีความประสงค์จะพฒันา
ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทุกท่ี 
ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจาํเป็นต้องมีเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงรองรับการใช้งาน 
ประกอบกบัผูว้จิยัทาํดุษฎีนิพนธ์เร่ืองการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงได้จดัหา
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํ
เป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑ์ของ Lenovo ซ่ึงผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนั
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ย
กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวนิาที 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 การจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน  
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การดาํเนินโครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle 
LMS มีหลักการและเหตุผล เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์ (E-learning) นั้นในปัจจุบนัน้ี
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดน้าํมาใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ face to 
face มานานหลายปีแลว้ บางสถาบนัสามารถเปิดการเรียนแบบออนไลน์เต็มหลกัสูตรในระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ยงัไม่มีบทเรียน
ออนไลน์ให้นกัศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากท่ีอาจารยบ์รรยายให้ห้องเรียนไปแลว้ และบางคร้ังอาจารย์
ติดภารกิจจาํเป็น เช่น ติดอบรมสัมมนา ติดการทาํวจิยัภาคสนาม ไม่สามารถเขา้ชั้นเรียนเพื่อบรรยาย
ได ้และไม่มีใครบรรยายแทนได ้ทาํให้นกัศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้สัปดาห์นั้นไป เพื่อแกไ้ข
ปัญหาจุดน้ี บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหา
เวลาอาจารยไ์ม่วา่งไดเ้ป็นอยา่งดีจึงเห็นสมควรท่ีจะตอ้งจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบั
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงบทเรียนของตนเอง เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัจดัข้ึนเพื่อให้การ
อบรมใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงใหแ้ก่ผูร่้วมวิจยั จะไดม้ัน่ใจในการพฒันาบทเรียน
อีเลิร์นน่ิงของตนมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นการจดัอบรมอย่างเป็นทางการ โครงการน้ี มีกิจกรรมท่ีตอ้ง
ดาํเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการ
เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 2) ผูว้ิจยัจดัเตรียมการอบรม นัดหมายผูร่้วมวิจยั เตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนักวิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็น
วิทยากรอบรม 3) ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ดงัภาพท่ี 13 
 

 

 
 
ภาพที ่4.10 การอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย 
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การดาํเนินโครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มีหลกัการและ
เหตุผล เน่ืองจากทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนใหมี้ในตน และสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้ง
ส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน วิทยาเขตอีสานจึง
มีความประสงค์จะพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะ
การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ดังนั้น ผูว้ิจยัและผูร่้มวิจยัจึงเห็นตรงกนัว่าควรมีห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัจะไดท้ดลองใช้ในรายวิชาของผูร่้วม
วิจยัแต่ละคน ในการดาํเนินการปรับปรุงห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 นั้น 
ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือร่วมแรงเอาใจใส่จากผูร่้วมวิจยัทุกท่านทุกคน รวมถึงนักการภารโรง 
แม่บา้นและนกัศึกษาบางคนช่วยงานจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากการปรับปรุงห้อง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์คร้ังน้ี ผูว้จิยัประสงคจ์ะใหเ้ป็นประโยชน์แก่วิทยาเขตอีสานอยา่งแทจ้ริง 
จึงไม่ไดข้องบประมาณจากวิทยาเขต ผูว้ิจยัไดใ้ช้เงินส่วนตวั ในการจดัซ้ืออุปกรณ์ เป็นตน้ว่า ปลัก๊
ไฟฟ้า รางครอบสายไฟฟ้า สายแลน (Lan Cable) โต๊ะคอมพิวเตอร์ สายรัด ไมโครโฟน ส่วน
อุปกรณ์นอกนั้น รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นการนาํของเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับปรุงให้ดีข้ึน ให้ใช้
งานได ้การออกแบบห้อง การวางโต๊ะเกา้อ้ี การติดตั้งสายแลน การเขา้หัว RJ-45 ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) ช่วยกนัดาํเนินการจนแล้วเสร็จ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 222 
สําหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นน่ิง ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน พร้อมใชง้านแลว้ ดงัภาพประกอบขา้งล่าง 
 

 

 
 

ภาพที ่4.11 การปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
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 การดาํเนิน โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ให้ครอบคลุมวิทยาเขตอีสาน มี
หลกัการและเหตุผล เน่ืองจากทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บณัฑิตในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนให้มีในตน และสามารถนาํไประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัทั้งส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน 
วิทยาเขตอีสานจึงมีความประสงคจ์ะพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นกัศึกษาทุกคน 
โดยเฉพาะการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจาํเป็นต้องมีส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ซ่ึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เป็นองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมี ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้มวจิยัจึงเห็นตรงกนัวา่ควรมีระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ไวค้อยบริการนักศึกษา รวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการหรือติดต่องานในวิทยาเขต
ให้ครอบคลุมทุกจุด โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบนัจะเป็นแบบทุกท่ีทุกเวลา นกัศึกษามี
สมาร์ทโฟนทุกคน สามารถเช่ือต่ออินเทอร์เน็ตผา่นทางโทรศพัท์มือถือไดแ้ลว้ ระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi)ท่ีมีประสิทธิภาพถือว่าจาํเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจ ัยและผู ้ช่วยนักวิจัยรวมถึง
เจา้หน้าท่ีของวิทยาเขตอีสานบางคนถึงไดช่้วยกนัวางแผน ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi)ภายในวิทยาเขตอีสาน โดยนาํอุปกรณ์ Accesspoint ท่ีมีอยู่เดิมบางเคร่ือง มาปรับปรุง
ติดตั้งใหม่ใหแ้ขง็แรง สามารถทาํงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และผูว้ิจยัไดจ้ดัซ้ือหามาเพิ่มบางส่วนให้
เพียงพอต่อการใช้งาน อนัเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นน่ิงผ่าน
เครือข่ายไร้สาย ในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ใหค้รอบคลุมวิทยาเขตอีสาน ทั้งหมด 5 
อาคาร คือ 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 
ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนย์
วิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือร่วมแรงเอาใจใส่จากผูร่้วมวิจยัทุกท่านทุกคน 
รวมถึงนกัการภารโรง แม่บา้นและนกัศึกษาบางคนช่วยงานจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ระบบ Wi-Fi 
(เครือข่ายไร้สาย) ของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พร้อมใชง้านแลว้ 
 

 
   
ภาพที ่4.12 การจัดหาและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
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 2) จัดท าปฏิทนิการด าเนินงานและจัดกจิกรรมสะท้อนผล 
 ผู ้วิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยได้มีการนัดหมายและจัดให้มีกิจกรรมการจัดทําปฏิทินการ

ดาํเนินงานเพื่อการวิจยัและการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลข้ึนในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 โดยเร่ิม
ประชุมเวลา 15.00 น. ส้ินสุดเวลา 17.00 น. ณ หอ้งประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร ผูร่้วม
วจิยัเขา้ประชุมเกินก่ึงหน่ึงซ่ึงการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดาํเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน โดยกิจกรรมน้ีไดแ้นวคิดจาก 10 บทบาทของนกัวิจยัคือผูว้ิจยั
จะตอ้งมีบทบาท “เป็นนกัวางแผน และเป็นนกัออกแบบ” และ 10 จรรยาบรรณของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีระบุวา่ “ให้ผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจยัมาก
ท่ีสุด” โดยกิจกรรมทั้งสองมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือการวิจัย  กิจกรรมน้ีเร่ิมต้นจากผูว้ิจยัทาํการ
ทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณี
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน” ให้แก่
ผูร่้วมวิจยัไดรั้บรู้ร่วมกนัก่อนท่ีจะมีการระดมสมองเพื่อร่วมกนัจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานท่ีจะใช้
เป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยัไดป้ฏิทินการดาํเนินงานข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ลาํดบัขั้นตอน ช่ือขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการดาํเนินงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางของการดาํเนินงานเบ้ืองตน้ได้
อยา่งคร่าว ๆ ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
 
ขั้นตอนที่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

1 การเตรียมการ  
(Preparation) ระยะท่ี 1 การ
สร้างความเป็นกนัเองกบัผู ้
ร่วมวิจยั ระยะท่ี 2 การให้
ความรู้เบ้ืองตน้สาํหรับการ
วิจยั ระยะท่ี 3 การใหผู้ร่้วม
วิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนั
วางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดย
ใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม 

(1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและ
นาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั  
(2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้
ใหก้บัผูร่้วมวิจยั  
(3) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจาก
ความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม  
(4) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานการ
จดักิจกรรมสะทอ้นผล 

19 มิ.ย. 58 ถึง 
28 ส.ค. 58 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ ช่ือขั้นตอน กจิกรรม ระยะเวลา 
2 การวางแผน  

(Planning) 
(1) นาํเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบั
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงมาเสริมให้กบัผู ้
ร่วมวิจยัไดรั้บรู้และพิจารณาร่วมกนั 
(2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ  
(3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

11 ก.ย. ถึง 25 
ก.ย. 58 

 

3 การปฏิบัต ิ 
(Acting) 

(1) การกําหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน 
(2) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 

2 ต.ค. ถึง 6 
พ.ย. 58 

4 การสังเกต  
(Observing) 
 

(1) การกาํหนดเทคนิคและเคร่ืองมือ
การวิจยัท่ีใชใ้นการสงัเกตผล  
(2) การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(3) การสะทอ้นผลการดาํเนินงาน 

13 พ.ย. ถึง 27 
พ.ย. 58 

5 
 

การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

การจัดกิจกรรมการสะท้อนผลและ
การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) 

4 ธ.ค. 58 

6 การวางแผนใหม่  
(Re-planning) 

การวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือทาํแผนปฏิบติัการใหม่ 

18 ธ.ค. 58 
 

7 การปฏิบัตใิหม่  
(Re-acting) 

เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 25 ธ.ค. 58 ถึง 
29 ก.พ. 59 

8 การสังเกตผลใหม่  
(Re-observing) 

เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 4 มี.ค. ถึง 11 
มี.ค. 59 

9 การสะท้อนผลใหม่  
(Re-reflecting) 

เช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 5 18 มี.ค. ถึง 25 
มี.ค. 59 

10 การสรุปผล  
(Conclusion) 

การจดักิจกรรมการถอดบทเรียน
(Lesson Distilled) ในวงจรท่ี 2 

31 มี.ค. 59 
 

   
 ผลจากการจดักิจกรรมน้ีทาํให้ผูว้ิจยัเกิดการเรียนรู้วา่ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน

เพื่อการวิจยันั้นควรเร่ิมจากการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีจะนาํมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานเสียก่อน เพื่อความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและความชาํนาญของผูว้ิจยัเอง เม่ือผูร่้วมวิจยัถาม
เก่ียวกบักรอบแนวคิดจะสามารถตอบไดอ้ยา่งมัน่ใจ จากนั้นจึงให้ผูร่้วมวิจยัระดมสมองร่วมกนัเพื่อ
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จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการข้ึนมา 1 ชุด ตามแนวทางท่ี
พวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกนันั้น และท่ีสําคญัปฏิทินการดาํเนินงานน้ีสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน
ไปตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงั ซ่ึงจากการสังเกตพบว่าผูร่้วม
วจิยัไดเ้กิดการเรียนรู้และสามารถร่วมกนัจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานไดเ้องในท่ีสุด  
 (2) การจัดกิจกรรมการสะท้อนผล  ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัให้มีกิจกรรมการ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานเม่ือส้ินสุดขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการทบทวนวธีิการทาํงานท่ีผา่นมาเร่ิมตั้งแต่ในระยะท่ี 2 การให้ความรู้เบ้ืองตน้สําหรับการ
วิจยัมาจนถึงการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน ในดา้นท่ีเป็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ รวมถึงปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินงานโดยการทบทวนน้ีเป็นการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การทาํงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งวิธีการ
ทาํงานท่ีดีอยูแ่ลว้ในการจดักิจกรรมสะทอ้นผลการดาํเนินงานนอกจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะนาํเอา
ผลการบนัทึกจากการสังเกต บนัทึกอนุทินและเคร่ืองบนัทึกภาพ มานาํเสนอเพื่อก่อให้เกิดการ
ถกเถียงอภิปรายร่วมกนัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพื่อการรับรู้ร่วมกนัแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ยงัไดน้าํเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review: AAR) มาใชโ้ดยอาศยัขอ้
คาํถามในการถอดบทเรียนดงัน้ีคือ 1) ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการทาํงานในคร้ังน้ีคืออะไร 2) ส่ิงท่ีบรรลุ
ความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 3) ส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงัคืออะไร เพราะอะไร 4) ถา้มี
งานแบบน้ีอีกเราจะปรับปรุงขอ้ใดบา้ง อยา่งไร ภายใตห้ลกัการดงัน้ีคือ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ ใน
ท่าท่ีสบายท่ีสุดพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ไม่เคร่งเครียด 2) เรียบง่าย แต่มีแบบแผนบนพื้นฐานของ
วิชาการ 3) พร้อมเพรียงกัน เห็นหน้ากันทุกคน และ 4) รับรู้ข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน 
สามารถตรวจสอบ/สอบถามและแกไ้ขเพิ่มเติมไดซ่ึ้งจากการจดักิจกรรมดงักล่าวไดข้อ้สรุปร่วมกนั 
ผลจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเม่ือส้ินสุดขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) ทาํให้
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่ากิจกรรมดงักล่าวน้ีนอกจากจะเป็นการทบทวนเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัแลว้ ยงัช่วยป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งวิธีการทาํงาน
ท่ีดีอยูแ่ลว้กิจกรรมการสะทอ้นผลเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดน้ดัหมายวนัและเวลาในการ
ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) โดยการกาํหนดร่วมกนัวา่ให้มีการจดักิจกรรม
ร่วมกนัคร้ังแรกของขั้นตอนการวางแผนข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 4-25 กนัยายน 2558 
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ภาพที ่4.13 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าปฏิทนิการด าเนินงานและกจิกรรมการสะท้อนผล
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ตารางท่ี 7 ขอ้สรุปจากการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลเม่ือส้ินสุดขั้นตอนการเตรียมการ 
 
ระยะที่ กจิกรรม ส่ิงทีค่าดหวงั ผลทีเ่กดิขึน้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1 
 

1) การจดัประชุม
พบปะพดูคุยและ
ฉนัภตัตาหารเพล/
รับประทานอาหาร
กลางวนัร่วมกนั 

เสริมสร้างความเป็นกนัเอง ความ
ร่วมมือ สร้างสมัพนัธภาพอนัดีให้
เกิดข้ึนระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวจิยั 
กลา้คิดกลา้แสดงทศันะ ลดความ
ขดัแยง้ ระหวา่งผูร่้วมวิจยัดว้ยกนั และ
ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยั ทั้งน้ี
เพ่ือให้การดาํเนินการวิจยัเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

บรรลุ 
ความ

คาดหวงั 
 

จากการจดักิจกรรมถือวา่บรรลุความคาดหวงั เน่ือง
ดว้ยหลงัจากเสร็จกิจกรรมพบวา่ ผูร่้วมวิจยักลา้
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน โดยสงัเกตจากการ
ประชุมในคร้ังถดัไป ผูร่้วมวิจยัไดพ้บปะกนัมากข้ึน
ซ่ึงจากเดิมมีการพบปะหารือกนัเฉพาะภายในห้อง
ทาํงานของตนเองเท่านั้น ทานอาหารร่วมกนับ่อย
ข้ึน 

ควรเพ่ิมจาํนวนคร้ังของการประชุม
แบบไม่เป็นทางการให้มากข้ึน
เน่ืองจากสามารถเสริมสร้างความ
เป็นกนัเองไดดี้กวา่การจดัประชุม
แบบเป็นทางการ ผูร่้วมวิจยัชอบการ
ประชุมแบบโต๊ะกลมมากกวา่ นดั
ประชุมแต่ละคร้ังเพ่ือความสะดวก
โทรศพัทน์ดักไ็ด ้

2 
 

2) การเปิดตวั
โครงการวิจยัและ
นาํเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจยั 

(1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็น
เพ่ือนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วม
การวิจยั 
(2) เสริมพลงัดา้นความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม 

บรรลุ 
ความ

คาดหวงั 
 
 

ผูร่้วมวิจยัแต่ละรูป/คน ต่างตั้งใจฟัง เพราะถือวา่การ
เร่ิมตน้พฒันาอีเลิร์นน่ิงของตนเองแบบเอาจริงเอา
จงัเร่ิมข้ึนแลว้ ทุกท่านพร้อมท่ีจะกา้วเดินแบบเคียง
บ่าเคียงไหล่ไปพร้อมกบัผูว้ิจยั สงัเกตวา่ผูร่้วมวิจยั
เขา้ใจในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมเป็นอยา่งดี 

ควรเพ่ิมจาํนวนคร้ังการอบรมให้
ความรู้จากวิทยากรผูมี้ประสบการณ์
จากภายนอก 

3) การเตรียมความ
พร้อมเบ้ืองตน้
ให้กบัผูร่้วมวิจยั 

(1)  เพ่ือให้ผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

บรรลุ 
ความ

คาดหวงั 

ผูร่้วมวิจยัแต่ละรูป/คน ต่างตั้งใจฟัง ทุกท่านพร้อมท่ี
จะลงมือพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนดว้ยความ
พยายาม สงัเกตไดจ้ากความกระตือรือร้น 

ควรเตรียมเอกสารสรุปแนวคิด
เก่ียวกบัเทคนิคต่าง ๆ ให้ศึกษาร่วม
ดว้ย 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

 
ระยะที่ กจิกรรม ส่ิงทีค่าดหวงั ผลทีเ่กดิขึน้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

  และแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีสาํคญั
สามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้า
ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน 

 
 

มีการถามถึงความเขา้ใจในเทคนิคต่าง ๆ ทั้งเร่ือง
การวิจยัแบบ PAR และเทคนิคการทาํบทเรียนอีเลิร์
นน่ิง 

 

3 4) กิจกรรมร่วมคิด
และวางแผนจาก
ความรู้ส่วนบุคคลท่ี
มีอยูเ่ดิม 
 
 

(1) ตอ้งการให้ผูร่้วมวิจยัไดน้าํเอา
ความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ 
พรสวรรคห์รือสญัชาติญาณของแต่ละ
บุคคลในการทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ทกัษะ
การทาํงานเป็นทีม ความเมตตากรุณา
ต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ ออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ีก่อน  
(2) เพ่ือจะไดท้ราบถึงพ้ืนฐานของแต่
ละคน อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ี
ซ่อนอยูใ่นตวัผูว้ิจยัแต่ละคน  

บรรลุ 
ความ

คาดหวงั 
 
 
 
 

เน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 
ทุกคนไดน้าํเสนอแนวคิดของตนเอง รวมไปถึงการ
ไดร่้วมกนัอภิปรายแนวคิดของคนอ่ืนดว้ย ถึงแมแ้ต่
ละคนยงัความรู้เก่ียวกบั การวิจยัเชิงปฏิบติัการและ
การพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงโดยใชค้อมพิวเตอร์
ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอ้ยอยูก่ต็ามแต่
เป็นการดีท่ีทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงพ้ืนฐานเดิมของแต่
ละคนและทราบวา่จะเพ่ิมเติมตรงไหนมาก 
ตรงไหนนอ้ย  

ควรให้เวลาในการนาํเสนอมากกวา่
น้ี ปล่อยให้ทุกคนไดแ้สดงความรู้ 
ทกัษะของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

5) จดัทาํปฏิทินการ
ดาํเนินงานเพ่ือการ
วิจยั  

(1) เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการ
วิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน 
 

บรรลุ 
ความ

คาดหวงั 
 

ในเบ้ืองตน้พบวา่ผูร่้วมวิจยัยงัไม่มีทกัษะในการ
เขียนปฏิทินการดาํเนินงาน เห็นไดจ้ากหลายท่านไม่
แสดงความคิดเห็นอะไรเลย 

ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน
ควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดใน
การวิจยัและมีการระดมสมอง
ร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ทุกคน 
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 หลงัจากขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) ทั้ง 3 ระยะส้ินสุดลง ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ประเมินและพบวา่ผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว ทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
คิด ร่วมกนัอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สามารถสรุปส่ิงท่ีไดอ้อกมาเป็นรูปธรรม 5 
ดา้น คือ 1) ความเป็นกนัเองอย่างมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อกนั กลา้พูดกลา้คุยกลา้ช้ีแนะซ่ึงกนัและกนั 
2) ทุกท่านมีความรู้ความเขา้ใจ เห็นความสําคญั ให้ความร่วมมือเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะดาํเนินการวิจัย 
“การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน” 3) ผูร่้วมวจิยัมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั
ท่ีใชแ้ละเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค 4) ผูร่้วมวิจยัทราบถึงแนวทางการพฒันาอีเลิร์นน่ิงและสภาพ
ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของลูกศิษย ์ในอดีต ปัจจุบนั ปัญหาท่ีสําคญั 
สภาพท่ีคาดหวงั แนวปฏิบติัเพื่อท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่ รวมถึงตวัโครงการพฒันา 
ตามหลกัการ “ดึงศกัยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) ก่อน แลว้เสริม
ดว้ยศกัยภาพจากภายนอก (Outside-in)” หรือตามแนวคิด  “let them first, then researcher”             
5) ปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมสําหรับใช้เป็นกรอบเวลา
ดาํเนินงานวจิยัซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และตวัผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คน 

 
 วงจรที ่1: ขั้นตอนที ่2 การวางแผน (Planning): สภาพปัจจุบัน ปัญหา ส่ิงทีค่าดหวงั 
และทางเลือกเพ่ือการบรรลุผล 
 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนักาํหนดให้มีการดาํเนินกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน
รวม 3 วนั มีกิจกรรมจาํนวน 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์สภาพความตอ้งการการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
โดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการการเปล่ียนแปลง 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action plan) เพื่อบรรลุสภาพท่ี
คาดหวงั ซ่ึงสรุปเป็นตารางแสดงกิจกรรมและการดาํเนินงานไดด้งัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั้นตอนการวางแผน 
 
คร้ังที ่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิทีย่ดึถือ 

1 11 ก.ย. 58 จดัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการการ
วิเคราะห์สภาพ 
ความตอ้งการการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง 

เพ่ือให้ผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
วิเคราะห์ “สภาพการเรียนการ
สอนของ มหาวิทยาลยัมหามกฏุ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  ท่ี
เคยเป็นมา” 

- คาํนึงถึง “การดึง
ศกัยภาพของผูร่้วมวิจยั
ออกมาอยา่งเตม็ท่ีก่อน” 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

คร้ังที ่ วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิทีย่ดึถือ 

  โดยชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ใน มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราช
วิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ท่ีตอ้งการ
พฒันาหรือตอ้งการ
การเปล่ียนแปลง   

 “สภาพการเรียนการสอนดว้ย
ระบบอีเลิร์นน่ิงในปัจจุบนั” 
“สภาพปัญหาท่ีสาํคญัเก่ียวกบั
การเรียนการสอนใน 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ” 
“สภาพการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
จากการแกปั้ญหาดว้ยระบบ 
อีเลิร์นน่ิง”  “ทางเลือกท่ี
หลากหลายเพ่ือการแกปั้ญหา
การเรียนรู้ดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิง” 
“การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพ่ือปฏิบติัการ
แกปั้ญหาดว้ยการพฒันาระบบ
อีเลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน ” 

- ยึดถือหลกัการ 
“ตระหนกัในศกัยภาพ 
ความเช่ียวชาญ และการ
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจาก
ภายในชุมชนเอง” 

2 18-25 ก.ย. 
58 

การจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ 
(Action Plan) 

- ร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
อีเลิร์นน่ิงโดยชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  

ยึดถือจรรยาบรรณของ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมคือ “ให้ผู ้
ร่วมวิจยัมีส่วนร่วมใน
การออกแบบกระบวน 
การวิจยัมากท่ีสุด มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนั และ
ขอ้เสนอแนะไดรั้บความ
เห็นชอบจากทุกฝ่าย” 
รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ท่ี
ระบุไวใ้น 10 บทบาท
ของนกัวิจยั 
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 1) การวิเคราะห์สภาพความต้องการการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงโดยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการการ
เปลีย่นแปลงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ณ หอ้งประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 
เป็นการจดัประชุมในลกัษณะการประชุมเชิงปฏิบติัการ ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมเกินก่ึงหน่ึงเน่ืองจาก
บางท่านติดบรรยายช่วงเชา้ ใชร้ะยะเวลาการประชุมตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. สืบเน่ืองจากขั้นตอน
ท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) ผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน เคยไดร่้วมกนัตั้งคาํถามปลายเปิดออกมา 
ดงัน้ีคือ “เราจะพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดอ้ยา่งไร จะทาํใหท้ราบถึงสภาพความเป็นมาของอีเลิร์นน่ิง
ในอดีต สภาพปัจจุบนั และเรามีความคาดหวงัใหม่ต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเป็นอยา่งไร
(คาดหวงัโดยรวม) คิดวา่มีแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่น้ี” คร้ังนั้นผูร่้วม
วิจยัช่วยกนัตอบคาํถามโดยแยกออกเป็นขอ้ ๆ รวมทั้งหมด 6 ขอ้ ดงัน้ี 1) ดา้นอาคารสถานท่ีและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ดา้นวสัดุครุภณัฑ์และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับการ
เรียนการสอน 3) ดา้นการจดัการระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 4) ดา้นระบบบริการการศึกษา 5)  
ดา้นการบริหารการศึกษา 6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตอีสานซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โดยการ
นาํเอาปัญหาเป็นตวัตั้งแลว้ตอบคาํถามทีละขอ้ในขอ้คาํถามปลายเปิดท่ีร่วมกนัตั้งไว ้ถือวา่ไดข้อ้มูล
และมุมมองท่ีน่าสนใจหลายส่ิง หลายอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ไดด้าํเนินการโดยคาํนึงถึง “การดึงศกัยภาพ
ของผูร่้วมวิจยัออกมาอยา่งเต็มท่ีก่อน” และถือไดว้า่เป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพมุมมองท่ีผูร่้วมวิจยัมี
ต่อรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และความเขา้ใจในรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน (PLC in MBUISC) ของ
ตนเอง ในสภาพท่ีตวัผูร่้วมวจิยัเองมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยมากเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง โดยใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรูปแบบการพฒันาบทเรียนท่ีตอ้งอาศยัทฤษฎี
ชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมแรงร่วมใจ การเอ้ือเฟ้ือแบบกลัยาณมิตรซ่ึงกนัและกนั
ดงันั้นผูว้จิยัไดจ้ดัทาํเอกสารช่ือเร่ือง “แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงและการพฒันา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” แจกให้ผูร่้วมวิจยัทั้ง 14 รูป/คน โดยเน้ือหาภายในเป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ได้ศึกษาค้นควา้จากแหล่งข้อมูลทั้ งของประเทศไทย และต่างประเทศ (นํามาจากบทท่ี 2) มี
รายละเอียด ดังน้ี 1) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม: ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั             
2) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อเสริมความรู้ ความเขา้ใจ แก่ผูร่้วมวิจยั หลงัจากไดอ้ภิปรายร่วมกนัแลว้ ผูว้ิจยัจึงขอนดัประชุม
เชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์ สภาพการพฒันาอีเลิร์นน่ิงและสภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน โดยทุกรูป/คน เห็นร่วมกนัวา่ควรเป็นวนัศุกร์ ท่ี
ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ว่างตรงกนั เน่ืองจากจะได้มีเวลาอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัได้เต็มท่ี จึง
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กําหนดเป็นวนัศุกร์ท่ี 18 กันยายน 2558 ก่อนปิดการประชุมผูว้ิจ ัยได้กล่าวกับผูร่้วมวิจัยเป็น
ขอ้เสนอแนะเพื่อความเขา้ใจชดัเจนข้ึน และหลงัจากนั้นจึงปิดการประชุม 

 “…ผมมีความเช่ือมัน่วา่หลงัจากการประชุมอภิปรายกนัวนัน้ีแลว้ ส่ิงท่ีผมไดน้าํเสนอไป 
รวมถึงการตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ นั้น ผมอยากให้ผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน กลบัไปทบทวน
และอ่านอีกคร้ัง ทุกท่านจะมีความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน และหากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือมี
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ อีก สามารถแจง้ผมไดต้ลอดเวลา ขอบคุณมากครับ” 

(ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
      

 
 

ภาพที ่4.14 การประชุมคร้ังแรกในข้ันตอนการวางแผน 
 
 หลงัจากนั้นในวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 ผูว้ิจยัได้นัดหมายผูร่้วมวิจยัจดัการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การวิเคราะห์สภาพการพฒันาอีเลิร์นน่ิงและสภาพชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เร่ิมเวลา 09.00-11.30 น. แบบโต๊ะกลม หนา้ห้อง
ประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงแรกเร่ิมจากผูว้ิจยัไดก้ล่าวนาํถึงความสําคญั
ของการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง และความสําเร็จของกิจการงานต่าง ๆ ท่ีอาศยัความสามคัคีของชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนการเรียนรู้ยิง่ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมแรงใจของคนในชุมชน เม่ือเห็นวา่ทุกท่าน
ให้ความสนใจฟังและพร้อมท่ีจะประชุมแล้ว ผูว้ิจยัจึงได้กล่าวถึงเน้ือหาในเอกสารท่ีแจกให้ใน
สัปดาห์ก่อน และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัไดซ้กัถามขอ้สงสัย โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตวา่ผูร่้วมวิจยัส่วน
ใหญ่ไดอ่้านคู่มือดงักล่าวมาก่อนหน้าการประชุมบา้งแลว้ โดยสังเกตจากขอ้คาํถามท่ีผูร่้วมวิจยัได้
ซักถามล้วนเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในคู่มือ และร่วมอภิปรายกันหลังจากการตอบขอ้ซักถามเสร็จส้ินลง 
ต่อจากนั้นผูว้ิจยัจึงไดนิ้มนต์ท่านรองอธิการบดี ไดก้ล่าวถึงสภาพความเป็นมาของวิทยาเขตอีสาน 
ตลอดจนถึงแนวทางในการบริหาร การพฒันาในอนาคต ในขณะท่ีรับฟังรองอธิการพูด ผูว้ิจยัได้
แจกเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนเก่ียวกบับริบทประวติัความเป็นมาของวิทยาเขตอีสาน ให้กบัผูร่้วมวิจยัทุก
คนเพื่อทาํการศึกษาไปพร้อม ๆ กบัการรับฟัง เม่ือรองอธิการบดีพูดจบลง ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูร่้วม
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วิจยัซักถามขอ้สงสัยพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมสรุป
ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของวทิยาเขตอีสาน ดงัน้ี 
 

 

 
ภาพที ่4.15 การประชุมคร้ังที่สองในข้ันตอนการวางแผน 
 
ประวตัิความเป็นมาของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
 รองอธิการบดีไดเ้ล่าประวติัความเป็นมาของวิทยาเขตอีสานให้แก่ท่ีประชุมไดรั้บทราบ
ว่า  แรกเ ร่ิม เ ดิมทีนั้ น  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตั้ งอยู่  ณ  ว ัดบวรนิ เวศวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ไม่มีวทิยาเขตในต่างจงัหวดั เปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรเท่านั้น แต่
เม่ือโลกเจริญข้ึนพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความตอ้งการการศึกษามี
มากข้ึน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัจึงเปิดรับคฤหัสถ์ทัว่ไปเขา้ศึกษา ซ่ึงในการเล่าประวติั
วิทยาเขตนั้น ท่านรองอธิการบดีไดเ้มตตาเล่าให้ฟังค่อนขา้งละเอียดและมีเร่ืองเสริมมาก ท่านจึง
อนุญาตให้ผูว้ิจยัไดน้าํประวติับางส่วนท่ีไดมี้การพิมพเ์ผยแพร่แลว้มาใส่ในงานวิจยัน้ีได ้ดงัน้ี เม่ือ
วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2533 สภามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ไดอ้นุมติัใหส้ถาปนา วิทยาเขต
แห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจังหวดัขอนแก่น ให้ช่ือว่าสภาการศึกษามหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ณ วดัศรีจนัทร์ (พระอารามหลวง) อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภายหลงั มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ จดัตั้งมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั มีสถานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้
ช่ือใหม่ว่า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั พ.ศ. 2540 และไดย้า้ยไปอยู่ ณ 9/37 หมู่ท่ี 12 บา้นโนนชยั ถนนราษฎร์คนึง 
ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นท่ีธรณีสงฆข์องวดัโนนชยัวนาราม เม่ือ
วนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสถาปนา ดงัน้ี คือ 
 1. เพื่อเป็นสถานศึกษาดา้นพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อใหเ้ป็นสถานศึกษาวทิยาการอนัเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ 
 3. เพื่อใหศ้าสนทายาทไดเ้ป็นกาํลงัในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาท
ท่ีเหมาะสมกบักาลสมยั 
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 4. เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา ค้นควา้ วิจยั ทางพระพุทธศาสนา และทาํนุ บาํรุง
ศิลปวฒันธรรม ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ทั้งน้ีภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่าคณะกรรมการประจาํวิทยา
เขตอีสาน แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ 
 1. สาํนกังานวทิยาเขตอีสาน 
 2. ศูนยบ์ริการวชิาการอีสาน 
 3. วทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
 เร่ิมเปิดใหก้ารศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2533 เป็นตน้มา และได้
เปิดศูนยก์ารศึกษาข้ึนมาอีก 2 แห่งคือ 
 1. ศูนยก์ารศึกษาอุบลราชธานี 
 2. ศูนยก์ารศึกษาหนองบวัลาํภู 
 
เคร่ืองหมายของมหาวทิยาลัย 

 
ความหมายของเคร่ืองหมายมหาวทิยาลัย 
 พระมหามงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4 พระผูท้รง
เป็นท่ีมาแห่งนาม “มหามกุฏราชวทิยาลยั” 
 พระเกีย้วประดิษฐานบนหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทรงเป็นผูพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดัตั้ งมหามกุฏราชวิทยาลยั และ
พระราชทานทรัพยบ์าํรุงปีละ 60 ชัง่ 
 หนังสือ หมายถึง คมัภีร์และตาํราทางพระพุทธศาสนา โดยท่ีมหามกุฏราชวิทยาลยัจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อเป็นแหล่งผลิตคมัภีร์และตาํราทางพระพุทธศาสนา สําหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึง
อุปกรณ์ในการผลิตคมัภีร์และตาํราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตาํราทางพระพุทธศาสนา 
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 ช่อดอกไม้แย้มกลีบ ในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยา
ความรู้ แต่ในทางพระศาสนาหมายถึง กิตติศพัท์ กิตติคุณ ท่ีฟุ้งขจรไปดุจกล่ินแห่งดอกไมโ้ดยมี
ความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ 
 พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายถึง มหามกุฏราชวิทยาลยัเป็นสถาบนัเพื่อความ
มัน่คงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนา ทั้งในดา้นการศึกษาและการเผยแผ ่
 วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาท่ีบงัเกิดข้ึนจากกิจกรรมของ
มหามกุฏราชวทิยาลยัภายใตพ้ระบรมราชูปถมัภข์องพระมหากษตัริยไ์ทย 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรี, โท, เอก ปัจจุบนั คือ  
“มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั” 
สถานทีต่ั้ง 
 9/37 หมู่ท่ี 12 บา้นโนนชยั ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น 40000 
ปรัชญา (Philosophy) 
 “ความเป็นเลิศทางวชิาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา” 
 Academic Excellence based on Buddhism 
 ปณธิาน (Aspiration) 
 มุ่งมัน่ผลิตบณัฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถในการคิด
เป็น พูดเป็น ทาํเป็น และคิดดี พูดดี ทาํดีตามแนวพระพุทธศาสนา 
วสัิยทศัน์ (Vision Statements) 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เป็นสถาบนัท่ีผลิตบณัฑิตให้มีความรู้
ดี มีความประพฤติดี ดํารงชีพในสังคมด้วยพรหมวิหารธรรม เป็นแหล่งรวมของความรู้และ
ผูเ้ช่ียวชาญวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถช้ีนําสังคมและยุติข้อขัดแยง้ด้านวิชาการ
พระพุทธศาสนาไดเ้ป็นสถาบนัท่ีมีระบบบริหารและระบบจดัการไดม้าตรฐานสากล 
พนัธกจิ (Mission Statements) 
 1. ผลิตบณัฑิตทางดา้นพระพุทธศาสนา ใหมี้คุณสมบติัตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัและ
กระจายโอกาสใหพ้ระภิกษุสามเณร คฤหสัถ ์และผูส้นใจมีโอกาสศึกษามากข้ึน 
 2. วจิยัและพฒันางานดา้นวชิาการ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการพระพุทธศาสนา
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 
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 3. สร้างเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถ่ิน โดยเฉพาะวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และสร้างสันติสุขให้เกิดในสังคม ชุมชน
และทอ้งถ่ิน สามารถช้ีนาํสังคมและยติุขอ้ขดัแยง้ในหลกัวชิาการพระพุทธศาสนา และจริยธรรม 
 4. รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลยัเป็น
แหล่งคน้ควา้ ทาํนุบาํรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถ่ิน รวมทั้งสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งเพื่อให้มี
ภูมิคุม้กนัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม 
 5. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการมหาวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
วตัถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ทั้งทางดา้นความรู้และความประพฤติ 
 2. สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีภูมิคุม้กนั และมีคุณภาพ 
 3. สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 4. สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 
 5. สร้างระบบการบริหารองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีมาตรฐานสากล 
 นอกจากนั้นท่านรองอธิการบดีไดเ้มตตาพูดถึงงานวิจยัน้ีวา่ “ส่วนสภาพการพฒันาระบบ
อีเลิร์นน่ิงและสภาพความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในการวิจยัของอาจารยว์ิทูล ทาชา อาตมา
มองวา่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ท่ีคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมายถึงบุคลากรทุกคน รวมถึงนกัการภารโรงและแม่บา้นดว้ย ตอ้งร่วมแรงร่วม
ใจทาํงานร่วมกนั ในวงจรของการร่วมกนัตั้งคาํถาม และการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้บรรลุผล
การเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนกัศึกษาท่ีพวกเขาจะไดใ้ชบ้ทเรียนอีเลิร์นน่ิงเสริมในเวลาวา่ง โดยมีความเช่ือ
วา่ หวัใจของการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหดี้ข้ึน สมตามเจตนารมณ์ท่ีวา่ เก่ง ดี มีสุข อยูท่ี่การ
เรียนรู้ท่ีฝังอยู่ในการทาํงานของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร โดยมีบริบทชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ซ่ึงอาตมามัน่ใจว่าการ
ทาํงานเป็นทีม และเป็นทีมท่ีจะยอมทุ่มเทเพื่อกา้วไปขา้งหน้าดว้ยกนั จะเป็นทีมเรียนรู้ของครูเพื่อ
ศิษย ์จะนาํพาวิทยาเขตอีสานของเรากา้วไปอยา่งมีคุณภาพ แมจ้ะเป็นวิทยาเขตเล็ก ๆ แต่ขอให้เล็ก
แบบพริกข้ีหนู ท่ีเรียกวา่ จ๋ิวแต่แจ๋วนัน่เอง” 
 ซ่ึงท่ีจริงแลว้บริบทการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มีลกัษณะเป็นบริบทแห่งการปฏิบติังานด้านการเรียนการ
สอนบนฐานงานประจาํวนัจริงท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ผา่นงานท่ีทาํ เป็นการใหค้วามสําคญัและเคารพ
กบัผูท้าํหนา้ท่ีและรับผดิชอบในงานของตนไดใ้ชเ้วลาเตม็ท่ีในการเรียนรู้และพฒันาร่วมกนัใน PLC 
โดยการลดการแทรกแซงท่ีไม่จาํเป็นโดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งในสถานท่ีและนอก
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สถานท่ี เป็นต้นว่า การอบรม การสัมมนา การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ใน
ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารยงัพยายามเปล่ียนการแทรกแซงเป็นเอ้ือให้บุคลากรตระหนกัในภารกิจหนา้ท่ี
รับผดิชอบ ทุ่มเทพลงัแรงกายแรงใจมุ่งไปท่ีการพฒันาผูเ้รียนเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํงาน โดยใช้
โจทยจ์ริงในสถานการณ์จริงโจทยท่ี์คณาจารยใ์น PLC ตอ้งร่วมกนัเผชิญ ขบคิด หาหนทาง ลงมือทาํ
และรับผิดชอบร่วมกันอย่างจริงจงัจนกว่าจะเห็นผลสําเร็จได้ท่ีพฒันาการของผูเ้รียน PLC ใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  จึงจาํเป็นตอ้งมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การพฒันาวิชาชีพของบุคลากรให้มีความวอ่งไวปรับตวัทนั และรับมือกบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียน โดยพึ่ งพิงการพัฒนาจาก
สภาพแวดลอ้มของตนเองตั้งแต่ระดบับุคคล และกลุ่มคนท่ีร่วมแรงร่วมใจรับผิดชอบงานร่วมกนั
เป็นสาํคญั 
 หลังจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันสรุปข้อมูลประวติัความเป็นมาของวิทยาเขต
อีสานเสร็จส้ินลง ผูว้จิยัไดอ่้านขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปร่วมกนันั้นให้ผูร่้วมวิจยัรับฟังอีกรอบ ก่อนท่ี
จะรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลร่วมกนั หลงัจากนั้นไดป้ล่อยให้ผูร่้วมวิจยัร่วมกนัคิดและวิเคราะห์
ถึงสภาพการพฒันาอีเลิร์นน่ิง รวมถึงการนาํเอาอีเลิร์นน่ิงมาใชใ้นการเรียนการสอน และสภาพความ
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community) ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีเคยเป็นมาในอดีต โดยในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสังเกตเห็นความแตกต่างจากการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ ในขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
(Preparation) เน่ืองจากผูร่้วมวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
และ ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากท่ีผูว้ิจยันาํมาอธิบายเสริมให้กบัผูร่้วมวิจยัทุกท่าน
ก่อนหน้าน้ีเป็นระยะ ๆ แล้ว และรวมถึงผลจากการนําแนวคิดเชิงทฤษฎีมาบูรณาการกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นตวัของผูร่้วมวจิยัทุกท่านแลว้ทาํให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุป 
ดงัน้ี 

     สภาพในอดีตท่ีผา่นมาอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ยงัมีไม่เพียงพอและมีขอ้บกพร่องหลาย
ประการ เช่น สนามกีฬาไม่เพียงพอ ไม่ไดม้าตรฐาน ไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมใชง้าน เล่นไดเ้พียงไม่ก่ี
ประเภท ก็จริง แต่นกัศึกษาสามารถสร้างความสามคัคีกนัไดด้ว้ยการใชส้ถานท่ีอนัคบัแคบ ท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดันั้น เพราะความเอ้ือเฟ้ือ เห็นอกเห็นใจกนั มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั อีกทั้งคณาจารย์
ก็เป็นกนัเองกบันักศึกษา บางคร้ังก็แบ่งทีมอาจารยก์บันกัศึกษาเล่นฟุตบอลกนั เป็นท่ีสนุกสนาน 
นาํมาซ่ึงความรักความผกูพนัต่อสถาบนั ส่วนส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามห้องเรียน เช่น ไม่มี
ป้ายหอ้ง หอ้งนํ้าบนอาคารชาํรุด ไม่มีโทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งห้องฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีเคร่ือง
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บริการนํ้าด่ืม (ร้อน-เยน็) บนอาคารเรียนไม่มีระบบกลอ้งวงจรปิดไม่มีหอ้งทาํกิจกรรมไม่มีห้องปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ ไม่มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการสืบคน้ขอ้มูล
ออนไลน์ ซ่ึงจริง ๆ แล้ว ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น มีอยู่บ้าง แต่อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ไม่เต็ม
ศกัยภาพ ถึงตรงน้ี ผูร่้วมวิจยัต่างก็สรุปประเด็นร่วมกนัวา่ แมส่ิ้งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จะไม่
เอ้ือ เน่ืองจาก วิทยาเขตอีสานเป็นวิทยาเขตเล็ก ๆ เป็นวิทยาเขตตั้ งใหม่ มีงบประมาณจาํกัด 
คณาจารย์ชดเชยให้นักศึกษาด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทําหน้าท่ีบรรยาย อบรมศีลธรรม 
จริยธรรม ความรู้ให้แก่ลูกศิษยอ์ย่างเต็มท่ี นาํมาซ่ึงความน่าเช่ือถือแก่นักศึกษา ทาํให้มีจาํนวน
นกัศึกษาเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจมาทุกปีการศึกษา สําหรับสภาพในปัจจุบนัมีดงัน้ีคืออาคาร
สถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมีความพร้อมมากข้ึน เช่น มีสนามฟุตบอล
ขนาดเล็ก มีสนามวอลเล่ยบ์อล มีสนามตะกร้อ มีสนามแบดมินตนั มีสนามเปตอง ภายในอาคารมี
การจดัทาํป้ายหมายเลขบอกหอ้งต่าง ๆ เช่น ป้ายฝ่ายต่าง ๆ ป้ายหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ป้ายโรงอาหาร 
มีการปรับปรุงห้องนํ้ าบนอาคาร จนปัจจุบนัสามารถใช้ได้ทุกห้อง ได้จดัหาเคร่ืองบริการนํ้ าด่ืม 
(ร้อน-เยน็) มาใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ มีการปรับปรุงหอ้งเป็นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงห้อง รวมเป็น 2 ห้อง เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีห้องคอมพิวเตอร์ทั้ ง 2 ห้อง มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 วงจร และเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศตามห้องเรียนต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ี
ทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพ ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดตามอาคารและจุดท่ีมีความสําคญั มีความเส่ียงสูง 
ติดตั้งระบบโทรศพัท์ภายในและถงัดบัเพลิง แมว้่าดา้นอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัจะเอ้ือต่อการปฏิบติังานค่อนขา้งมากแลว้ก็ตาม แต่ปัญหาท่ีสําคญั
คือการขาดแคลนงบประมาณดาํเนินการในการซ่อมแซมส่วนท่ีเส่ือมสภาพ เพราะบางอุปกรณ์มีค่า
บาํรุงรักษาสูง สภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ มีระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีสมบูรณ์สามารถใชเ้ป็นส่วนเสริมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมอาคารทุกหลัง ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบการเรียนการสอนได ้และระบบโทรศพัทภ์ายในเพื่อสําหรับการส่ือสารระหวา่งฝ่ายต่างๆ 
ท่ีครบทุกส่วนงาน และสาํหรับอาจารยฝ่์ายฝึกประสบการณ์อาชีพ ทั้งฝ่ายศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ คาดหวงัว่าจะมีสํานกัฝึกท่ีมีบุคลากรและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือครบถว้นสมบูรณ์
สามารถปฏิบติังานตามภารกิจได้เต็มประสิทธิภาพ สุดทา้ยฝ่ายกิจการนกัศึกษาก็คาดหวงัว่าจะมี
หอ้งสาํหรับฝ่ายมีงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ 

 ด้านวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนการสอนในปัจจุบนัตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นตน้มา มีดงัน้ีคือวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีจาํเป็นสําหรับการเรียนการสอนมี
พร้อมมากข้ึน เช่น มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค เคร่ืองพร้ินเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
และวิชวัไลเซอร์ (Visualizer) มีเคร่ืองขยายเสียงสําหรับใชส้อนตามห้องบรรยายท่ีเพียงพอ ส่วนท่ี
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ชาํรุดไดรั้บการซ่อมแซมแกไ้ขจนสามารถใชไ้ดทุ้กเคร่ือง ห้อง Sound lab ใชง้านไดใ้นระดบัท่ีน่า
พอใจ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาใช้เรียน ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจากงบ
กระตุน้เศรษฐกิจจาํนวน 55 เคร่ือง ประจาํหอ้งคอมพิวเตอร์ 221 ส่วนเคร่ืองเก่าผูว้ิจยัไดป้รับปรุงให้
สามารถใชง้านได ้ประจาํห้องคอมพิวเตอร์222 จาํนวน 49 เคร่ือง โดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ 222 
น้ี จะใชเ้ป็นห้องสําหรับเรียนผา่นระบบอีเลิร์นน่ิงของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นหลกั 
ดงันั้นขณะน้ีถือว่าวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน มีความทนัสมยัและ
ทนักับสภาวะในปัจจุบัน แต่ยงัไงก็ยงัคงไม่เพียงพออยู่ดี ทาํให้เกิดปัญหาเวลาจัดตารางสอน 
(ชั่วโมงชนกัน บางคร้ังทาํให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ร่วมกันในหลายสาขาวิชา) 
ปัจจุบนัมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก UniNet 1 เส้นทาง ความเร็ว 100/100 Mbps และจาก 
CAT 1 เส้นทาง ความเร็ว 50/30 Mbps ทาํ Loadbalance ให้นกัศึกษาและคณาจารยเ์จา้หน้าท่ี ได้
สืบคน้ขอ้มูล แต่ถึงกระนั้นก็ยงัคงมีเสียงบ่นวา่ระบบอินเทอร์เน็ตในวิทยาเขต ชา้ อืด ใชง้านไม่ได ้
เป็นบางวนั ถ้ามองด้วยใจเป็นกลาง ถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของเทคโนโลยี ซ่ึงเราควบคุมไม่ได้
เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องมากมาย สําหรับปัญหาท่ีสําคัญมีดังน้ีคือขาดแคลน
บุคลากรดา้น ICT ขาดแคลนงบประมาณดาํเนินการในระดบัท่ีเพียงพอ ทุกวนัน้ีอยูใ่นสภาพท่ีใชไ้ป
ซ่อมไป สภาพท่ีคาดหวงัมีดังน้ีคือ ต้องการให้มีจาํนวนบุคลากรด้าน ICT ท่ีเพียงพอ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถภาพสูงเพียงพอต่อการใช้งานเพิ่มมากข้ึน ถา้เป็นไปไดอ้ยากให้ทาํเป็นศูนย์
คอมพิวเตอร์มาตรฐานท่ีมีระบบไฟฟ้าเสถียร เพราะปัจจุบนัน้ีระบบไฟฟ้ามีปัญหาคือไฟตกบ่อย ทาํ
ใหอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางเคร่ืองหยดุการทาํงาน ส่งผลใหร้ะบบอินเทอร์เน็ตล่มไปดว้ย ทั้งน้ีเพื่อ
ตอ้งการให้นกัศึกษาและคณาจารยไ์ม่ตอ้งใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ร่วมกนัในหลายสาขาวิชา
เพราะบางสาขาวิชาเรียนไม่ทนักนั ตอ้งการให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีใช้งานได้อย่าง
ราบร่ืนไม่ติดขดั รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ทัว่ทั้งบริเวณวทิยาเขตอยา่งเพียงพอ 

 ดา้นการจดัการระบบประกนัคุณภาพการศึกษาสภาพในอดีตท่ีผ่านมามีดงัน้ีคือ ระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาเขตอีสาน ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและคณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีไดใ้ห้
ความสนใจและเห็นความสาํคญันอ้ยมากหรือเกือบไม่มีเลยก็วา่ได ้เม่ือถึงเวลาตรวจประเมินทีก็ค่อย
ต่ืนเตน้ทีระดมกาํลงักนัทุกภาคส่วนเหมือนผกัชีโรยหนา้ พอผ่านพน้ไปก็ขาดการเหลียวแล พอถึง
รอบการประเมินก็มาเตน้กนัอีกที เป็นลกัษณะน้ีมาโดยตลอด ขาดความต่อเน่ืองนอกจากน้ียงัพบวา่
คณะผูบ้ริหารและคณาจารยเ์จา้หน้าท่ีทุกคนในวิทยาเขตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ผูบ้ริหารเองก็ไม่ไดเ้ขา้ไปดูในรายละเอียดดว้ยตนเอง ทั้ง ๆ 
ท่ีจริงแลว้เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเลยทีเดียวใช้การสั่ง
การเป็นหลกัและให้ความสําคญัเฉพาะผลของการประเมินเท่านั้นส่วนกระบวนการท่ีจะไดม้าซ่ึง
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คุณภาพนั้นถูกละเลย ผูบ้ริหารขาดความตะหนกัถึงความสําคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เวลาเตรียมขอ้มูลเพื่อรับการประเมินก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคณาจารยเ์จา้หน้าท่ีทุกคนอย่างท่ี
ควรจะเป็น รวมไปถึงไม่มีการจดัอบรม เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ท่ีถูกต้องตรงตามท่ี สกอ. 
กาํหนด เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ อีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาคือไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบุคลากรท่ี
ดาํเนินงานดา้นน้ีอยา่งชดัเจนและเป็นระบบ ไม่ใชก้ารทาํงานแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการดาํเนินงาน 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหก้ารประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกท่ีผา่นมาไม่สะทอ้น
ผลการประเมินและความมีคุณภาพอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมา จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้ง
กบั ศิริ ถีอาสนา (2550) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “…ปัญหาสําคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานประกนั
คุณภาพในโรงเรียน ไดแ้ก่ บุคลากร และกระบวนการทาํงาน ซ่ึง ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวไดต้รงจุด เน่ืองจากเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และเนน้การพฒันาคน ดงันั้นจึงทาํใหบุ้คลากรเม่ือไดผ้า่นการร่วมดาํเนินการวจิยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยั
น้ีแลว้ จะมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
งานประกนัคุณภาพเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานประจาํของตนเอง” สําหรับสภาพในปัจจุบนั 
พ.ศ. 2558 มีดงัน้ีคือ ปัจจุบนัเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คือผูบ้ริหารทั้งหมดเร่ิมให้
ความสําคญัมากข้ึน โดยเห็นได้จากการจดัประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
ภายในระดบัหลกัสูตร คณะ/วิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2557 ในเดือน 
พฤศจิกายน 2558 และในการตรวจประเมินจริงผูบ้ริหารทั้งหมดก็ไดเ้ขา้ร่วมในการประเมินคอย
ตอบคาํถาม ช้ีแจงผลการดาํเนินงานของวิทยาเขตดว้ยตวัเองทุกขั้นตอน ทาํให้ทราบถึงระบบและ
กลไกของระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกขั้นตอน ซ่ึงผลการประเมินในระดบัวิทยเขต ของ
วทิยาเขตอีสานไดค้ะแนนการประเมินในระดบั 2.07 ซ่ึงไม่ผา่นการประเมิน ทั้ง ๆ ท่ี วทิยาเขตอีสาน
ดาํเนินการดา้นการเรียนการสอนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เต็มกาํลงัความสามารถทุกสาขาวิชา แต่ผล
การประเมินกลับไม่ผ่าน เป็นเพราะผูบ้ริหารและคณาจารย์ไม่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างถ่องแท ้ส่ิงท่ีทาํมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นบางอย่างไม่ตอบโจทยก์ารประกนัคุณภาพ
การศึกษา กรรมการผูท้รงวุฒิตรวจประเมินวิทยาเขตอีสาน ท่านบอกว่า ส่ิงท่ีวิทยาเขตอีสานทาํ 
เปรียบเหมือนนักมวยท่ีขยนัออกหมดั แต่เป็นการชกลม ไม่เข้าเป้า จึงไม่ได้คะแนน ซ่ึงเป็นคาํ
เปรียบเทียบท่ีเห็นชดัเจนยิ่ง ทาํให้ผูบ้ริหารและคณาจารยข์องวิทยาเขตอีสานตอ้งกลบัมาทบทวน
แนวทาง วิธีการทาํงาน ให้ถูกตอ้งตรงประเด็นตามระบบและกลไกของการประกนัคุณภาพอย่าง
แทจ้ริง เพื่อรองรับการประเมินประจาํปีการศึกษา 2558 ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีจะมาถึงน้ี โดยปัญหาท่ี
สําคญัมีดงัน้ีคือ 1) ขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานตามกรอบการประกนัคุณภาพการศึกษา      
2) ขาดผูน้าํในการขบัเคล่ือนระบบให้ดาํเนินการต่อเน่ือง 3) คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความ
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เขา้ใจอย่างลึกซ้ึง 4) ขาดการจดัการโครงสร้างผูรั้บผิดชอบ และภาระงานในสาขาวิชาของตนท่ี
ชดัเจน สําหรับสภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ การจดัการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิม
จากการจดัการระบบการประกนัคุณภาพภายในก่อน มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สังกดั
อยูใ่นเกณฑ์ “ดี” ทุกตวับ่งช้ี มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบดว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูได้
ง่าย รวมถึงเกิดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีทุกคนในวิทยาเขตมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน เกิดความตระหนกัรู้ เห็นความสาํคญัเอาใจใส่ อยา่งต่อเน่ือง และแนวปฏิบติัอะไรท่ี
จะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือผูบ้ริหารต้องกาํหนดแผน ต้องวางแผนให้ชัดเจน 
กาํหนดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุส่ิงท่ีคาดหวงั เช่น การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การอบรมให้ความรู้ 
การศึกษาดูงาน การร่วมกนัปฏิบติั และมีการสะทอ้นผล สรุปผลการดาํเนินงานเพื่อปรับแกแ้ผนงาน
และนาํแผนท่ีไดใ้หม่ลองปฏิบติัใหม่อีกคร้ังหน่ึง อนัเป็นการประเมินกระบวนการตามหลกั PDCA 
 ดา้นระบบบริการการศึกษา สภาพในอดีตท่ีผา่นมามีดงัน้ีคือไม่มีระบบบริการการศึกษา 
ไม่มีการลงทะเบียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีการชาํระค่าบาํรุงการศึกษาผา่นระบบธนาคาร ไม่มี
ระบบเครือข่าย LAN และ ระบบการจดัเก็บขอ้มูล (Data base) ท่ีไม่เป็นระบบ เช่น งานทะเบียนและ
วดัผล งานวิชาการ งานธุรการ งานบญัชีและงบประมาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขาดบุคลากรดา้น ICT ท่ีเขา้ใจระบบการจดัการขอ้มูลผา่น
เครือข่ายการดาํเนินงานส่วนใหญ่เก็บเป็นเอกสารกระดาษ เวลาสืบค้นทาํให้เกิดปัญหา รวมถึง
เอกสารมีการสูญหายและงานเอกสารส่วนใหญ่จะทราบแค่คนๆเดียว พอคนนั้นลาออกหรือยา้ย
แผนก ทาํให้เกิดความวุน่วาย เน่ืองจากไม่มีคนรู้เร่ืองดว้ย เวลานกัศึกษาเขา้มาติดต่องานแต่ละเร่ือง
ต่างก็โยนความรับผดิชอบ ตอ้งรอกนัเป็นวนัเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาหาเอกสารหาคนรับผิดชอบท่ีตรง
เร่ือง อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการนกัศึกษาตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีไม่มีขอ้มูลประกอบกบัการทาํงาน
แต่ละขั้นตอนไม่สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงเป็นช่องโหวใ่หส้ามารถทุจริตได ้ก่อให้เกิดการระแวงกนั 
มีความล่าช้าในการส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง บางคร้ังขาดความน่าเช่ือถือกับ
ผูป้กครอง และบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อประสานงานเกิดปัญหาห้องจดัเก็บเอกสารไม่เพียงพอการ
เก็บเอกสารไม่เป็นระบบเพราะไม่มีความรู้เร่ืองการเก็บเอกสารเขา้แฟ้ม การทาํงานเกิดความซํ้ าซ้อน 
สําหรับสภาพในปัจจุบนั พ.ศ. 2558 มีดงัน้ีคือ มีระบบเครือข่าย LAN ท่ีเช่ือมโยงทุกอาคารดว้ย
ระบบเคเบิลใยแก้วนาํแสง มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดบั 100/100 Mbps แต่ระบบอ่ืนๆยงัคง
เหมือนเดิม โดยปัญหาท่ีสําคญัมีดงัน้ีคือ 1) ขาดระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยการนาํ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 2) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัเก็บเอกสารทั้งในระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบกระดาษอย่างเป็นระบบ 3) ผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคญัอย่างเอาจริงเอาจงั
ส่วนสภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ 1) ตอ้งการมีระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอร์
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อย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการนักศึกษา และบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความประทบัใจ 2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบจดัการข้อมูล
สารสนเทศสามารถใชง้านระบบไดทุ้กคน 3) วิทยาเขตอีสานเกิดความน่าเช่ือถือมีช่ือเสียงท่ีดี และ
แนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือ ผูบ้ริหารมีแผนการดาํเนินงาน มี
การวางแผนโครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ 
มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีทุกระดบัมีการทดลองใชง้านจริง มีการศึกษาดู
งานเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

 ดา้นการบริหารการศึกษาสภาพในอดีตท่ีผา่นมามีดงัน้ีคือตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งวิทยาเขตอีสาน 
(พ.ศ. 2533) เป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จโดยเป็นแบบบนลงล่าง (top-down) ในช่วงนั้นบุคลากรมี
จาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสายงานท่ีแทจ้ริง ผูบ้ริหารจึงตอ้งสั่งให้บุคลากรสาย
อาจารยไ์ปช่วยงานสายสนับสนุน ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณาจารย์เจ้าหน้าท่ีคือคอยรับคาํสั่ง 
ทาํงานตามผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย ทาํให้คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร รวมถึงไม่มีการกระจายงานดา้นต่าง ๆ ท่ีสําคญัไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนและ
วดัผล งานวิชาการ งานธุรการ ให้กับคณาจารย์เจา้หน้าท่ีท่านอ่ืนได้รับผิดชอบ ทาํให้งานมีการ
กระจุกตวั เกิดปัญหาในการให้บริการล่าชา้บางคร้ังนกัศึกษาหรือผูป้กครองใชเ้วลาติดต่องานหลาย
วนัจึงแล้วเสร็จ และเกิดความผิดพลาดบ่อยคร้ังในทุก ๆ หน่วยงาน เกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างเพื่อน
คณาจารยเ์จา้หน้าท่ีทั้งหลาย ไม่สามารถทาํงานในลกัษณะเป็นทีมไดไ้ม่ก่อให้เกิดเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ สาํหรับสภาพในปัจจุบนั ผูบ้ริหารไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารใหม่ให้มีความชดัเจน
ข้ึนมีการแบ่งงานและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงไดก้าํหนดให้แต่ละคนจดัทาํระเบียบ
ปฏิบติัภาระงานของตน (work load) ส่งให้ผูอ้าํนวยการของแต่ละสายงาน รวมถึงให้บุคลากรมีการ
ประสานงานกนัช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัหน้าท่ี ทาํให้แต่ละคนเร่ิมทราบและตระหนกัเก่ียวกบั 
บทบาท หน้าท่ีของตนเอง ไม่เกิดการกา้วก่ายงานซ่ึงกนัและกนั เกิดความสมคัรสมานสามคัคีมาก
ข้ึน แต่ถึงแมว้่าแต่ละคนทราบภาระงานของตนเองแลว้ แต่งานก็ยงัไม่เป็นระบบ สังเกตจากการ
ดาํเนินการไม่ว่าจะเป็นโครงการ ภาระงานฝ่าย หรืออ่ืน ๆ พบว่าขาดการวางแผน เตรียมการ ขาด
การประเมิน ขาดการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน เวลาใกล้ถึงวนัดาํเนินการเพิ่งขออนุมติัโครงการและ
งบประมาณ ทั้งๆท่ีเป็นงานซํ้ า ๆ เดิมท่ีดาํเนินการมาทุกปี การจดัการขอ้มูลของวิทยาเขตไม่เป็น
ระบบ โดยมีปัญหาท่ีสําคญัคือ 1) อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีแต่ละคนทาํงานหลายหนา้ท่ี 2) ขาดการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรท่ีตรงเป้าหมายของสายงานทาํให้อาจารยข์าดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ผูบ้ริหาร (ผูอ้าํนวยการท่ีดูแลสํานกัต่าง ๆ) ไม่สามารถจดัการภาระของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ 3) ไม่มีระบบการจดัการ จดัเก็บขอ้มูล อย่างเป็นระบบ รวมถึงระบบการ
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ทาํงาน สําหรับสภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ วิทยาเขตอีสานมีรูปแบบการทาํงานท่ีเป็นระบบ การ
จดัการและจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบโดยใชร้ะบบการบริหาร ระบบการบริการการศึกษา ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการเรียกดู ตรวจสอบ และแกไ้ข มีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง มี
การประเมินกระบวนตามระบบ PDCA คณาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารเกิดความรู้ ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งลึกซ้ึง สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ และ
ความน่าเช่ือถือต่อผูรั้บบริการ ไม่วา่จะเป็น นกัศึกษา ผูป้กครอง ประชาชนทัว่ไปผูเ้ขา้มาติดต่อ และ
สําหรับแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือ การจดัการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรท่ีตรงเป้าหมายสายงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เช่น การฝึกอบรมใหค้วามรู้ พาไปศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอ่ืนท่ีมีมาตรฐาน นาํโปรแกรมสําเร็จรูปเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการข้อมูลและ
ทดลองใชง้านจริง สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานไดจ้ริง 

 ด้านการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตอีสานสภาพในอดีตท่ีผ่านมามีดังน้ีคือ ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตอย่างเป็นระบบท่ีเป็นรูปธรรม ทาํให้บุคคลภายนอกรู้จกัวิทยาเขตน้อย 
แม้กระทัง่ชุมชนบ้านโนนชัยและคนในบริเวณใกล้เคียงก็แทบไม่รู้จักวิทยาเขต ไม่มีการร่วม
กิจกรรมกับทางชุมชนใกล้เคียง กับทางจังหวดั การส่งนักศึกษาของวิทยาเขตเข้าร่วมในการ
ประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ทั้งดา้นวิชาการและกิจกรรมการแสดงออกกิจกรรมการบริการวิชาการ โดย
สภาพในปัจจุบันมีดัง น้ีคือ วิทยาเขตมีผู ้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ประชาสัมพนัธ์ให้วิทยาเขตเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง โดยศูนยบ์ริการวิชาการไดรั้บ
งบประมาณในการจดัโครงการในการบริการวิชาการแก่ชุมชุนต่าง ๆ ไดป้ระชาสัมพนัธ์วิทยาเขต
ผ่านการจดัโครงการ บางโครงการไดจ้ดัท่ีวิทยาเขตทาํให้บุคคลภายนอกได้มาเห็นวิทยาเขต คน
เหล่านั้นก็ไปพูดปากต่อปาก เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีอีกทางหน่ึง นอกจากนั้น วิทยาเขตอีสานมี
วงโปงลาง “หนุ่มปริญญาสาวมหา’ลัย” แสดงศิลปวฒันธรรมของชาวอีสาน บริหารงานโดย
ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการวิชาการอีสาน ไดเ้ขา้ประกวดการแข่งขนัระดบัประเทศ และไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศหลายปี ทาํใหว้ทิยาเขตอีสานมีช่ือเสียงในระดบักวา้งเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งข้ึน ถึง
กระนั้นก็ยงัมีปัญหาท่ีสาํคญัคือขาดแคลนงบประมาณในการออกประชาสัมพนัธ์นอกพื้นท่ี และขาด
แคลนบุคลากรท่ีเก่งดา้นการประชาสัมพนัธ์ และสภาพท่ีคาดหวงัมีดงัน้ีคือ ตอ้งการให้วิทยาเขตเป็น
ท่ีรู้จกัของบุคคลภายนอก ให้วิทยาเขตมีความน่าเช่ือถือ ให้บุคคลภายนอกนาํบุตรหลานมาสมคัร
เรียนมากข้ึน ส่วนแนวปฏิบติัอะไรท่ีจะให้เป็นไปตามความคาดหวงัใหม่มีดงัน้ีคือ ดาํเนินการจดัหา
งบประมาณเพิ่มเติม ให้คณาจารยเ์จ้าหน้าท่ีแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชาออกประชาสัมพนัธ์ตาม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อแนะนาํใหน้กัเรียนมาเรียนในสาขาวิชาของตนให้มากข้ึน และในอนาคต
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ตอ้งวางงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไวแ้บบตายตวัโดยกาํหนดไวเ้ลยวา่ก่ีเปอร์เซ็นตข์อง
เงินรายไดแ้ต่ละปี ตอ้งทาํทุกปี 

 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ไดด้าํเนินการวนัท่ี 25 กนัยายน  2558 ณ ห้อง 
221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนั
จดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ขั้นตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการเร่ิมตน้จากการ
ประชุมช้ีแจง แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
โครงการท่ีสอดคล้องกับการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ผูว้ิจ ัยได้นิมนต์ พระครูสุธีจริยวฒัน์ , ดร. รอง
อธิการบดี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจดัทาํแผนปฏิบติัการและการทาํแผนพฒันาตนเองให้แก่ผู ้
ร่วมวิจยัทุกรูป/คน ไดรั้บทราบ ก่อนอ่ืนผูว้ิจยัไดน้าํเรียนสรุปผลการดาํเนินการท่ีผ่านมาเก่ียวกบั 
“การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  
ถึงสภาพท่ีเคยเป็นมาในอดีต” “สภาพการนาํอีเลิร์นน่ิงมาใช้เสริมการเรียนการสอนในปัจจุบนัและ
สภาพปัญหาท่ีสําคัญ” “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแก้ปัญหา” “ทางเลือกหลากหลายเพื่อการ
แกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” ในวนันั้นผูร่้วมวิจยัต่าง
ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์มากมายเก่ียวกบัการเขียนโครงการ นอกจากนั้นท่านวิทยากรยงัได้
แนะนาํเก่ียวกบัเร่ือง “แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” โดย
ท่านกล่าววา่ “งานวิจยัของอาจารยว์ิทูล ทาชา ถือวา่เป็นประโยชน์แก่วิทยาเขตอีสานเป็นอยา่งมาก 
เพราะทาํท่ีน่ี ทาํแลว้ไดใ้ชจ้ริง ถา้ทาํท่ีอ่ืน ประโยชน์ก็จะไดแ้ก่ท่ีอ่ืน เพราะฉะนั้นพวกเราถือวา่โชคดี
แลว้ ขอให้ตั้งใจช่วยกนัพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนให้ดี จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ของเรา การท่ีเราไดพ้ฒันาบทเรียน ก็คือเราได้
พฒันาตนเองนัน่เอง ส่วน IDP ท่ีนาํมาใชน้ี้จะเป็นเคร่ืองมือในการวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
พวกเราผูร่้วมวิจยัทุกคน ตวัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสําคญั เน่ืองจากถือเป็น
กระบวนการท่ีผูป้ฏิบติังานจะไดต้รวจสอบความเปล่ียนแปลงของตนเองวา่จะเป็นอยา่งไร ในการ
พฒันา และฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน เพื่อความสําเร็จของงาน และองค์การ เป็นแผนท่ีระบุเป้าหมาย 
และวธีิการในการพฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของวทิยาเขตอีสานเรา และเป็นแผนท่ีใช้
ในการพฒันาสมรรถนะของบุคคล ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในตาํแหน่ง ตาม
แนวทางความกา้วหนา้ในสายงาน นอกจากนั้น IDP ยงัเป็นกรอบหรือแนวทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรใน
องค์การสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน” นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัได้
นาํเอาขอ้แนะนาํจาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 อา้งถึงใน รัฐสภา พงษ์ภิญโญ, 2556) ท่ีได้
แนะนาํกบัผูว้ิจยัตั้งแต่ยงัศึกษาในชั้นเรียน (Course Work) มานาํเสนอให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดรั้บฟัง
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการร่วมกนัเขียนโครงการใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
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 “ในตวัโครงการแต่ละโครงการก็จะมีสภาพท่ีคาดหวงั (หรือวตัถุประสงค์) ของแต่ละ
โครงการวา่แต่ละโครงการนั้นคาดหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง? การท่ีจะสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อวดัการเปล่ียนแปลงหลงัจากขั้นตอน Acting แล้ว ก็สร้างจากความคาดหวงัใน 2 ระดบั คือ       
1) ภาพกวา้ง เช่น การเปล่ียนทางโครงสร้าง คน เทคโนโลยหีรืองาน เป็นตน้ 2) วตัถุประสงคข์องแต่
ละโครงการ ใช่หรือไม่? ความคาดหวงั 2 ระดบัดงักล่าว เป็นความคาดหวงัของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั 
ซ่ึงในการสร้างเคร่ืองมือนั้น ก็สร้างเพื่อวดัผลการเปล่ียนแปลงตามความคาดหวงันั้นร่วมกนัระหวา่ง
ผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั ซ่ึงหากพิจารณาร่วมกนัลงตวัว่าใช่ส่ิงท่ีตอ้งการดูการเปล่ียนแปลงจากการ 
acting จริง ๆ แลว้ก็ถือวา่ส้ินสุด สามารถเอาไปใชไ้ด ้ไม่จาํเป็นให้ผูเ้ช่ียวชาญไปตรวจอะไรอีก ตดั
ขั้นตอนน้ีออกไปเลย เหตุผลเพราะหากผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เกิดแกไ้ขไปเป็นอยา่งอ่ืน ก็จะไม่ตรง
กบัเจตนาของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั ก็จะกลายเป็นไม่ใช่ PAR แต่จะกลายเป็นงานวิจยัท่ีถูกกาํหนด
มาตรฐานหรือความคาดหวงัจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือไปและส่วนท่ีมี IDP นั้นก็เช่นกนั 
หากทุกคนมี IDP แสดงวา่ทุกคนจะมีเคร่ืองมือของตนเองเพื่อวดัสภาพการเปล่ียนแปลงตามความ
คาดหวงัใน IDP ของแต่ละคนดว้ย หากเคร่ืองมือน้ีตรงกบัท่ีเขาคาดหวงัก็โอเคแลว้ ไม่ตอ้งให้ใคร
ตรวจแก้ไขให้อีก ส่วนเร่ือง “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” นั้น คงไม่มีเคร่ืองมือเพื่อวดัดูการ
เปล่ียนในส่ิงท่ีคาดหวงั แต่จะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบนัทึก 
เพื่อสอบถามหรือบนัทึกถึง “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ท่ีแต่ละคนมี (รวมทั้งคนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
เราจะกาํหนดด้วย) จากนั้นผูว้ิจยัก็เอาของแต่ละคนมาสังเคราะห์ เพื่อกาํหนดเป็นการเรียนรู้โดย
ภาพรวม และความรู้ใหม่โดยภาพรวม ซ่ึงส่วนน้ีก็เป็นเคร่ืองมืออย่างกว้าง ๆ ไม่จ ําเป็นให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอะไร” 

     (วโิรจน์ สารรัตนะ, 14 ธนัวาคม 2555) 
 

 
 

ภาพที ่4.16 การอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการเขียนโครงการและแผนพฒันารายบุคคล โดย พระครู
สุธีจริยวฒัน์, ดร. รองอธิการบดี 
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 หลงัจากท่ีพระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. ไดบ้รรยายให้ความรู้ เสร็จแลว้ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ได้ร่วมกันพูดคุยปรึกษาหารือถึงแผนปฏิบติัการซ่ึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงของการจดัโครงการ
ประกอบการทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม อนัจะแสดงถึงการท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร้ะดม
สมองร่วมกันคิด ร่วมกันทาํ ร่วมแรงร่วมใจกันทาํงานเป็นทีมแบบท่ีทุกคนมีส่วนร่วม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อนาํเอาโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีไดร่้วมกนัคิดมาเบ้ืองตน้ระดบัหน่ึงแลว้มาทาํ
การระดมสมอง ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และปรับแกใ้ห้ตรงตามสภาพท่ีคาดหวงัอีกคร้ัง รวมถึงการ
ทบทวนปรับแกต้ามคาํแนะนาํของท่านพระครูสุธีจริยวฒัน์ ในฐานะท่านเป็นรองอธิการบดี ท่ีอยาก
เห็นความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตอีสาน โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมใน
ความเจริญ โดยการประชุมในวนัน้ี เป็นไปดว้ยบรรยากาศแห่งความร่วมมือ เป็นกนัเอง ถอ้ยทีถอ้ย
อาศัย เป็นการใช้เวลาช่วงเย็นหลังหมดชั่วโมงการบรรยายแล้ว 15.00-17.30 น. และจากการ
ดาํเนินการในคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบวา่ผูร่้วมวจิยัโดยส่วนมากมององคป์ระกอบท่ีจะมาขบัเคล่ือนอีเลิร์นน่ิง
ท่ีร่วมกนัพฒันาข้ีนน้ีไม่ออก เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ดา้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา
ก่อน ดงันั้นผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จึงให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีจะตอ้งมีร่วมกบัระบบอี
เลิร์นน่ิงจึงจะสามารถขบัเคล่ือน หรือนาํเอาอีเลิร์นน่ิงไปใชง้านไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยั
ไดบ้รรยายถึงอีเลิร์นน่ิงเป็นบทเรียนออนไลน์ท่ีพวกเราพฒันาข้ึนในแต่ละวนันั้น จะถูกเก็บบนัทึก
ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก ท่ีเรียกวา่ “เคร่ืองแม่ข่าย” (Server) ซ่ึงทุกท่านจะ
เห็นวา่ เวลาเราลงมือพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงแต่ละคร้ังนั้น เราตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แลว้เขา้สู่
เวบ็ไซตอี์เลิร์นน่ิงของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  เรา นัน่คือเราทาํงานผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบทเรียนของเราสามารถเขา้เรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ต ดงันั้น 
อุปกรณ์ประกอบอีเลิร์นน่ิงอนัดบัแรกคือ เคร่ืองแม่ข่าย (Server) อนัดบัสอง คือ ตอ้งอบรมให้
ความรู้แก่ผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง อนัดบัสาม ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชง้านไดใ้นระดบัดี และเพียงพอต่อจาํนวน
นักศึกษาท่ีสามารถเขา้ใช้เพื่อเรียนรู้บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพวกเราพฒันาข้ีน และ อนัดับส่ี ระบบ
เครือข่ายไร้สาย คือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ี
สามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมทัว่ทั้งวิทยาเขตอีสาน เม่ือผูว้ิจยัได้บรรยาย
อธิบายเสร็จผูร่้วมวิจยัต่างก็เขา้ใจ แต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า ทั้งสามเร่ืองท่ีเล่ามานั้น เราไม่มี
ความรู้เพียงพอท่ีจะทาํได้หรอก แต่ถ้าเป็นลูกมือ คอยช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจย่อมเป็นไปได้ไม่มี
ปัญหา คงตอ้งมอบหมายให้ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัเป็นผูน้าํในการดาํเนินการแลว้ ซ่ึงท่ีประชุมก็
สรุปว่า ทั้งส่ีองค์ประกอบท่ีจะทาํเป็นโครงการเพื่อเป็นแผนปฏิบัติการประกอบการทาํวิจยัเพื่อ
ขบัเคล่ือนอีเลิร์นน่ิงไปสู่การปฏิบติัท่ีไดผ้ลจริง และมีประสิทธิภาพนั้นขอมอบให้ผูว้ิจยัและผูช่้วย



 
167 

นกัวจิยัเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ส่วนผูร่้วมวิจยัท่านอ่ืน ๆ ขอเป็นกองหนุน คอยช่วยเหลือเป็นกาํลงัใจ
อยู่ขา้ง ๆ ก็แล้วกนั ซ่ึงผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัก็น้อมรับมติท่ีประชุม ยินดีเร่งดาํเนินการโดยด่วน
เพื่อให้ทนัต่อการใช้งาน จึงขอความเห็นท่ีประชุมว่า เม่ือผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนัจดัทาํ
แผนงานโครงการ ทั้ง 4 โครงการ เสร็จแลว้ จะขออนุมติัรองอธิการบดีเพื่อลงมือดาํเนินไดเ้ลย จะมี
ผูร่้วมวิจยัท่านใดมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งหรือไม่ครับ ไม่มีผูร่้วมวิจยัท่านใดแสดงความคิดเห็น
คดัคา้น หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน ท่านรองอธิการบดี จึงพูดว่า โครงการทั้ง 4 โครงการน้ี ลว้น
เป็นโครงการท่ีจาํเป็น และตอ้งเร่งรีบดาํเนินการให้แลว้เสร็จโดยไว จะเอ้ือต่อการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
ของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง อาตมาจะรอดูหลงัจากการดาํเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผูว้ิจยัดาํ
เนิการให้แลว้เสร็จโดยไว ผูว้ิจยัจึงได้กล่าวขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ท่ีสนับสนุนส่งเสริม 
และขอบคุณผูร่้วมวิจยัทุกท่านท่ีมอบหมายให้ผูว้ิจยัดาํเนินโครงการ อนัท่ีจริงแลว้ โครงการทั้ง 4 
โครงการน้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน ต่างทราบดี และบางอย่างไดร่้วมกนัดาํเนินการมาตั้งแต่
เร่ิมลงมือพฒันาอีเลิร์นน่ิงร่วมกนัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 แลว้ โดยเฉพาะการพฒันาบทเรียนนั้น
ได้นัดหมายกนัทุกเย็นวนัศุกร์ ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 เพื่อพฒันาบทเรียนของตน ส่วนท่านท่ีไม่วา่งก็พฒันาตามอธัยาศยัท่ีห้องทาํงานของตน 
และผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั ก็ไดเ้ร่ิมลงมือเตรียมการและดาํเนินการมาเป็นระยะ ๆ แลว้ แต่ท่ีนาํมา
พูดคุยกนัในวนัน้ีก็เพื่อท่ีจะให้ทุกรูป/ท่าน ไดรั้บรู้รับทราบพร้อมกนัอย่างเป็นทางการอีกคร้ังหน่ึง 
ด้วยเหตุน้ี ผูร่้วมวิจยัทุกคนจึงไม่แสดงความคิดเห็นอะไร เพราะทราบดีถึงส่ิงท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวจิยัไดด้าํเนินการทั้ง 4 โครงการมาเป็นระยะ ๆ อยา่งเป็นรูปธรรมอยูแ่ลว้ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 

   

 
ภาพที ่4.17 บรรยากาศการร่วมพฒันาอเีลร์ินน่ิงในช่วงเวลา 15.30.17.30 น. (จันทร์-ศุกร์) 
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โครงการที ่1 
 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน  
1.  หลกัการและเหตุผล 
 เคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ปัจจุบนั
ใหบ้ริการสารสนเทศทางการศึกษาต่าง ๆ 2 กลุ่มงาน ไดแ้ก่1.กลุ่มงานระบบ ไดแ้ก่ ระบบการพิสูจน์
ตวัตน ระบบบริหารจดัการ มคอ. ระบบประเมิน ระบบสืบคน้งานวิจยั ระบบ VPN และระบบการ
รับสมคัรนกัศึกษาและระบบอินทราเน็ตบุคลากร 2.กลุ่มงานบริการเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ www.mbuisc.ac.th, 
grad.mbuisc.ac.th, phd.mbuisc.ac.th, satit.mbuisc.ac.th, krupra.mbuisc.ac.th, mkp.mbisc.ac.th, 
volunteer.mbuisc.ac.th, kkland.mbuisc.ac.th และ plc.mbuisc.ac.th ซ่ึงปัจจุบนัมีการบริหารจดัการ
การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพแลว้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงของการหยุดชะงกัของระบบ
และเพื่อใหร้องรับกบัการขยายระบบอีเลิร์นน่ิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

เน่ืองจากทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนใหมี้ในตน และสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้ง
ส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน วิทยาเขตอีสานจึง
มีความประสงค์จะพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจ ําเป็นต้องมีเคร่ืองแม่ข่าย
ประสิทธิภาพสูงรองรับการใชง้าน ประกอบกบัผูว้ิจยัทาํดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน” จึงไดจ้ดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณ
ปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง 
เป็นผลิตภณัฑ์ของ Lenovo System x3650 M5 Intel Xeon 8 Core E5-2630v3 2.4Ghz/ 1866Mhz, 
20MB L3 Cache 32GB (2x16GB, 2Rx4, 1.2V) TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz 
LP RDIMM (8 bays Hot-Swap 2.5" SAS/SATA HDD Model) ServeRAID M5210 12 Gbps RAID 
controller with 1GB Flash-backed cache : Support RAID 0, 1, 10, 5, 50,One Optical drive 4 x 
Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) (Broadcom BCM5719 chipset) 2 x 750W Hot-Swap, 
Redundant Power Supply 4 x 480 GB VERTEX 460A SSD ซ่ึงผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนั
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ย
กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวนิาที 
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2.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อรองรับการติดตั้งและพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิง 
 2.2 เพื่อรองรับการใชง้านของผูใ้ชจ้าํนวนมาก 
 2.3 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะทางวชิาการเป็นไปตามยคุสมยัในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและเพิ่มคุณภาพชีวติท่ีดีใหน้กัศึกษา 
 2.5 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.  เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
4.  ขั้นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
ล าดบัที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1 จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์ไดม้าจาก
งบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติั
ทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอี
เลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 
M5 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

2 ผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนัติดตั้งเคร่ืองแม่ข่าย
เขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ 
Moodle LMS และซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบอี
เลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถ
รองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้าน 
เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวินาที 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

3 ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย โอน
ขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 
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ภาพที ่4.18 การจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน  
 
5.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 5.1 นายวทูิล ทาชา (ผูว้จิยั) 
 5.2 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย (ผูช่้วยนกัวจิยั) 
6.  งบประมาณในการด าเนินการ 
 เป็นเคร่ืองแม่ข่ายท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี 2558 ราคา 310,000 บาท 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. มีเคร่ืองแม่ข่ายสาํหรับการติดตั้ง Moodle LMS รองรับการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 

2. สามารถใหบ้ริการคณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทกัษะทาง ICT ตามวตัถุประสงคข์องโครงการผา่นการ

ประเมินร้อยละ 95 เป็นอย่างนอ้ยสามารถนาํความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต และแบบประเมินโครงการการตรวจสอบสถานะเคร่ืองแม่ข่าย
ในการบริหารจดัการทรัพยากรในขณะใหบ้ริการ 
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โครงการที ่2 
โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS 

 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์ (E-learning) นั้นในปัจจุบนัน้ีสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
ไดน้าํมาใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ face to face มานานหลายปีแลว้ 
บางสถาบนัสามารถเปิดการเรียนแบบออนไลน์เต็มหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท
ส่วน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ยงัไม่มีบทเรียนออนไลน์ให้นักศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมจากท่ีอาจารยบ์รรยายให้ห้องเรียนไปแลว้ และบางคร้ังอาจารยติ์ดภารกิจจาํเป็น เช่น 
ติดอบรมสัมมนา ติดการทาํวิจยัภาคสนาม ไม่สามารถเขา้ชั้นเรียนเพื่อบรรยายได้ และไม่มีใคร
บรรยายแทนได้ ทาํให้นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้สัปดาห์นั้ นไป เพื่อแก้ไขปัญหาจุดน้ี 
บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมในการนาํมาใช้แก้ไขปัญหาเวลา
อาจารยไ์ม่สามารถเขา้บรรยายในห้องได ้อาจารยอ์าจมอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง โดย
ใชบ้ทเรียนอีเลิร์นน่ิงซ่ึงจะมีเน้ือหาบทเรียนและแบบฝึกหดัพร้อม และอีกอย่างหน่ึง บทเรียนอีเลิร์
นน่ิงจะทาํให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจาํกัด ทุกท่ี ทุกเวลา ได้เป็นอย่างดีจึง
เห็นสมควรท่ีจะตอ้งจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงบทเรียนของ
ตนเอง 

 อีกทั้งทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนใหมี้ในตน และสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้ง
ส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน วิทยาเขตอีสานจึง
มีความประสงค์จะพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะ
การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพท่ีดี ดงันั้น ผูว้จิยัและผูร่้มวจิยัจึงเห็นตรงกนัวา่ควรจดัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้แก่
ผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คน 
2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรู้สามารถพฒันาบทเรียนอิเลิร์นน่ิงของตนได ้

2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการนาํบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไปใชใ้นการสอนเสริม 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 ผูร่้วมวิจยัทั้ง 14 รูป/คน มีความรู้สามารถพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงได ้ร้อยละ 100 
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4.  ขั้นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
ล าดบัที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1 ผูวิ้จยัและผูช่้วยนักวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง 
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux CentOs 
ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS 
ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

2 ผูวิ้จยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวิจยั เตรียม
เอกสารประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนกัวิจยั (นาย
คมัภีรภาพ คงสาํรวย) เตรียมความพร้อมในการเป็น
วิทยากรอบรม 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

3 ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ 
หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

5.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 5.1 นายวทูิล ทาชา (ผูว้จิยั) 
 5.2 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย (ผูช่้วยนกัวจิยั) 
6.  งบประมาณในการด าเนินการ 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมเป็นค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและ coffee break จาํนวน 1,500 บาท 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ผูร่้วมวิจยัสามารถพฒันาบทเรียนอิเลิร์นน่ิงไดช้าํนาญมากข้ึน 
7.2 ผูร่้วมวิจยัมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์พฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงดีข้ึน 
7.3 บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะมากยิง่ข้ึน 

 7.4 ผูร่้วมวิจยัสามารถพฒันาอีเลิร์นน่ิงไดค้รบทุกรูป/คน 
8. วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
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โครงการที ่3 
โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีผลอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เช่น การค้นควา้ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ ฉะนั้นประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่ิงสําคญั ท่ีจะเอ้ือให้การ
เรียนการสอนในปัจจุบนัทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนใหมี้ในตน และสามารถนาํไประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัทั้ง
ส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน วิทยาเขตอีสานจึง
มีความประสงค์จะพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะ
การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ดงันั้น ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงเห็นตรงกนัว่าควรมีห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัจะไดท้ดลองใช้ในรายวิชาของผูร่้วม
วิจยัแต่ละคน ในการดาํเนินการปรับปรุงห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 นั้น 
ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือร่วมแรงเอาใจใส่จากผูร่้วมวิจยัทุกท่านทุกคน รวมถึงนักการภารโรง 
แม่บา้นและนกัศึกษาบางคนช่วยงานจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากการปรับปรุงห้อง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์คร้ังน้ี ผูว้จิยัประสงคจ์ะใหเ้ป็นประโยชน์แก่วิทยาเขตอีสานอยา่งแทจ้ริง 
จึงไม่ไดข้องบประมาณจากวิทยาเขต ผูว้ิจยัไดใ้ช้เงินส่วนตวั ในการจดัซ้ืออุปกรณ์ เป็นตน้ว่า ปลัก๊
ไฟฟ้า รางครอบสายไฟฟ้า สายแลน (Lan Cable) โต๊ะคอมพิวเตอร์ สายรัด ไมโครโฟน ส่วน
อุปกรณ์นอกนั้น รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นการนาํของเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับปรุงให้ดีข้ึน ให้ใช้
งานได ้การออกแบบห้อง การวางโต๊ะเกา้อ้ี การติดตั้งสายแลน การเขา้หัว RJ-45 ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) ช่วยกนัดาํเนินการจนแล้วเสร็จ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 222 
สําหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร์นน่ิง ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน พร้อมใชง้านแลว้ 
2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

2.2 เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
2.3 เพื่อปรับสภาพแวดลอ้มห้องปฏิบติัการให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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 2.4 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะทางวชิาการเป็นไปตามยคุสมยัในศตวรรษท่ี 21 
 2.5 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.  เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
4.  ขั้นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
ล าดบัที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1 ผูวิ้จัยและผูช่้วยนักวิจัย จัดหารางครอบสายแลน
โลหะแบบบานสวิงอย่างดี  ปลั๊กไฟฟ้าอย่างดี , 
สายไฟฟ้า, สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP 
Cat5e) หวั RJ-45, ไมโครโฟน, สายรัด (Cable Tie), 
วดัขนาดพ้ืนท่ีห้อง, กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า, จุด
เช่ือมต่อสายแลน,  จุดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์, เจาะพ้ืน
กระเบ้ืองเพ่ือยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

2 จดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ ใหเ้พียงพอต่อจาํนวน
นกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผา่น
คอมพิวเตอร์ จดัหาเกา้อ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
ปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็น
อยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโต๊ะ 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

3 วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจายสญัญาณ 
(Cisco Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายใหพ้อดีไม่เผื่อ
สายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หวั RJ-
45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการ
ทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการ
ทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

5.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 5.1 นายวทูิล ทาชา (ผูว้จิยั) 
 5.2 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย (ผูช่้วยนกัวจิยั) 
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6.  งบประมาณในการด าเนินการ 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ืออุปกรณ์ทั้งหมด ประมาณ 50,000 บาท 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
7.2 ประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ีดีข้ึน 
7.3 สภาพแวดลอ้มห้องปฏิบติัการใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน 

 7.4 นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทกัษะทาง ICT ตามวตัถุประสงคข์องโครงการผา่นการ
ประเมินร้อยละ 95 เป็นอยา่งนอ้ยสามารถนาํความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชแ้บบบนัทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโครงการ 
 

โครงการที ่4 
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในปัจจุบนั เน่ืองจากมี
ความสะดวกสบายทั้งต่อผูเ้รียนและผูส้อน อีกทั้งยงัสามารถทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และเน่ืองจากทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องบณัฑิตในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีนกัศึกษาตอ้งพฒันาข้ึนให้มีในตน และสามารถนาํไประ
ยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัทั้งส่วนตวั ส่วนรวม อนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ประสบความสําเร็จในหนา้ท่ี
การงาน วิทยาเขตอีสานจึงมีความประสงค์จะพฒันาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงท่ี
จาํเป็นตอ้งมีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อระบบอีเลิร์นน่ิง ซ่ึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เป็น
องคป์ระกอบท่ีสําคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมี ดงันั้น ผูว้ิจยัและผูร่้มวิจยัจึงเห็นตรงกนัวา่ควรมี
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ไวค้อยบริการนกัศึกษา รวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการหรือติดต่อ
งานในวิทยาเขตให้ครอบคลุมทุกจุด โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบนัจะเป็นแบบทุกท่ีทุ ก
เวลา นักศึกษามีสมาร์ทโฟนทุกคน สามารถเช่ือต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศพัท์มือถือได้แล้ว 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ท่ีมีประสิทธิภาพถือว่าจาํเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นักวิจยัรวมถึงเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้าของวิทยาเขตอีสาน (นายมนตรี พินิจลึก) จึงได้ช่วยกันวางแผน 
ออกแบบและติดตั้ งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในวิทยาเขตอีสาน โดยนําอุปกรณ์ 
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Accesspoint ท่ีมีอยู่เดิมบางเคร่ือง มาปรับปรุงติดตั้ งใหม่ให้แข็งแรง สามารถทาํงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และผูว้ิจยัไดจ้ดัซ้ือหามาเพิ่มบางส่วนให้เพียงพอต่อการใช้งาน อนัเป็นการอาํนวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอนดว้ยอีเลิร์นน่ิงผา่นเครือข่ายไร้สาย ในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ใหค้รอบคลุมวทิยาเขตอีสาน ทั้งหมด 5 อาคาร คือ 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 
2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 4) อาคารเรียนและ
หอสมุด 5) อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร ผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือร่วมแรงเอาใจใส่จากผูร่้วมวิจยั
ทุกท่านทุกคน รวมถึงนกัการภารโรง แม่บา้นและนกัศึกษาบางคนช่วยงานจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตอีสาน พร้อมใชง้านแลว้ 
2. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อพฒันาระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับการบริการของผูเ้รียนและผูส้อนไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม 

2.2 เพื่อรองรับการขยายตวัท่ีเพิ่มมากข้ึนของผูใ้ชง้านในอนาคต 
 2.3 เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะทางวชิาการเป็นไปตามยคุสมยัในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.  เป้าหมายของโครงการ 
 3.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
4.  ขั้นตอนกจิกรรมและปฏิทนิการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาดาํเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
ล าดบัที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1 ผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) ใหเ้พียงพอทั้ง 5 อาคาร 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

2 ผูวิ้จยั ผูช่้วยนกัวิจยั และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้าติดตั้ง 
(Access Point) 1) อาคารสาํนกังานวิทยาเขตอีสาน 3 
ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 
ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) 
อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยวิ์ทย
บริการสิรินธร 2 ชั้น 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 

3 ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ีครอบคลุมทั้งวิทยา
เขต ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการ
เขา้เรียนอีเลิร์นน่ิงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 

4 ก.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 
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5.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 5.1 นายวทูิล ทาชา (ผูว้จิยั) 
 5.2 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย (ผูช่้วยนกัวจิยั) 
6.  งบประมาณในการด าเนินการ 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ประมาณ 9,000 บาท  
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1 ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายท่ีดีข้ึนและทัว่ถึงครอบคลุมทั้งวทิยาเขต 

7.2 สามารถรองรับการขยายตวัท่ีเพิ่มมากข้ึนของผูใ้ชง้านในอนาคตได ้
 7.3 นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทกัษะทาง ICT ตามวตัถุประสงคข์องโครงการผา่นการ

ประเมินร้อยละ 95 เป็นอยา่งนอ้ยสามารถนาํความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. วธีิการประเมินผลโครงการ 
 ใชก้ารวเิคราะห์เชิงเทคนิค ดว้ยโปรแกรม NetSpot 
 

 
 

ภาพที ่4.19 การวเิคราะห์ Wireless Networks เชิงเทคนิคด้วยโปรแกรม NetSpot 
 

 ผลจากการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัวา่ในกระบวนการการเขียนแผนปฏิบติัการนั้น ถือวา่เป็นความรู้ใหม่ ไม่เคยทาํมาก่อน เพิ่ง
ทราบวา่เป็นองค์ประกอบหน่ึงของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีทาํให้ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัไดมี้โอกาสร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ
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ปฏิบติัการนั้น ทาํให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของของส่ิงท่ีไดล้งมือปฏิบติัไป รู้สึกรักและหวง
แหนส่ิงนั้น ๆ อยากจะพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 
 วงจรที ่1: ขั้นตอนที ่3 การปฏิบัติ (Acting) 
 หลงัจากท่ีผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัไดป้รับปรุงแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ใหส้อดคลอ้ง
กบัการดาํเนินการวิจยัลงตวัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงไดน้ัดหมายผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน ประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกนัถึงแนวทางการลงมือปฏิบติัตามแผนนั้น ซ่ึงแผนงานโครงการท่ีกาํหนดข้ึนไดร้ะบุ
ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการ และสามารถดาํเนินการจนแลว้เสร็จก็จริง แต่ยงัมีขั้นตอนท่ีสําคญัอีก
อยา่งคือ การประเมินผลงาน เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ โครงการนั้น ๆ เม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้ มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบา้ง แกไ้ขอยา่งไร มีขอ้ดี ขอ้เสีย อะไรบา้ง บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เกิดการเรียนรู้
ใหม่อย่างไร ดังนั้นในขั้นตอนน้ีผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจยัจึงได้ร่วมกันกาํหนดให้มีการดําเนินงาน
กิจกรรม ก่อนลงมือปฏิบติัจริงตามแผน ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั้นตอนก่อนลงมือปฏิบติัจริงตามแผน 
 
คร้ัง
ที่ 

วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิดที่ยดึถือ 

1 2 ต.ค. 58 ประชุมจดัทาํ
เคร่ืองมือในการ
วิจยั 

เพ่ือระดมสมองร่วมกนัจดัทาํ
เคร่ืองมือในการวิจยัเพ่ือใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ
ปฏิบติังานโครงการ 
 
 

- แนวคิดของ Quiexley 
(2008) ท่ีวา่ “ส่งเสริมใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียสามารถ ท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการวินิจฉยั
คาํถาม...มีส่วนร่วมในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล” 

2 9 ต.ค. 58 ประชุมการ
ประเมินการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพ่ือชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพใน 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช 

เพ่ือประเมินผลการพฒันาอีเลิร์
นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหาม
กฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ก่อนการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัดว้ย
เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั
ไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึน 

แนวคิดของ Quixley (2008) 
ท่ีวา่“ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนได้
เสียสะทอ้นผลและหา
วิธีการท่ีจะปรับปรุงการ
บริการใหดี้ข้ึน....และใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมใน
การท่ีจะรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัคาํถามของตวัเอง” 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

คร้ัง
ที่ 

วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคิดที่ยดึถือ 

  วิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน  ก่อน
นาํแผนลงสู่การ
ปฏิบติั 

เพ่ือนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลการดาํเนินงานใน
ระยะต่อ ๆ ไป 

 

3 16 ต.ค. -6 
พ.ย. 58 

การนาํแผน 
ปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติั 

ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการ
ประชุมปรึกษาหารือตกลงทาํ
ร่วมกนัในการดาํเนินงาน 

แนวคิดของ McTaggart 
(2010) ท่ีวา่ “เป็นการนาํคน
มารวมกนัเพ่ือท่ีจะลงมือ
ปฏิบติัในเร่ืองท่ีเขามีความ
กงัวลใจร่วมกนั” 
- แนวคิดของ Quiexley 
(2008) ท่ีวา่“การทาํงานใน
ลกัษณะของความร่วมมือจะ
ช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ใหน้อ้ยลง” 

 
  1) ประชุมจัดท าเคร่ืองมือในการวจัิยไดน้ดัหมายผูร่้วมวจิยัเพื่อประชุมปรึกษาหารือกนั ใน

วนัท่ี 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ส้ินสุดเวลา 17.00 น. ในการประชุมคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ล่าวกบัผูร่้วมวิจยัถึงความสําคญัของเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั และการประเมินแผนปฏิบติัการ รวมถึงการประเมินโครงการ
อ่ืน ๆ ดว้ย จะเห็นไดจ้าก การตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกคร้ังท่ีผา่นมา มมร ของ
เรา หรือแมแ้ต่ท่ีวิทยาเขตอีสานเอง พวกเราทาํโครงการบริการวิชาการเยอะมาก แต่เวลาตรวจ
ประเมิน เราขาดการประเมินโครงการ ขาดการนาํผลการประเมินไปใช้ ขาดการแนะนาํในการทาํ
โครงการคร้ังต่อไป เพราะฉะนั้น วนัน้ี ผมขอความร่วมมือทุกท่านไดก้รุณาช่วยกนัระดมสมองคิด
ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการดาํเนินงานในระยะต่าง ๆ ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํเสนอแนวคิดของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2555 อา้งถึงใน 
รัฐสภา พงษภิ์ญโญ, 2556) ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ใจความตอนหน่ึงไดพู้ดถึงการจดัทาํเคร่ืองมือไวด้งัน้ี 
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 “การท่ีจะสร้างเคร่ืองมือเพื่อวดัการเปล่ียนแปลงใดหลงัจากดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 3 
การปฏิบติั (Acting) เสร็จส้ินลงแลว้ ก็สร้างจากความคาดหวงัใน 2 ระดบั คือ 1) ภาพ
กวา้ง เช่น การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง คน เทคโนโลยีหรืองาน เป็นตน้ 2) ตาม
วตัถุประสงค์ของแต่ละโครงการว่าใช่หรือไม่? ความคาดหวงั ใน 2 ระดบัดงักล่าว 
เป็นความคาดหวงัของผูร่้วมวิจยัและผูว้ิจยั ซ่ึงในการสร้างเคร่ืองมือนั้น ก็สร้างเพื่อ
วดัผลการเปล่ียนแปลงตามความคาดหวงันั้นร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั” 

 
     (วโิรจน์ สารรัตนะ, 14 ธนัวาคม 2555) 

  
 ในการประชุมคร้ังน้ีผูว้จิยับรรยายใหค้วามรู้เชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัทาํเคร่ืองมือการวิจยั
รวมถึงการประเมินโครงการด้วย ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูร่้วมวิจยัโดยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการนอ้ยมาก อีกทั้งตอ้งทาํโครงการประกอบ มีการระดมสมอง 
และการท่ีตอ้งประชุมร่วมกนับ่อย ๆ แทบทุกสัปดาห์ เป็นเร่ืองท่ีไม่เคยทาํมาก่อน เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
เสียสละเวลาส่วนตวัมาก แต่เม่ือตดัสินใจร่วมวิจยัแลว้ ทุกคนก็ตอ้งทาํให้เต็มท่ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้ง
บรรยายให้ความรู้ในการประชุมแต่ละคร้ัง และตอ้งกล่าวแสดงความเกรงใจท่ีขอความร่วมมือเชิญ
ประชุมบ่อย ๆ เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้ ประโยชน์ท่ีได้ก็คือพวกเราทุกคน คือวิทยาเขตอีสานและลูก
ศิษยข์องเรา มิใช่เพียงผูว้ิจยัคนเดียว ซ่ึงผูร่้วมวิจยัก็เขา้ใจดี บางท่านบอกดีแลว้ท่ีกระตุน้บ่อย ๆ จะ
ไดต่ื้นตวั เพราะระยะเวลาท่ีผา่นมาบางคร้ังก็ลืม ๆ ไปบา้ง เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีการสอน การทาํวิจยั 
การเขา้ร่วมประชุมสัมมนาท่ีมหาวทิยาลยั ส่วนกลางจดั ก็ตอ้งไปร่วม บางคร้ังก็ขาดการประชุมเพื่อ
ร่วมพฒันาอีเลิร์นน่ิง ผูว้ิจยักระตุน้บ่อย ๆ ดีแล้ว หลังจากนั้น ผูว้ิจยัก็กล่าวขอบคุณผูร่้วมวิจยัท่ี
เสียสละเวลามาร่วมประชุม ในวนัน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือการวิจยัออกมา
รวม 5 ฉบบั ดงัน้ี คือ 1) ฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุม 2) ฉบบัท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ 3) ฉบบัท่ี 3 
แบบประเมิน การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 4) ฉบบัท่ี 4 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ 5) ฉบบัท่ี 5 
แบบประเมินโครงการ และสุดท้าย 6) ฉบับท่ี 6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ซ่ึงเม่ือไดจ้ดัทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งเคร่ืองมือดงักล่าวไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั (พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) ช่วยตรวจสอบ ซ่ึงท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัไดใ้ห้
คาํแนะนาํในเร่ืองการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และให้ขอ้คิดเก่ียวกบัคาํแนะนาํท่ีท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ 
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สารรัตนะ ไดเ้คยแนะนาํไวเ้ก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวด้งัน้ี  

“เคร่ืองมือท่ีจัดทาํข้ึนไม่ต้องให้ใครมาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจอะไรอีก เพราะเป็น
เคร่ืองมือท่ีทาํกนัข้ึนของผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัทุกคน หากให้ผูเ้ช่ียวตรวจ หากเขาแกไ้ข 
ก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน หากจะให้มีการตรวจสอบ 
IOC จะทาํก็ได้ แต่เป็น IOC กบัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัทุกคน ว่าเคร่ืองมือท่ีทาํนั้น
สอดคลอ้งกบัท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีคาดหวงักนัหรือไม่ แต่หากไม่มี
ก็ไม่เป็นไร” 

      (วโิรจน์ สารรัตนะ, ตุลาคม 2558) 
 
 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงไดห้ยิบยกขอ้ความดงักล่าวมาอธิบายพร้อมกบัยกตวัอยา่งการจดัทาํ
เคร่ืองมือจากโครงการในแผนปฏิบติัการจริง เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัเห็นภาพและสามารถนาํเอาหลกัการ
ดงักล่าวลงสู่การปฏิบติัจริงได้ผลจากการจดัประชุมปรึกษาหารือเพื่อจดัทาํเคร่ืองมือในการวิจยั 
ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้วา่ เคร่ืองมือท่ีดีคือเคร่ืองมือท่ีสามารถใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
อยา่งครบถว้นและเพียงพอ ขอ้คาํถามสั้นกระชบั เขา้ใจง่าย ไดใ้จความ ง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้น
ยงัใชส้ําหรับการสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีได้
กาํหนดไว ้และยงัสามารถระบุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติัไดอี้กดว้ย 
 
ตารางท่ี 10 เคร่ืองมือการวจิยัท่ีผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึนในขั้นตอนการปฏิบติั 
 
ฉบับ
ที่ 

เคร่ืองมือการ
วจิยั 

วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ช่วงเวลาที่ใช้

งาน 
หมายเหตุ 

1 แบบบนัทึก
การประชุม 

ใชส้าํหรับบนัทึกการประชุม ก่อน
ดาํเนินการ, 
ระหวา่ง
ดาํเนินการ, 
หลงัดาํเนินการ 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผู ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้
จดบนัทึกการประชุม 
 

2 แบบสมัภาษณ์ ใชส้มัภาษณ์สภาพการพฒันาอี
เลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนทาง 

ก่อน
ดาํเนินการ 

- เคร่ืองมือใชส้ัมภาษณ์ 
เฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 
ฉบับ
ที่ 

เคร่ืองมือการ
วจิยั 

วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ช่วงเวลาที่ใช้

งาน 
หมายเหตุ 

  วิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ี
เคยเป็นมาในอดีต ปัจจุบนั และ
ประวติัความเป็นมาของ 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  

  

3 แบบประเมิน 
การพฒันาอี
เลิร์นน่ิงเพ่ือ
ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพใน
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน 

ใชป้ระเมินสภาพการ
เปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์
นน่ิงของผูร่้วมวิจยั และใช้
สาํหรับเป็น Guide line นาํไปสู่ 
Action plan 
 
 
 

ระหวา่ง
ดาํเนินการ 

 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั 

4 แบบบนัทึก
การสงัเกต
ความกา้วหนา้
ของโครงการ 

ใชส้าํหรับติดตามและตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน
โครงการเป็นระยะ ๆ  

หลงัดาํเนินการ 
 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยั 

5 แบบประเมิน
โครงการ 

ใชส้าํหรับสรุปและประเมินผล
การดาํเนินงานโครงการตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีได้
กาํหนดไวห้ลงัการดาํเนิน
โครงการเสร็จส้ิน 

หลงัดาํเนินการ - ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือ
ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั 

 

 

 

 



 
183 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 
ฉบับ
ที่ 

เคร่ืองมือการ
วจิยั 

วตัถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ช่วงเวลาที่ใช้

งาน 
หมายเหตุ 

6 แผนพฒันา
บุคลากร
รายบุคคล  
(Individual 
Development 
Plan: IDP) 

ใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของผู ้
ร่วมวิจยั และเป็นกรอบในการ
พฒันา โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงรายบุคคลจากการ
พฒันา นอกจากนั้นผลการพฒันา
ยงัใชใ้นการช้ีวดัการพฒันาของ
แต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากศกัยภาพในการพฒันา
ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั 

ก่อน
ดาํเนินการ 

 

- ผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือน้ีคือผู ้
ร่วมวิจยัทุกคน 
 

 
 2) การประเมินการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2558 โดยจดัการประชุม ณ หอ้ง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
เวลา 15.00-17.30 น. ผูร่้วมวิจยัเขา้ประชุมครบ โดยผูร่้วมวิจยัได้มอบหมายให้ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นักวิจัย ทําหน้าท่ีในการประเมินการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึง
ผลจากการปรึกษากนัถึงส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินมี 2 ดา้น ดงัน้ี คือ 1) การอบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
2) ส่ิงสนบัสนุนการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินการอบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
 

รายการ ม ี ไม่ม ี

ด้านที ่1 อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 46 52 
1.1 โอกาสเขา้อบรมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ 1 13 
1.2 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ 1 13 
1.3 ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 5 9 
1.4 สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอนรายวชิาของท่าน 3 11 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

รายการ ม ี ไม่ม ี
1.5 ยดึมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 14 0 
1.6 ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณ คิดก่อนแชร์ 8 6 
1.7 บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม 14 0 
ด้านที ่2  ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินนิ่งอย่างต่อเน่ือง 44 68 
2.1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียนการสอน 7 7 
2.2 ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ 6 8 
2.3 ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 2 12 
2.4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน 10 4 
2.5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก 10 4 
2.6 รับผดิชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3 11 
2.7 คล่องแคล่วชาํนาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3 11 
2.8 ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา 3 11 
ด้านที ่3 มพีีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 66 32 
3.1 ผูแ้นะนาํหรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2 12 
3.2 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้าํเร็จเม่ือมีพ่ีเล้ียงร่วมการพฒันา 3 11 
3.3 ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 9 5 
3.4 การมีพ่ีเล้ียงเป็นส่ิงจาํเป็น 14 0 
3.5 ทาํงานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 14 0 
3.6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ 10 4 
3.7 ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร 14 0 
ด้านที ่4  สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 42 56 
4.1 โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการซกัถามอยูเ่สมอ 2 12 
4.2 โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็น คาํวจิารณ์ จากการอบรมพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3 11 
4.3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือมีผูแ้นะนาํ 5 9 
4.4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงใหส้มัฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 14 0 
4.5 การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 14 0 
4.6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ 2 12 
4.7 ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 2 12 
ด้านที ่5  การขอความรู้ประสบการณ์ 36 20 
5.1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสัย 10 4 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

รายการ ม ี ไม่ม ี
5.2 การไดค้าํตอบท่ีตรงคาํถาม 10 4 
5.3 อุปนิสยัในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวธีิการท่ีสร้างสรรค ์ 12 2 
5.4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเดน็ความรู้ใหม่ ๆ มานาํเสนออยูเ่สมอ 4 10 
ด้านที ่6  การศึกษาด้วยตนเอง 49 21 
6.1 ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง 9 5 
6.2 ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้ 3 11 
6.3 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัเอง 10 4 
6.4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอนอยูป่ระจาํ 13 1 
6.5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั 14 0 

 
 จากตารางท่ี 11 ด้านที ่1 อบรมสัมมนาพัฒนาอีเลิร์นน่ิง ประเมินโดยถามเป็นรายขอ้ให้ผู ้
ร่วมวิจยัยกมือ พบวา่ ขอ้ 1.5 ยึดมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา และ 
1.7 บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 14 คน รองลงมาคือ
ขอ้ 1.6 ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ คิดก่อนแชร์ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 8 คนส่วนขอ้ท่ีมี
จาํนวนผูย้กมือนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ 1.1 โอกาสเขา้อบรมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ และ 1.2 การพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 1 คน เท่ากนั ด้านที่ 2  
ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินน่ิงอย่างต่อเน่ือง พบวา่ ขอ้ 2.4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน และ 2.5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวกมีจาํนวนผูย้กมือ
ทั้งหมด 10 คน รองลงมาคือขอ้ 2.1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียนการ
สอน มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 7 คน ส่วนขอ้ท่ีมีจาํนวนผูย้กมือน้อยท่ีสุดคือขอ้ 2.3 ความมัน่ใจว่า
ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง มีจาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 2 คน ด้านที่ 3 มีพี่เลีย้งในการ
พฒันาอเีลร์ินน่ิง พบวา่ ขอ้ 3.4 การมีพี่เล้ียงเป็นส่ิงจาํเป็น 3.5 ทาํงานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ
ซ่ึงกนัและกนั และ 3.7 ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 
14 คน เท่ากนั รองลงมาคือขอ้ 3.6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวิธีพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ มีจาํนวนผู ้
ยกมือทั้งหมด 10 คน ส่วนขอ้ท่ีมีจาํนวนผูย้กมือน้อยท่ีสุดคือขอ้ 3.1 ผูแ้นะนาํหรือพี่เล้ียงในการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง จาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 2 คน ด้านที่ 4  สังเกตการณ์การพัฒนาอีเลิร์นน่ิง พบว่า ขอ้ 
4.4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้สัมฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน และ 4.5 การ
วางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 14 คน เท่ากัน 
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รองลงมาคือข้อ 4.3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนให้ดียิ่งข้ึน เม่ือมีผูแ้นะนํา มีจาํนวนผูย้กมือ
ทั้งหมด 5 คน ส่วนขอ้ท่ีมีจาํนวนผูย้กมือนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ 4.6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ 4.7 
ปรับปรุงบทเรียนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 2 คน เท่ากนั ด้านที่ 5  การขอความรู้
ประสบการณ์ พบว่า ข้อ 5.3 อุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการท่ี
สร้างสรรค ์มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 12 คน รองลงมาคือขอ้ 5.1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสัย และ 
5.2 การไดค้าํตอบท่ีตรงคาํถาม มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 10 คนเท่ากนั ส่วนขอ้ท่ีมีจาํนวนผูย้กมือ
น้อยท่ีสุดคือ 5.4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มานาํเสนออยู่เสมอ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 4 
คน ด้านที ่6  การศึกษาด้วยตนเอง พบวา่ ขอ้ 6.5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั มี
จาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 14  คน รองลงมาคือขอ้ 6.4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวิชาอ่ืน
ท่ีท่านสอนอยู่ประจาํ มีจาํนวนผูย้กมือทั้งหมด 13 คน ส่วนขอ้ท่ีมีจาํนวนผูย้กมือน้อยท่ีสุดคือ 6.2 
ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้มีจาํนวนผูย้กมือทั้งส้ิน 4 คน  
 
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab)  
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
1. ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
1.1 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ต่อการใหบ้ริการ 140 3.57 0.97 มาก 
1.2 จาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  140 3.17 0.86 ปานกลาง 
1.3 ความสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใหบ้ริการ 140 3.60 0.82 มาก 
1.4 คอมพิวเตอร์มีสภาพใหม่น่าใชง้าน 140 3.31 0.91 ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  4.33 0.61 มาก 
2. ระบบอนิเทอร์เน็ต     
2.1 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) 
อยา่งพอเพียง 

140 4.39 0.81 มาก 

2.2 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Lan) อยา่งพอเพียง 

140 4.25 0.75 มาก 

2.3 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบสาย 140 4.29 0.80 มาก 
2.4 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 140 3.16 0.96 ปานกลาง 
2.5 การใหบ้ริการจุดติดตั้งเช่ือมต่อเป็นไปอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 140 4.29 0.81 มาก 
2.6 การนาํเทคโนโลยมีาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาระบบเครือข่าย
สมํ่าเสมอ 

140 4.11 0.89 มาก 

คะแนนเฉลีย่  4.33 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ การประเมินความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Lab) ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน (ก่อนปรับปรุง) นกัศึกษา 
140 รูป/คน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ ดา้นระบบอินเทอร์เน็ต หากพิจารณารายขอ้แลว้
พบวา่ มีจาํนวน 3 ขอ้ ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกนั้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ จาํนวน
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ คอมพิวเตอร์มีสภาพใหม่น่าใช้งาน และความเร็วในการใช้
งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
 
การประเมินคุณภาพทางด้านเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) 
 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ไดท้าํการสุ่มตวัอย่างในการสํารวจพื้นท่ีการติดตั้ง
ใชง้านระบบ Wireless LAN โดยวเิคราะห์ดูปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชง้านระบบดงัต่อไปน้ี  
 RSSI: Received Signal Strength Indicator หมายถึง ค่าท่ีบ่งบอกความแรงของสัญญาณท่ี
ไดรั้บในรูปแบบของพลงังานมีหน่วยเป็น dBm (Decibels Milliwatt) จะแปรผนัโดยตรงนัน่คือ ถา้ 
RSSI มีค่ามาก หมายถึง สัญญาณท่ีไดรั้บมีความแรงสูงหรือหมายถึง ตวัส่งสัญญาณอยูใ่กล ้ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ RSSI มีค่านอ้ย หมายถึง สัญญาณมีความแรงตํ่า หรือหมายถึง ตวัส่งสัญญาณอยูไ่กล
ผูรั้บนัน่เอง (ค่า RSSI ยิง่มากยิง่ดี) 
 Noise (dBm) หมายถึง สัญญาณรบกวนหรือส่ิงรบกวน ท่ีส่งผลให้เกิดการลดทอน หรือ
ลดทอนคุณภาพของสัญญาณ มีหน่วยเป็น dBm (Decibels Milliwatt) เช่น ผนงั พื้น กระจก หรือ
สัญญาณอ่ืนๆ เช่น สัญญาณท่ีมาจากเคร่ืองไมโครเวฟ เป็นตน้ (ค่า Noise ยิง่นอ้ยยิง่ดี) 

รายการ N  S.D. แปลผล 

3. ด้านสภาพแวดล้อม     
3.1 ความสะดวกสบายของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.35 0.76 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของแสงสวา่งในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.39 0.75 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.33 0.84 มาก 
3.4 อุปกรณ์และโปรแกรมทนัสมยัสาํหรับการใหบ้ริการ 140 4.28 0.79 มาก 
3.5 บรรยากาศและสถานท่ีในการใหบ้ริการ 140 4.25 0.77 มาก 
3.6 ความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใชง้าน 140 4.25 0.75 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.20 0.63 มาก 
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 SNR (dB): Signal to Noise Ratio หมายถึง ค่าความเขม้ของสัญญาณ ในค่าอตัราความ
เขม้ท่ีเหมาะสม ไม่ควรตํ่ากวา่ 10 db ซ่ึงจะบอกถึงความเสถียรในการเช่ือมต่อ และคุณภาพของการ
ใชง้าน มีหน่วยเป็น dB (decibels) ระดบั 29 dB ข้ึนไป คุณภาพดีท่ีสุด (ไม่ค่อยพบเห็น) ระดบั 20 
dB – 28 dB คุณภาพดีมาก ระดบั 11 dB – 19 dB คุณภาพดี ระดบั 7 dB – 10 dB คุณภาพพอใช ้
ระดบั 6 dB หรือตํ่ากวา่ คุณภาพตํ่า 
 Speed (Mbps): Speed/Bandwidth หมายถึง ความเร็วในการใชง้าน (ค่ายิง่มากยิ่งดี) อีกนยั
หน่ึงหมายถึงความกวา้งของช่องสัญญาณ เปรียบเสมือนถนน หากถนนมีจาํนวนช่องจราจรท่ีมากรถ
จะเคล่ือนตวัไดร้วดเร็ว ในทางกลบักนั หากถนนมีช่องจราจรนอ้ย ลดจะเคล่ือนท่ีไดช้า้ มีหน่วยเป็น 
Mbps (Megabit per seconds) 
 SSID (Service Set Identifier) คือช่ือท่ีตั้งข้ึนให้กบัตวักระจายสัญญาณในการกระจาย
สัญญาณท่ีแตกต่างกัน ในบริเวณท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถเช่ือมต่อกับผู ้
ใหบ้ริการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 Channel หมายถึง ช่องความถ่ีของสัญญาณท่ีได้กระจายไปยงัผูใ้ช้งาน โดยแต่ละตวั
กระจายสัญญาณจะมีการตั้งค่าช่องสัญญาณท่ีแตกต่างกนั เพื่อป้องกนัการทบัซอ้นของช่องสัญญาณ 
 พื้นท่ีท่ีทาํการสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน ประกอบดว้ยอาคารดงัต่อไปน้ี 
 1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 เป็นอาคาร 3 ชั้น 
 2. อาคารสาํนกังานวทิยาเขตอีสาน เป็นอาคาร 3 ชั้น รวมถึงโรงอาหาร และอาคารพสัดุ 
 3. อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 4. อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 5. อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 
ตารางท่ี 13 การสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_Airstation 1 -63 -92 24 130 
MBUISC_REGISTE
R_NEW 

6 -80 -92 10 300 

  -74 -92 17 430 
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ตารางท่ี 14 การสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey อาคาร สาํนกังานวทิยาเขตอีสาน โรงอาหาร และ
อาคารพสัดุ 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_OFFICE1 20 -40 -92 20 54 
MBUISC_OFFICE3 6 -86 -92 6 150 
MBUISC_WAREHO
USE 

11 -86 -92 15 54 

  -70.6 -92 13.6 258 
 
ตารางท่ี 15 การสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey อาคาร  80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_GRADU
ATE 

1 -86 -92 7 54 

MBUISC_GRADU
ATE2 

6 -86 -92 7 54 

  -86 -92 7 108 
 
ตารางท่ี 16 การสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 
 

 SSID  Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_SIRINTH
ON1 

6 -69 -92 25 54 

MBUISC_SIRINTH
ON_1 

1 -69 -92 25 54 

  -69 -92 25 108 
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ตารางท่ี 17 การสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 

 SSID  Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_LIBRAR
Y84 

11 -55 -92 35 150 

MBUISC_COMPU
TER_LAB 

6 -80 -92 12 54 

  -67.5 -92 23.5 204 
 
 ก่อนการปรับปรุงระบบ Wireless Lan ทั้งในดา้น RSSI SNR และ Speed ผูว้ิจยัพบวา่ ค่า 
Noise  มีอตัราคงท่ีในทุกอาคาร ซ่ึงโดยปกติแลว้ ค่า Noise มกัแปรผนัตามจาํนวนอุปกรณ์มีคล่ืน
รบกวนบนคล่ืนความถ่ีเดียวกนั ไดแ้ก่ ไมโครโฟน หรือ ไมโครเวฟ เป็นตน้ แต่ Noise กลบัมีค่า
เท่ากนัหมดในทุกอาคารเน่ืองจาก วทิยาเขตอีสานตั้งอยูใ่กลก้บัค่ายศรีพชัรินทร ซ่ึงมีความเป็นไปได้
เก่ียวกบัคล่ืนบางชนิดท่ีใช้งานในค่ายทหารดงักล่าว หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวมโดย
จาํแนกแต่ละอาคาร จะไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบการสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey ทั้ง 5 อาคาร 
 

อาคาร RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 

-74 -92 17 430 

อาคารสาํนกังานวทิยาเขต
อีสาน โรงอาหาร และอาคาร
พสัดุ 

-70.6 -92 13.6 258 

อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ 
กปัปโก 

-86 -92 14 108 

อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร -69 -92 25 108 
อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 

-67.5 -92 23.5 204 

 



 
191 

 จากตารางท่ี 18 พบวา่ อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษ เป็นอาคารท่ีมี
ความแรงของสัญญาณสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร ส่วนอาคารท่ีมีความแรง
ของสัญญาณน้อยท่ีสุด คือ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กปัปโก หากพิจารณาตามความเขม้ของสัญญาณ 
โดยใช ้SNR Margin >=10 เป็นเกณฑ์โดยเฉล่ียแลว้ทุกอาคารมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ โดยอาคารท่ีมี
ค่า SNR สูงท่ีสุดคือ อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร และน้อยท่ีสุดคือ อาคารสํานักงานวิทยาเขต
อีสาน โรงอาหารและอาคารพสัดุ หากพิจารณาดว้ย Speed ซ่ึงเป็น Bandwidth ในภาพรวมของแต่
ละอาคารซ่ึงมีผลใหส้ามารถรองรับผูใ้ชง้านไดจ้าํนวนมาก อาคารท่ีมีการรองรับผูใ้ชง้านจาํนวนมาก
ท่ีสุด คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 รองลงมาไดแ้ก่ อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 
โรงอาหาร และอาคารพสัดุ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง 
กปัปโก และอาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 
 หลงัจากผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดร่้วมกนัสรุปผลการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 
ก่อนการนาํโครงการท่ีไดล้งสู่การปฏิบติั เสร็จส้ินแลว้ก็ไดน้าํขอ้สรุปน้ีเสนอความเห็นชอบต่อกลุ่ม
ผูร่้วมวจิยัคนอ่ืน ๆ ใหรั้บทราบร่วมกนัโดยการจดัการประชุมในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558  
   ผลจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการ
เรียนรู้ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 
ทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั้น 
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งดาํเนินการประเมินก่อนการปฏิบติั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบหลงันาํแผน
ลงสู่การปฏิบติัแล้วเสร็จ นอกจากนั้นท่ีสําคญัผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัมีความเห็นร่วมกันว่าการ
ประเมินดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการไดต้ั้งแต่ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผน 
 
 3) การน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบติัการดาํเนินการในช่วงระหว่าง
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 โดยรายละเอียดการดาํเนินงานแต่ละโครงการนั้น
ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัทาํไปพร้อม ๆ กนั เพราะบางรายการสามารถดาํเนินการล่วงหนา้ไปก่อนได ้
ไม่ตอ้งรอใหโ้ครงการหน่ึงเสร็จก่อนแลว้ค่อยทาํอีกโครงการหน่ึง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
โครงการที ่1 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลิร์นน่ิงของ มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน  
 เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัรับผิดชอบในการจดัหา ซ่ึงก่อนท่ีจะดาํเนินการ
จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงน้ี ผูว้จิยัไดน้าํเรียนกบัคณะผูร่้วมวจิยัแลว้วา่ ปีงบประมาณ 2558 
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น้ี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้รับงบประมาณในส่วนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ค่อนขา้งมาก ประกอบดว้ยเคร่ืองแม่ข่ายแบบท่ี 1 จาํนวน 2 เคร่ือง แบบท่ี 2 จาํนวน 1 
เคร่ือง ซ่ึงแบบท่ี 2 นั้นเป็นเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะท่ีจะรองรับภาระงานท่ีหนัก
หน่วงได ้ซ่ึงผมมองไวว้่าจะนาํมาเป็นเคร่ืองแม่ข่ายรองรับระบบอีเลิร์นน่ิงของวิทยาเขตอีสานเรา 
และผมก็ไดป้รึกษากบัอาจารยค์มัภีรภาพ คงสํารวยแลว้ท่านก็เห็นดว้ย นอกจากเคร่ืองแม่ข่ายแลว้ 
เรายงัไดรั้บคอมพิวเตอร์ประมวลผลอีก 50 เคร่ือง ไวป้ระจาํห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ แทนเคร่ือง
เก่า ส่วนเคร่ืองเก่านั้นจะปรับปรุงทาํเป็นเคร่ืองประจาํห้องเรียนอีเลิร์นน่ิงต่อไป คณะผูร่้วมวิจยัก็
รับทราบและยินดีให้ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัดาํเนินการไดต้ามความประสงค์ ซ่ึงโครงการท่ี 1 น้ี มี
กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ไดม้าจาก
งบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่าย
ระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนั
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ย
กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวินาที 3) ทดสอบระบบการทาํงานของ
เคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการลงมือ
ปฏิบติัการดงัน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาเคร่ืองแม่ข่ายที่มีในห้องคอมพิวเตอร์ได้มาจากงบประมาณปี 2558 
โดยเลือกเอาเคร่ืองที่มีคุณสมบัติทางแม่ข่ายที่สูงที่สุดมาท าเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็น
ผลติภัณฑ์ของ Lenovo System x3650 M5 ตามแผนปฏิบติัการมีระยะเวลาดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 
16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงมือปฏิบติัการ ดาํเนินการจริง
ระหว่างวนัท่ี 19 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2558 เม่ือได้เคร่ืองแม่ข่ายมาแล้ว ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ช่วยกนัตรวจสอบคุณสมบติัทางเคร่ืองแม่ข่าย (Server) วา่จะมีคุณสมบติัครบถว้นหรือไม่ ดงัน้ี  
 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นผลิตภณัฑ์ Intel Xeon  มีแกน 8 แกน (Core) รุ่น 
(Model) E5-2630v3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.4Ghz/1866Mhz, มีหน่วยความจาํแคชระดบั 3 
20MB L3 Cache มีหน่วยความจาํสํารอง (RAM) 32GB (2x16GB, 2Rx4, 1.2V) TruDDR4 Memory 
PC4-17000 CL15 2133 MHz LP RDIMM มีช่องใส่ฮาร์ดดิส 8 ช่อง (8 bays Hot-Swap 2.5" 
SAS/SATA HDD Model) รองรับ ServeRAID M5210 12 Gbps RAID controller with 1GB Flash-
backed cache : Support RAID 0, 1, 10, 5, 50, มีเคร่ืองอ่าน DVD 1 หน่วย (One Optical drive) มี
ช่องต่ออินเทอร์เน็ตจาํนวน 4 x Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) (Broadcom 
BCM5719 chipset) มีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าจาํนวน 2 x 750W Hot-Swap, Redundant Power 
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Supply มีฮาร์ดดิสจาํนวน 4 x 480 GB VERTEX 460A SSD ซ่ึงคุณสมบติัดงัท่ีกล่าวมาผูช่้วยนกัวิจยั 
(นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) บอกว่า สามารถนาํมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายได้เป็นอย่างดี เพราะเป็น
เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัสูงมาก รองรับระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพวกเราพฒันาข้ึนได้แน่นอน 
สามารถรองรับผูใ้ชง้านในระดบัเป็นหลกัร้อยคนไดพ้ร้อม ๆ กนัเลยทีเดียว 
 

 

 
 

ภาพที ่4.20 ผู้วจัิยและผู้ช่วยนักวจัิย ช่วยกนัตรวจสอบคุณสมบัติของเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
 
 กิจกรรมที่ 2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ช่วยกันติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเข้าตู้และติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ ติดตั้งระบบ  Moodle LMS  และซอฟท์แวร์ที่รองรับกับระบบอีเลิร์นน่ิงที่พร้อม
รองรับการใช้งาน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่น้อยกว่า 100 ผู้ใช้งาน เช่ือมต่อกับ
ระบบ LAN ระดับ กิกะบิตต่อวินาที ตามแผนปฏิบติัการมีระยะเวลาดาํเนินการระหว่างวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีค่าใชจ่้ายในการลงมือปฏิบติัการ ดาํเนินการจริงระหวา่ง
วนัท่ี 19 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2558 ในกิจกรรมน้ี เร่ิมจากผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั ไดศึ้กษาคู่มือการ
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายจากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ์อยา่งละเอียด เพื่อป้องกนัการผิดพลาด เพราะเคร่ือง
แม่ข่ายมีราคาแพง และนํ้ าหนกัมาก ยกคนเดียวแทบไม่ได ้ยกลาํบากมาก เพราะเคร่ืองมีขนาดใหญ่
ดว้ย การติดตั้งเขา้ตูแ้ร็ก (Server Rack) สําหรับเคร่ืองแม่ข่ายน้ี ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัทาํอย่าง
ระมดัระวงัท่ีสุด ดงัภาพประกอบขา้งล่างน้ี 
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ภาพที ่4.21 การประกอบเคร่ืองแม่ข่ายเข้าตู้บรรจุเคร่ืองแม่ข่าย 
 

  หลงัจากติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูเ้รียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือติดตั้งระบบปฏิบติัการ
และโปรแกรมประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชร่้วมกบัระบบอีเลิร์นน่ิง ซ่ึงขั้นตอนการลงโปรแกรมน้ี
ใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนาน จึงดาํเนินการในวนัอ่ืนหลงัจากติดตั้งเคร่ืองเขา้ตูแ้ลว้ คือเร่ิมดาํเนินการ
ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 เร่ิมจากผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัปรึกษากันถึง
โปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีจะนํามาใช้ ผูช่้วยนักวิจยัเสนอว่า ควรเป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็น
โอเพ่นซอส (Open Source) ท่ีไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือค่าลิขสิทธ์ิ ซ่ึงก็เป็นระบบท่ีมีความเสถียรสูงและ
ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ดูแลรักษาง่ายดว้ย ผมขอเสนอใหอ้าจารย ์(ผูว้ิจยั) ใช ้Linux CentOs 
รุ่นท่ี 7 (CentOs v.7) ซ่ึงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ผูว้ิจยัก็เห็นชอบตามท่ีผูช่้วยนกัวิจยัเสนอ หลงัจากนั้น 
ผูว้ิจยัจึงไดด้าวน์โหลด ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ CentOs v.7 จากเวบ็ไซต์ ผูใ้ห้บริการหลกั
http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1511. iso บันทึกใส่
แผน่ DVD และนาํแผน่ DVD น้ีไปติดตั้งโปรแกรมลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดงัภาพขา้งล่าง 
 

 
 

 

ภาพที ่4.22 การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ในเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/
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 หลงัจากติดตั้งระบบปฏิบติัการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปก็คือการติดตั้งระบบบริหาร
จดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ท่ีผูช่้วยนกัวิจยัเสนอให้ผูว้ิจยัใช้ LMS ท่ีเป็น Moodle ซ่ึงเป็น
โปรแกรมฟรีไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํมาทาํเป็นระบบอีเลิร์นน่ิง
อยา่งแพร่หลายไปทัว่โลก เป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่าย มีคนทาํคู่มือประกอบการใชง้านดี ๆ มากมาย 
อาจารย ์(ผูว้ิจยั) ไม่ตอ้งทาํคู่มือข้ึนมาใหม่ก็ได ้จะไดทุ้่นแรง สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใชง้านท่ี
เขาเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ไดเ้ลย เม่ือรับฟังผูช่้วยนักวิจยันาํเสนอเสร็จ ผูว้ิจยัก็นึกถึง Moodle 
LMS ท่ีได ้Review ไวใ้นบทท่ี 2 จึงเห็นชอบตามท่ีผูช่้วยนกัวิจยัแนะนาํ หลงัจากนั้น จึงไดย้า้ยการ
ลงโปรแกรม Moodle LMS ไปทาํบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพราะว่าในห้องเคร่ืองแม่ข่ายมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายเคร่ือง เสียงดงัมาก (เสียงพดัลมระบายความร้อนของเคร่ืองแม่ข่าย) 
อีกอยา่งกล่ินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหอ้งเคร่ืองแม่ข่ายไม่ค่อยดีนกัทาํให้รู้สึกเวียนศีรษะ จึงติดตั้ง
ระบบ Moodle LMS นอกห้องเคร่ืองแม่ข่าย ผา่นโปรแกรม Remote (WinSCP) ซ่ึง Moodle LMS ท่ี
นาํมาใชน้ี้ เป็นรุ่น 2.6.1 (Moodle 2.6.1) ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์https://download.moodle.org/ ไป
ติดตั้งไวใ้นไดเร็กทอร่ี root ของเคร่ืองแม่ข่าย ใชค้าํสั่ง tar –zxvf moodle2.6.1tar.gz เพื่อแตกไฟล ์
ในวนัท่ีติดตั้งนั้น มีปัญหาความยุง่ยากอยูบ่า้งเน่ืองจากวา่ ผูช่้วยนกัวิจยัไดเ้คยติดตั้ง Moodle ท่ีเป็น
รุ่นเก่าตํ่ากว่า 2.5 ลงไป แต่ในรุ่น 2.6.1 น้ี มีคาํสั่งในการติดตั้งเปล่ียนแปลงไปไม่เหมือนเดิมบา้ง 
ผูช่้วยนกัวจิยัแกไ้ขปัญหาดว้ยการสืบคน้วธีิการติดตั้ง Moodle รุ่น 2.6.1 ใน Google คาํตอบท่ีไดเ้ป็น
ประโยชน์มาก มีคนตอบคาํถามเก่ียวกบัการใชง้าน Moodle จาํนวนมาก ลว้นแต่เป็นประโยชน์ การ
ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทาํให้ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัเกิดการเรียนรู้ว่า ถ้าเรามี
ปัญหาอะไร ขอเพียงเราถามคาํถามท่ีตรงประเด็นใน Google แล้วเราจะได้คาํตอบท่ีเราต้องการ
สามารถแกไ้ขปัญหาไปได ้
 กิจกรรมที่ 3 ทดสอบระบบการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายโอนข้อมูลจากเคร่ืองแม่ข่าย
ส ารอง ตามแผนปฏิบติัการมีระยะเวลาดาํเนินการระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 
2558 ไม่มีค่าใชจ่้ายในการลงมือปฏิบติัการ ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม-30 ตุลาคม 2558 
เร่ิมจากผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัทาํงานดว้ยกนัอย่างเป็นกนัเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอย่างดี 
สืบเน่ืองจากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงน้ีไดเ้ร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ในช่วงนั้นผูว้ิจยั
ได้ใช้เค ร่ืองแม่ข่ายท่ีมีคุณสมบัติทางแม่ข่ายไม่สูงนักมาเป็นเคร่ืองแม่ข่ายสํารองใช้ก่อน 
ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนกัเน่ืองจากบางคร้ังท่ีผูร่้วมวิจยัอพัโหลดไฟล์ภาพ หรือไฟล์วิดีโอพร้อมกนั
หลายคน มีอาการกระตุกใหเ้ห็น รู้สึกไดอ้าการหน่วงเวลาคลิกเพื่อดาํเนินการ ดงันั้น เม่ือมีเคร่ืองแม่
ข่ายประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้งานแลว้ จึงตอ้งสํารองไฟล์ขอ้มูลอีเลิร์นน่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คนได้
พฒันาข้ึนโอนยา้ยข้อมูลไปเคร่ืองแม่ข่ายเคร่ืองใหม่ ขั้นตอนน้ีใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะไฟล์
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บทเรียนอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยัแต่ละท่านเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ มีเน้ือหามากโอนยา้ยใช้เวลานาน 
ประกอบผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัมีภาระงานประจาํท่ีตอ้งดาํเนินการดว้ย การโอนยา้ยขอ้มูลจึงค่อย
เป็นค่อยไป 
 
โครงการที ่2 โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย  Moodle LMS 

 เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัจดัข้ึนเพื่อให้การอบรมให้ความรู้ดา้นการพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงให้แก่ผูร่้วมวิจยั หลงัจากท่ีผูร่้วมวิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนเองจาก
การช้ีแนะ ใหค้าํแนะนาํ คอยอาํนวยความสะดวก คอยตอบคาํถามแบบตวัต่อตวั จากผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยัมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 15.30-17.30 น. ทุกวนัหลงัเลิกเรียนแล้ว 
สังเกตเห็นวา่ ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่สามารถพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดก้็จริง แต่เป็นไปอยา่งชา้มาก 
อาจจะเน่ืองเพราะผูร่้วมวิจยัอายุค่อนขา้งมาก ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ดีนัก ความจาํใน
ขั้นตอนการคลิกเมา้ส์เพื่อการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงนั้นหลายขั้นตอนมาก ทาํให้ผูร่้วมวิจยัจาํได้
ไม่หมด เรียกไดว้า่ ไม่มีความชาํนาญในการทาํงานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ ดงันั้น ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยั จึงจดัโครงการน้ีข้ึน ตามแผนปฏิบติัการมีระยะเวลาดาํเนินการระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 
2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงมือปฏิบติัการ ดาํเนินการจริงในวนัท่ี 30 
ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-17.30 น. แมจ้ะมีเวลาในการอบรมนอ้ยเพียงแค่ 2 ชัว่โมงคร่ึง ก็ตาม แต่
เน่ืองจากทุกรูป/คน มีความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แลว้ การอบรมคร้ังน้ีเป็นการตอกย ํ้าความเขา้ใจ ตอกย ํ้า
ความทรงจาํ เป็นการเพิ่มความชาํนาญให้มีมากข้ึน และผูร่้วมวิจยัจะไดม้ัน่ใจในการพฒันาบทเรียน
อีเลิร์นน่ิงของตนมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นการจดัอบรมอย่างเป็นทางการ โครงการน้ี มีกิจกรรมท่ีตอ้ง
ดาํเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการ
เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 2) ผูว้ิจยัจดัเตรียมการอบรม นัดหมายผูร่้วมวิจยั เตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนักวิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็น
วิทยากรอบรม 3) ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดของการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย จัดหาเคร่ืองแม่ข่ายส ารอง ติดตั้ งโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Linux CentOs  ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการ
เช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ดาํเนินการในระหว่างวนัท่ี 26-29 ตุลาคม 2558 เร่ิมจากผูว้ิจยัและ
ผูช่้วยนกัวจิยัสังเกตเห็นวา่ ผูร่้วมวจิยัส่วนใหญ่ขาดทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างบทเรียนอี
เลิร์นน่ิงท่ีต่อเน่ือง เพราะวา่เม่ือมาร่วมกนัลงมือพฒันาในช่วงบ่ายของวนัศุกร์ท่ีไดเ้คยนดัหมายกนั 
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หลายท่านจาํ username และ password ของตนเองในการเขา้สู่ระบบ ผูว้ิจยัเคยบอกวา่ ให้จดบนัทึก
ไว ้ซ่ึงแต่ละท่านก็จด แต่ถึงเวลาใช้งานจริง หาไม่เจอ บนัทึกอนุทินประจาํตวั บางคร้ังก็ลืมถือมา
ดว้ย น่ีก็เป็นปัญหาหน่ึง ส่วนปัญหาใหญ่ท่ีพบคือ ผูร่้วมวิจยัจดจาํขั้นตอนรายละเอียดในการพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีทาํผา่นคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตอีกทีนั้น จาํไดไ้ม่ครบถว้น 
ตอ้งถามผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัตลอดเวลา เม่ือเกิดปัญหาน้ีข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอปรึกษาผูร่้วมวิจยัว่า เรา
จะทาํอยา่งไรดี อาจารยว์รเทพ เวียงแก เสนอวา่ “ควรจดัอบรมการพฒันาบทเรียนแบบเป็นทางการ 
เอาให้เขา้ใจถ่องแทจ้ริงไป ๆ เลย ผมน่ีแหละถามบ่อยท่ีสุด ไม่อยากให้เพื่อน ๆ เบ่ือหรือรําคาญ” 
อาจารยอ์ภิชิต เหมือยไธสง เสนอวา่ “ควรมีคู่มือในการทาํบทเรียนอีเลิร์นน่ิง ท่ีเป็น Moodle แบบ
ชัดเจน บางทีผมจะได้ศึกษาเองท่ีบา้น เพราะผมอยู่ไกลถึงหนองบวัลาํภู เดินทางมาทุกสัปดาห์
ลาํบาก” ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณอาจารยท์ั้งสองท่ีเสนอแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และตกลงร่วมกนัวา่จะ
จดัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้กบัผูร่้วมวิจยั ในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 ดงันั้นผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยัจึงปรึกษากนัถึงการจดัการเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง โปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีจะนาํมาใช ้
ผูช่้วยนกัวิจยัเสนอวา่ ควรเป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็นโอเพ่นซอส (Open Source) ท่ีไม่ตอ้งเสียเงิน
ซ้ือค่าลิขสิทธ์ิ ซ่ึงก็เป็นระบบท่ีมีความเสถียรสูงและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ดูแลรักษาง่าย
ดว้ย ผมขอเสนอให้อาจารย ์(ผูว้ิจยั) ใช ้Linux CentOs รุ่นท่ี 7 (CentOs v.7) ซ่ึงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตวั
เดียวกนักบัท่ีจะใช้ในเคร่ืองแม่ข่ายหลกั ผูว้ิจยัก็เห็นชอบตามท่ีผูช่้วยนักวิจยัเสนอ หลังจากนั้น 
ผูว้ิจยัจึงไดด้าวน์โหลด ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ CentOs v.7 จากเวบ็ไซต์ผูใ้ห้บริการหลกั
http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1511. iso บันทึกใส่
แผ่น DVD และนาํแผ่น DVD น้ีไปติดตั้งโปรแกรมลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสํารอง ท่ีมี
คุณสมบติัทางแม่ข่ายไม่สูงนกั พอใช้งานสําหรับการอบรมผูร่้วมวิจยั 14 รูป/คนเท่านั้น หลงัจาก
ติดตั้งระบบปฏิบติัการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ 
Moodle LMS ท่ีผูช่้วยนกัวิจยัเสนอให้ผูว้ิจยัใช้ LMS ท่ีเป็น Moodle ซ่ึงเป็นโปรแกรมฟรีไม่เสีย
ค่าลิขสิทธ์ิ เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บความนิยมในการนาํมาทาํเป็นระบบอีเลิร์นน่ิงอย่างแพร่หลายไป
ทัว่โลก เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย มีคนทาํคู่มือประกอบการใช้งานดี ๆ มากมาย อาจารย ์(ผูว้ิจยั) 
ไม่ตอ้งทาํคู่มือข้ึนมาใหม่ก็ได ้จะไดทุ้่นแรง สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานท่ีเขาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้เลย เม่ือรับฟังผูช่้วยนักวิจยันาํเสนอเสร็จ ผูว้ิจยัก็นึกถึง Moodle LMS ท่ีได ้
Review ไวใ้นบทท่ี 2 จึงเห็นชอบตามท่ีผูช่้วยนกัวจิยัแนะนาํ หลงัจากนั้น จึงไดย้า้ยการลงโปรแกรม 
Moodle LMSไปทาํบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จึงติดตั้งระบบ Moodle LMS นอกห้องเคร่ืองแม่
ข่าย ผา่นโปรแกรม Remote (WinSCP) ซ่ึง Moodle LMS ท่ีนาํมาใชน้ี้ เป็นรุ่น 2.6.1 (Moodle 2.6.1) 
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ https://download.moodle.org/ ไปติดตั้งไวใ้นไดเร็กทอร่ี root ของเคร่ือง

https://download/
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แม่ข่าย ใชค้าํสั่ง tar –zxvf moodle2.6.1tar.gz เพื่อแตกไฟล์ ในวนัท่ีติดตั้งนั้น มีปัญหาความยุง่ยาก
อยูบ่า้งเน่ืองจากวา่ ผูช่้วยนกัวิจยัไดเ้คยติดตั้ง Moodle ท่ีเป็นรุ่นเก่าตํ่ากวา่ 2.5 ลงไป แต่ในรุ่น 2.6.1 
น้ี มีคาํสั่งในการติดตั้งเปล่ียนแปลงไปไม่เหมือนเดิมบา้ง ผูช่้วยนกัวิจยัแก้ไขปัญหาดว้ยการ ถาม
วิธีการติดตั้ง Moodle รุ่น 2.6.1 ใน Google Search คาํตอบท่ีไดเ้ป็นประโยชน์มาก มีคนตอบคาํถาม
เก่ียวกบัการใชง้าน Moodle จาํนวนมาก ลว้นแต่เป็นประโยชน์ การติดตั้งโปรแกรมสําเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดี เม่ือทดสอบระบบแลว้ ปรากฏว่าสามารถทาํงานไดดี้ และเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต
ภายนอกได้ ทาํให้ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัเกิดการเรียนรู้ว่า ถ้าเรามีปัญหาอะไร ขอเพียงเราถาม
คาํถามท่ีตรงประเด็นใน Google Search แลว้เราจะไดค้าํตอบท่ีเราตอ้งการสามารถแกไ้ขปัญหาไปได ้
 กิจกรรมที่ 2 ผู้วิจัยจัดเตรียมการอบรม นัดหมายผู้ร่วมวิจัย เตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม แจ้งผู้ช่วยนักวิจัย (นายคัมภีรภาพ คงส ารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรอบรม
ดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 26-29 ตุลาคม 2558 กิจกรรมดาํเนินการไปพร้อม ๆ กบัการเตรียมเคร่ือง
แม่ข่าย ผู ้ร่วมวิจัยทุกรูป/คนเป็นบุคลากรภายในทั้ งหมด การติดต่อประสานงานไม่ยากนัก 
โดยเฉพาะเราจะมีการประชุมบุคลากรทั้งหมดทุกช่วงส้ินเดือนอยู่แลว้ ผูว้ิจยัจึงนดัหมายผูร่้วมวิจยั
อีกคร้ังหน่ึงว่าจะมีการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 ผูร่้วมวิจยัทุกท่าน
รับทราบ นอกจากนั้นก็เป็นการเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการอบรมแจกผูร่้วมวิจยั และแจง้ผูช่้วย
นกัวิจยัเตรียมตวัเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ลาํดบัขั้นตอนการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงให้แก่ผู ้
ร่วมวจิยั เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง เคร่ืองโปรเจค็เตอร์ ใหพ้ร้อม  
 กิจกรรมที่  3  ผู้ ร่วมวิจัยพร้อมกันอบรมการพัฒนาอีเลิ ร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้อง
คอมพวิเตอร์ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ดาํเนินการในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 เม่ือ
ถึงเวลาการอบรม ผูร่้วมวิจยัเขา้ร่วมการอบรมไม่ครบ ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 การอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิงคร้ังน้ีไม่มีพิธีการอะไรมาก เม่ือไดเ้วลานัด
หมายแลว้ ผูว้ิจยัแจกเอกสารประกอบการอบรมเสร็จแลว้ ก็เชิญผูช่้วยนกัวิจยัดาํเนินการอบรมให้
ความรู้แก่ผูร่้วมวิจยัตามลาํดบั โดยแนะนาํให้ผูร่้วมวิจยัทุกท่านตั้งใจฟังและทาํตามทีละขั้นตอน
อย่างมีสมาธิ จะไดต้ามวิทยากรทนั หัวขอ้ท่ีตอ้งพฒันาบทเรียนนั้นมีมาก แต่เรามีเวลานอ้ย ฉะนั้น
ตอ้งตั้งใจมีสมาธิจดจ่ออยูก่บัวิทยากร จึงจะสามารถเรียนรู้ไดท้นักนัทุกรูป/คน หลงัจากนั้นก็เขา้สู่
บรรยากาศแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ซ่ึงการอบรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่
เคร่งเครียด เพราะการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน น้ีทุกท่านทราบดีอยู่แลว้ว่า เป็นการทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ของวิทยาเขตอยา่งแทจ้ริง เพราะฉะนั้นบรรยากาศจึงเป็นไปแบบสบาย ๆ มีการพูดกระเซ้าเยา้แหย่
กนับา้ง เพราะทุกคนคือเพื่อนร่วมวชิาชีพเดียวกนั มีความเป็นกนัเองมาก ทุกคนเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึง
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กนัและกนัเป็นอย่างดี สังเกตเห็นว่า ผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน เฉพาะท่ีเขา้รับการอบรมสามารถนํา
ความรู้ท่ีไดจ้ากอบรมมาพฒันาบทเรียนของตนเองไดอ้ยา่งคล่องแคล่วข้ึน จดจาํขั้นตอนในการนาํ
เน้ือหาบทเรียน และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัด หรือสร้างแบบทดสอบไดค้ล่องแคล่วชาํนาญข้ึน 
ทาํให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ข้ึนว่า การอบรมสัมมนา หากว่าทาํด้วยใจรัก ชอบท่ีจะทาํ หรือเห็น
ประโยชน์ มุ่งให้เกิดการพฒันาอย่างแทจ้ริงแลว้ ทุกคนจะตั้งใจทาํอยา่งเต็มท่ี จะมีสมาธิจดจ่อหวงั
ความสําเร็จเป็นท่ีตั้ง ผลงานจะออกมาดี และการไดท้าํบ่อย ๆ เป็นการตอกย ํ้าให้เกิดความชาํนาญ 
เม่ือเกิดความชาํนาญแลว้ ยอ่มสามารถนาํเอาความชาํนาญนั้นไปต่อยอดการพฒันาให้ย ัง่ยืนต่อไป
ในอนาคตได ้ทาํใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัท่ีดีเกิดข้ึนในตวัผูร่้วมวิจยัเอง อนัจะส่งผลดีต่อ
การเปล่ียนแปลงในระดบัวทิยาเขตท่ีจะมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
 
โครงการที ่3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
 เป็นโครงการท่ีผูร่้วมวิจยัได้ประชุมปรึกษาหารือกนัและมอบหมายให้ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยั รับผิดชอบ ดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามวตัถุประสงค ์ท่ีเห็นตรงกนัวา่ควรมีห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมงานวิจยัจะไดท้ดลองใช้ในรายวิชาของผูร่้วม
วิจยัแต่ละคน ในการดาํเนินการปรับปรุงห้อง 222 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 นั้น 
ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือร่วมแรงเอาใจใส่จากผูร่้วมวิจยัทุกท่านทุกคน รวมถึงนักการภารโรง 
แม่บา้นและนกัศึกษาบางคนช่วยงานจนสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากการปรับปรุงห้อง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์คร้ังน้ี ผูว้จิยัประสงคจ์ะใหเ้ป็นประโยชน์แก่วิทยาเขตอีสานอยา่งแทจ้ริง 
จึงไม่ได้ของบประมาณจากวิทยาเขต ผูว้ิจยัได้ใช้เงินส่วนตวั ในการจดัซ้ืออุปกรณ์บางอย่าง ซ่ึง
โครงการน้ีมีกิจกรรมประกอบ 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหารางครอบสายแลน
โลหะแบบบานสวิงอยา่งดี ปลัก๊ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) 
หวั RJ-45 ไมโครโฟน สายรัด (Cable Tie) วดัพื้นท่ีหอ้ง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสาย
แลน  จุดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 2) จดัหา
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใช้เรียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ 
จดัหาเก้าอ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
เพียงพอกับจาํนวนโต๊ะ 3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit 
Switching Hub) มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะ
เปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดการลงมือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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 กจิกรรมที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย จัดหารางครอบสายแลนโลหะแบบบานสวิงอย่างดี 
ปลั๊กไฟฟ้าอย่างดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หัว RJ-45 ไมโครโฟน
สายรัด (Cable Tie) วัดพื้นที่ห้อง ก าหนดจุดติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุดวางโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ เจาะพื้นกระเบื้องเพ่ือยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า เม่ือไดรั้บมอบหมายจากท่ี
ประชุมผูร่้วมวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัก็ปรึกษาหารือกบัผูช่้วยนกัวิจยัในการลงมือดาํเนินการโครงการน้ี ซ่ึง
ระยะเวลาดาํเนินการท่ีกาํหนดไวคื้อ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 
แต่ดาํเนินการจริงช่วงระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 ใช้เวลาค่อนขา้งนาน 
เพราะกิจกรรมน้ีผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัลงมือดาํเนินการเอง ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่ 
ดาํเนินการในเวลาท่ีวา่งจากการบรรยาย จึงตอ้งใชเ้วลานาน ประกอบกบัผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัไม่มี
ความเช่ียวชาญทางช่าง ไม่มีความคล่องแคล่ว จึงทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป เร่ิมจาก การศึกษารูปแบบ
ห้องคอมพิวเตอร์จากห้องเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ทาํให้ทราบว่าห้อง 222 ท่ีจะปรับปรุงใหม่น้ี จะตอ้งใช้
อุปกรณ์ใดบ้าง ดังนั้ นในขั้นต้นน้ีจึงต้องเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบก่อน พร้อมกับการ
คาํนวณพื้นท่ีห้อง วดัขนาดโต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ีจะตั้ง โดยคาํนึงถึงให้สามารถรองรับให้ไดป้ระมาณ 
50 เคร่ือง ท่ีตอ้งไม่แออดัเกินไป นกัศึกษาสามารถเขา้นัง่ใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ผูว้ิจยั
กบัผูช่้วยนกัวิจยัจึงนาํโต๊ะคอมพิวเตอร์ตวัอยา่งและเกา้อ้ีทดลองตั้งและวดัขนาดพื้นท่ีโต๊ะและเกา้อ้ี
รวมกนั เม่ือไดข้นาดท่ีเพียงพอเหมาะสมแลว้ จะไดส้ั่งซ้ือโต๊ะให้พอดีกบัจาํนวนท่ีไดค้าํนวณไว ้ใน
ขณะเดียวกนัก็ซ้ือรางสําหรับครอบสายแลน สายไฟฟ้า แบบบานสวิงท่ีเป็นโลหะอยา่งดี ซ้ือปลัก๊
ไฟฟ้าอยา่งดี ซ้ือสายสายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 ไมโครโฟน 
สายรัด (Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้องเพื่อกาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุดวางโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จุดเจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยดึรางครอบสายแลนและสายฟฟ้าให้ดูเรียบร้อยสวยงาม และ
การลงมือเจาะพื้นกระเบ้ือง ผูว้ิจยัได้ขอให้ เจา้หน้าท่ีพสัดุ (นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์) มาช่วย
ดาํเนินการให้ เพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า หลงัจากนั้น ก็นาํรางครอบสายแลนมาวาง
ตามจุดท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ยดึดว้ยสกรูหลวมใหข้ยบัได ้เสร็จแลว้นาํสายแลนและสายไฟฟ้าวางสอด
ใต้รางครอบกะระยะความยาวของสายแลนจากจุดตั้ งคอมพิวเตอร์ถึงเคร่ืองกระจายสัญญาณ 
(Gigabit Switching Hub) ให้พอดีโดยเผื่อความยาวไวป้ระมาณ 1 ฟุต เผื่อขาดเผื่อเหลือ การเขา้หวั 
RJ-45 เพื่อเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตจาก Hub มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวจิยัช่วยกนัดาํเนินการ และสายไฟฟ้าสาํหรับเช่ือมกบัปลัก๊ก็กะระยะความยาวของสายให้พอดีท่ี
สามารถสอดเก็บไวใ้ต้รางครอบได้อย่างสวยงาม การเช่ือต่อจุดสายไฟฟ้าผูว้ิจ ัยได้ขอร้องให้
เจา้หนา้ท่ีไฟฟ้าของวทิยาเขตอีสาน (นายมนตรี พินิจลึก) ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการให้เพื่อความปลอดภยั
และเป็นระเบียบสวยงาม การทาํความสะอาดห้องเก็บกวาดขยะท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน มี
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นกัการภารโรงและแม่บา้นคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลจดัการให้ ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกคนท่ีมี
ส่วนช่วยเหลือในการดาํเนินการในโครงการน้ีทุกคน รวมถึงนักศึกษาท่ีได้ช่วยกนัปีนบนัไดเพื่อ
เดินสายแลนเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากห้องเคร่ืองแม่ข่ายไปยงัห้อง 222 (ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงใหม่) เสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปก็รอนาํโตะ๊คอมพิวเตอร์มาตั้งตามจุด 
 กจิกรรมที ่2 จัดหาโต๊ะคอมพวิเตอร์ ให้เพยีงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่จะใช้เรียนบทเรียน
อีเลิร์นน่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ จัดหาเก้าอี้ จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเพยีงพอกบัจ านวนโต๊ะเม่ือไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมผูร่้วมวิจยัแลว้ 
ผูว้ิจยัก็ปรึกษาหารือกบัภรรยา (นางวาสนา ทาชา) เจา้หน้าท่ีแผนและงบประมาณ วิทยาเขตอีสาน 
ถึงเร่ืองท่ีจะนาํเงินส่วนตวัมาใช้จ่ายในการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ไว้
รองรับการใชง้านดา้นการเรียนการสอนดว้ยอีเลิร์นน่ิง เม่ือคุณวาสนา ทาชา ทราบวตัถุประสงคข์อง
ผูว้ิจยัก็ยินดีเห็นชอบดว้ย ไม่ขดัขอ้งท่ีจะให้ผูว้ิจยัใช้เงินส่วนตวั ซ่ึงถือว่าเป็นการบริจาคทาํบุญกบั
วิทยาเขต เพื่อความเจริญกา้วหน้าของวิทยาเขตอีสานเรา เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากภรรยาแล้ว 
ผูว้จิยัจึงไดส้าํรวจโตะ๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้จาํนวน 14 ตวั ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดท่ีไดว้ดั
คาํนวณไว ้ดงันั้นจึงตอ้งซ้ือใหม่อีก 35 ตวั รวมจาํนวนโตะ๊คอมพิวเตอร์ในห้อง 222 เป็น 49 ตวั ขาด 
50 ไป 1 ตวั เพราะตรงกลางดา้นหลงัห้องเป็นเสากินพื้นท่ีนิดหน่ึง ไม่เพียงพอท่ีจะตั้งโต๊ะได ้จึงลด
จาํนวนลง 1 ท่ี การดาํเนินโครงการท่ี 3 น้ี มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินรวมทุกรายการแลว้ประมาณ 
50,000 บาท เป็นเงินส่วนตวัของผูว้ิจยัเอง บริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขตอีสาน ระยะเวลา
ดาํเนินการท่ีกาํหนดไวคื้อ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการลงมือปฏิบติัการ ดาํเนินการจริงระหว่างวนัท่ี 19 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558 
หลงัจากไดโ้ต๊ะคอมท่ีสั่งซ้ือใหม่ 35 ตวัครบแลว้ ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั รวมถึงเจา้หน้าท่ีในส่วน
งานต่าง ๆ ของวิทยาเขตมาร่วมลงมือดาํเนินการช่วยกนัตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตามจุดท่ีไดก้าํหนดไว ้ 
ส่วนเกา้อ้ีนั้น ภารโรงและแม่บา้นช่วยกนัจดัหามาให้ กิจกรรมน้ีใชเ้วลาค่อนขา้งนานเพราะเป็นงาน
ท่ีตอ้งใชเ้วลา 
 กิจกรรมที่ 3 วัดความยาวของสายแลนจากตัวกระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit 
Switching Hub) มายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแล้วตัดสายให้พอดีไม่เผ่ือสายไว้มากเพราะ
จะเปลืองโดยไม่จ าเป็น เข้าหัว RJ-45 ที่ปลายสายแลนทั้ง 2 ข้าง เสร็จแล้วทดสอบการท างานของ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีล่งโปรแกรมการท างานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้การดาํเนินกิจกรรมน้ีท่ีจริงแลว้ก็เป็นลงมือปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนั ทั้ง 3 กิจกรรมนัน่เอง ท่ีแยก
เป็นแต่ละกิจกรรมเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ การดาํเนินการนั้นไดท้าํอะไรบา้ง ไดผ้ลเป็นอยา่งไร ผูว้ิจยัได้
ขอให้ เจา้หน้าท่ีพสัดุ (นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์) มาช่วยดาํเนินการ วดัความยาวสายแลน เผื่อ
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ความยาวไวป้ระมาณ 1 ฟุต เผือ่ไม่มากเพราะจะเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ตดัสายแลน เก็บสายแลน
และสายไฟฟ้าในรางครอบ ยดึรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า ดว้ยการขนัสกรูให้แน่นการเขา้หวั 
RJ-45 นั้น ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัช่วยกนัทั้ง 2 คน เสร็จแลว้นาํคอมพิวเตอร์จาํนวน 49 เคร่ืองมา
ติดตั้งตามโต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้ คอมพิวเตอร์ 49 เคร่ืองน้ี ไดม้าจากการนาํคอมพิวเตอร์
ใหม่และเก่ามาใชง้าน โดยคอมพิวเตอร์ใหม่ 10 เคร่ืองไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน ปี 2558 ท่ีเหลือ 
39 เคร่ืองเป็นคอมพิวเตอร์เก่า แต่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีน่าพอใจ เพราะ
ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปัดฝุ่ นทาํความสะอาด เพิ่มหน่วยความจาํ เปล่ียนฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ 
Solid State Drive (SSD Hard drive) ทาํใหค้อมพิวเตอร์เก่ามีประสิทธิภาพสูงได ้สามารถรองรับการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงไดโ้ดยไม่มีปัญหา ซ่ึงคอมพิวเตอร์ทั้ง 49 เคร่ืองน้ี ไดรั้บการปรับปรุง
ไปพร้อม ๆ กบัการทาํกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมก่อนหน้าน้ี ใช้เวลาว่างจากการบรรยายในแต่ละวนั 
เม่ือติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตรวจเช็คการเช่ือมสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่าง ๆ 
แลว้ ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 
ผลการทดสอบปรากฏวา่ คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเช่ือมต่อ
กบัระบบอินเทอร์เน็ตภายนอกไดทุ้กเคร่ือง กิจกรรมท่ี 3 สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
โครงการที ่4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 
 โครงการน้ี ผูว้ิจ ัยและผูช่้วยนักวิจัย ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมผูร่้วมวิจยัแล้ว ก็
ปรึกษาหารือกนัในการลงมือดาํเนินการโครงการน้ี ซ่ึงระยะเวลาดาํเนินการท่ีกาํหนดไวคื้อ ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม – 6 
พฤศจิกายน 2558  ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน เพราะกิจกรรมน้ีผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัลงมือดาํเนินการเอง 
ใช้ทุนทรัพยส่์วนตวัของผูว้ิจยัประมาณ 9,000 บาท สําหรับซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) ดาํเนินการในเวลาท่ีวา่งจากการบรรยาย จึงตอ้งใชเ้วลานาน ประกอบกบัผูว้ิจยัและ
ผูช่้วยนกัวิจยัไม่มีความเช่ียวชาญทางช่าง ไม่มีความคล่องแคล่ว จึงทาํแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบ
ร้อน เพราะกิจกรรมน้ีเป็นการทาํงานในท่ีสูง ตอ้งปีนบนัได อาจเกิดอุบติัเหตุเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย
ได ้จึงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ มีกิจกรรมประกอบ 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหา
เคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 2) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั และ
เจา้หนา้ท่ีบางคน ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียน
และหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น 3) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ี



 
203 

ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่าน
สัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดในการดาํเนินการดงัน้ี 
 กจิกรรมที ่1 ผู้วจัิยและผู้ช่วยนักวจัิย จัดหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
ให้เพยีงพอทั้ง 5 อาคารกิจกรรมท่ี 1 น้ีมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินรวมอุปกรณ์ทุกรายการแลว้ประมาณ 
9,000 บาท เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) เป็นเงินส่วนตวัของผูว้ิจยัเอง 
บริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขตอีสาน ระยะเวลาดาํเนินการท่ีกาํหนดไวคื้อ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 
ระหว่างวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม – 6 
พฤศจิกายน 2558 เร่ิมจากผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัสํารวจความพอเพียงและความตอ้งการสัญญาณ 
Wi-Fi ตามอาคารต่าง ๆ ในวทิยาเขตอีสาน ปรากฏวา่ ทั้ง 5 อาคารนั้น มีความตอ้งการ Access Point 
ดงัน้ี 1) อาคารสาํนกังานวทิยาเขตอีสาน 3 ชั้นตอ้งการ4 เคร่ือง 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ร.9 ทั้ง 3 ชั้นต้องการ 5 เคร่ือง 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 2 ชั้นต้องการ 5 เคร่ือง         
4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้นตอ้งการ 5 เคร่ือง และ 5) อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น 
ตอ้งการ 4 เคร่ือง รวมทั้งหมด 23 เคร่ือง เม่ือจดัหาได้เพียงพอตามตอ้งการแล้ว ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวจิยัก็เตรียมดาํเนินกิจกรรมท่ี 2 ต่อไป 
 
 กิจกรรมที่ 2 ผู้วิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคาร
ส านักงานวิทยาเขตอีสาน 3 ช้ัน 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ช้ัน 3) อาคาร 80 ปี 
หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 2 ช้ัน 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ช้ัน 5) อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 2 
ช้ัน กิจกรรมน้ี ดาํเนินการจริงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2558 ในวนัท่ีผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยัวา่งจากการบรรยาย เร่ิมจากการวางแผน ออกแบบ คาํนึงถึงความยากง่ายในการติดตั้งดว้ย 
และตอ้งปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานทุกคน แมบ้างจุดอาจขาดความสวยงามไปบา้ง แต่ถา้สามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ยอมรับได ้การดาํเนินการเน่ืองจากตอ้งปีนบนัไดดว้ย จึงตอ้งให้ผูช่้วย
นกัวิจยัและเจา้หน้าท่ีไฟฟ้าช่วยเป็นกาํลงัสําคญัในการติดตั้ง Access Point ทั้ง 23 เคร่ือง เพื่อการ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ใหค้รอบคลุมการใชง้านภายในวทิยาเขตอีสาน 
 กิจกรรมที่ 3 ทดสอบความแรงของสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็ว
ของอนิเทอร์เน็ต ทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) กิจกรรมน้ี ดาํเนินการ
จริงระหวา่งวนัท่ี 19 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2558 โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัเดินทดสอบในจุดท่ีได้
ติดตั้ง Access Point ไปแลว้ ทดสอบระยะห่างท่ี Access Piont แต่ละเคร่ืองสามารถส่งสัญญาณไป
ถึงและสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกจุด นอกจากนั้นยงัทดสอบการ
เข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ทั้ งผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและผ่าน
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เคร่ืองโทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน เพื่อทดสอบความเร็วและแรงของสัญญาณท่ีครอบคลุมการใชง้าน
ทัว่ทั้งวทิยาเขตอีสาน 
 ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล (ผูร่้วมวิจยั) และองค์การ (วิทยาเขต) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี       
1) การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคลพบว่า ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนเกิดการเปล่ียนแปลงโดยสามารถ
พิจารณาไดจ้ากเคร่ืองมือฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) โดยผูว้จิยัไดใ้หผู้ร่้วมวิจยัแต่ละคนประเมินสภาพก่อนพฒันาและเป้าหมายการพฒันา  ซ่ึงการ
ดาํเนินการในช่วงเร่ิมต้นของขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนและผูว้ิจ ัยได้รวมคะแนนแบ่งออกเป็น
ภาพรวม 6 ดา้นคือ 1) อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่าง
ต่อเน่ือง 3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) สังเกตการณ์พฒันาอีเลิร์นน่ิง 5) การขอความรู้
ประสบการณ์ 6) การศึกษาดว้ยตนเอง และได้ให้แต่ละท่านประเมินตนเองอีกคร้ังในขั้นตอนท่ี 4 
การสังเกต ซ่ึงเป็นการประเมินตนเองหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จหรือผูร่้วมวิจยั
แต่ละคนไดรั้บการพฒันาแลว้ และไดน้าํผลคะแนนแต่ละดา้นมาเปรียบเทียบกนัแต่ละรายบุคคล ซ่ึง
จากคะแนนของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนพบว่า ทุกรูป/คนลว้นแต่มีการพฒันาตนเองข้ึนแต่อาจมีระดบั
คะแนนการพฒันาแต่ละคนมากน้อยต่างกันบางคนพัฒนามากบางคนพฒันาน้อยทั้ ง ๆ ท่ีใช้
ระยะเวลาเท่ากนัและไดรั้บการพฒันาในลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกประการซ่ึงเป็นเหตุผลจากศกัยภาพ
ในการพฒันาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั เคร่ืองมือดงักล่าวถือไดว้า่เป็นตวัช้ีวดัการพฒันาของผูร่้วม
วิจยัแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัเป็นหลกัฐานสําคญัท่ีบ่งช้ีไดว้า่ ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมี
การพฒันาในดา้นไหนบา้งและมากนอ้ยเท่าไร ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํคะแนนท่ีไดจ้ากผูร่้วมวิจยัแต่ละ
บุคคลโดยละเอียดมานาํเสนออีกคร้ังหน่ึงในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต นอกจากนั้นเคร่ืองมือดงักล่าว
จะได้ใช้อีกคร้ังในขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ (หลังการปฏิบัติในวงจรท่ี 2) ซ่ึงจะได้ผลการ
เปรียบเทียบ 2 ค่า 1) เปรียบเทียบกบัก่อนการพฒันา 2) เปรียบเทียบกบัหลงัการพฒันาในขั้นตอนท่ี 
3 ซ่ึงเป็นการปฏิบติัในวงจรท่ี 1 การปฏิบติั หรือการปฏิบติัคร้ังแรก ส่วนการเปล่ียนแปลงในระดบั
กลุ่มบุคคลพบวา่ ผูร่้วมวิจยัเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในขณะท่ีร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
ไปพร้อม ๆ กนั มีความสนิทสนม มีความสามคัคีกนัมากข้ึนจากเดิมโดยสังเกตจากการพูดคุยจาก
เดิมจะใช้คาํพูดระหว่างกันค่อนข้างเป็นทางการแต่ปัจจุบนัเร่ิมใช้คาํพูดแบบท่ีเป็นลกัษณะเป็น
กนัเองมากข้ึน ส่วนการเปล่ียนแปลงระดบัองค์การนั้นภาพรวมในสายตาของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
พบว่าการทาํงานในวิทยาเขตอีสานเกิดความเป็นระบบและมีระเบียบมากข้ึนสังเกตได้จากการ
ทํางานของแต่ละฝ่ายจะมีการพูดคุย ประสานกันมากข้ึน มีการร่วมฉันภัตตาหารเพล ร่วม
รับประทานอาหารกลางวนักนัมากข้ึน ให้ความร่วมมือในงานของส่วนรวมมากข้ึน รับผิดชอบงาน
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มอบหมายแทนมากข้ึน สําหรับเร่ืองการเรียนรู้นั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี 1) เรียนรู้เก่ียวกบัการทาํงานเป็นหมู่คณะและการประสานงานกนัเป็นไปอยา่งราบร่ืน มี
ความพร้อมเพรียงกัน สังเกตได้จากการท่ีผูร่้วมวิจัยได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกนัถามคาํถามเพื่อการแสวงหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีดี
ยิ่งข้ึนไป ตลอดระยะเวลาของการนําแผนลงสู่การปฏิบติัโดยท่ีทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ
เพื่อให้การดาํเนินงานทุกโครงการมีความเช่ือมโยงกันขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกนั 2) เรียนรู้ร่วมกนัวา่การปฏิบติัหากตอ้งการให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว้
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีแรงจูงใจเป็นการกระตุน้การปฏิบติั 3) เรียนรู้วา่การตดัสินใจในชุมชนการ
เรียนรู้บางคร้ังไม่สามารถตดัสินใจในบางเร่ืองด้วยตนเองได้เช่นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ ตอ้งขออนุมติัผูบ้ริหาร (รองอธิการบดี) ก่อน เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงลง
มือดาํเนินการได ้เป็นตน้ 
 วงจรที ่1: ขั้นตอนที ่4 การสังเกตผล (Observing) 
 ในขั้นตอนการสังเกตผล ผูว้ิจยัได้ยึดถือหลกัการท่ีสําคญัเช่นเดียวกับ ศิริกุล นามศิริ 
(2550) คือ “หลกัการการสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง” โดยผูว้ิจยัสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ง
ท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ไดจ้ากการเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง และไดค้วามรู้ใหม่อะไรบา้ง หลงัส้ินสุด
การดาํเนินงานในขั้นตอนการสังเกตผลไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน
การกาํหนดรูปแบบและวธีิการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล 
 1)  ข้ันตอนการก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ขั้นน้ีมุ่งหวงัให้ไดรู้ปแบบและ
วิธีการสังเกตผลการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม โดยผูว้ิจ ัยและผู ้ร่วมวิจัยร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร โดย
ร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตามสภาพจริงของผลการดาํเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั 
จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกนั
สรุปส่ิงท่ีกระทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยใช้เคร่ืองมือในการสังเกตประกอบด้วย แบบบนัทึกการประชุม แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบบนัทึกการสังเกต
ความก้าวหน้าของโครงการ แบบประเมินโครงการ แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล และ บนัทึก
อนุทิน โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั ไปประเมินโครงการพร้อมสรุป จากนั้นนาํผลการประเมินเสนอให้
ท่ีประชุมผูร่้วมวิจยั ตรวจสอบ วินิจฉยั ยืนยนั สรุปผลการดาํเนินงานนาํเสนอรายงานการประเมิน 
และขอความเห็นชอบและความพึงพอใจจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  
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 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล ขั้นตอนน้ีมุ่งหวงัให้มีการสังเกตผลและ
รายงานผลของความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของ
โครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 

 2.1) ส่วนรายละเอยีดของโครงการ  
 ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัดําเนินการสังเกตการนําแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทั้ง 4 
โครงการซ่ึงการสังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระหว่างท่ีกาํลงัดาํเนินการ
โครงการ โดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 4 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ และ 2) เม่ือ
การดาํเนินการโครงการส้ินสุดลง ดงัรายละเอียดในแต่ละโครงการดงัน้ี 

 
โครงการที ่1 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลิร์นน่ิงของ มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน  
 1) ระหว่างทีก่ าลงัด าเนินการโครงการ  

 ผลการสังเกตระหว่างท่ีกาํลงัดาํเนินโครงการ ความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวม
เดินไปตามแผนท่ีวางไวเ้ร่ิมตั้งแต่การวางแผนและการเตรียมเคร่ืองแม่ข่าย การเตรียมโปรแกรม
ตลอดจนการติดตั้งโปรแกรม แต่ไปล่าชา้ช่วงการโอนถ่ายขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารองไปสู่เคร่ือง
แม่ข่ายหลกั เน่ืองจากเน้ือหาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัพฒันาข้ึนมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก ทาํให้
ไฟล์ขอ้มูลมีขนาดใหญ่ ทาํให้การ Back up ทาํไดช้า้ อีกทั้งผูช่้วยนกัวิจยัก็มีภาระงานประจาํท่ีตอ้ง
ดาํเนินการ และมีงานมอบหมายพิเศษจากผูบ้ริหารมาก บางคร้ังก็ตอ้งวางมือจากการโอนขอ้มูลส่วน
น้ีไวก่้อน แต่ก็ยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาดาํเนินการ 

 2) เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง 
  กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการจาํนวนทั้งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จ และบรรลุ
เป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม แต่กิจกรรมท่ี 3 มีขอ้สังเกตเร่ืองระยะเวลาดาํเนินการท่ีค่อนขา้งนานกวา่  2 
กิจกรรมแรก นัน่คือกระบวนการโอนยา้ยขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารองไปยงัเคร่ืองแม่ข่ายหลกัใช้
เวลานาน สอบถามผูช่้วยนกัวิจยัแลว้ พบวา่เป็นเพราะไฟล์บทเรียนอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยัแต่ละ
ท่านเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ มีเน้ือหามากโอนยา้ยใช้เวลานาน ประกอบกบัผูช่้วยนกัวิจยัมีภาระงาน
ประจาํท่ีต้องดาํเนินการโดยเฉพาะการบรรยายในชั้นเรียนหลายวิชา หลายห้อง และยงัมีงาน
มอบหมายพิเศษเร่งด่วนอีกดว้ย ทาํให้การโอนยา้ยขอ้มูลจึงค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็ยงัอยูใ่นระยะเวลา
ท่ีกาํหนดไว ้
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โครงการที ่2 โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS 
 1) ระหว่างทีก่ าลงัด าเนินการโครงการ  

 ผลการสังเกตระหว่างท่ีกาํลงัดาํเนินการโครงการ ความกา้วหน้าของโครงการเร่ิมจาก
กิจกรรมแรก การจดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้งโปรแกรมทดสอบการใชง้านนั้น สําเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมเอกสารอบรม เชิญผูร่้วมวิจยัเขา้รับการอบรม ก็เป็นไปไดด้ว้ยดีเน่ือง
เพราะผูร่้วมวิจยัเป็นบุคลากรภายใน มีจาํนวนไม่มาก สามารถส่ือสารถึงกนัได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว และกิจกรรมท่ี 3 วนัอบรม ผู ้ร่วมวิจัยเข้ารับการอบรมไม่พร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมน้ี ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 2) เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง 
 กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการจาํนวนทั้งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมาย 2 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 1 และ 2 ส่วนกิจกรรมท่ี 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากผูร่้วม
วิจยัเขา้รับการอบรมไม่ครบ ตามแผนปฏิบติัการสังเกตเห็นวา่ ผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน เฉพาะท่ีเขา้รับ
การอบรม สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากอบรมมาพฒันาบทเรียนของตนเองไดอ้ย่างคล่องแคล่วข้ึน 
จดจาํขั้นตอนในการนาํเน้ือหาบทเรียน และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหดั หรือสร้างแบบทดสอบได้
คล่องแคล่วชาํนาญข้ึน ทาํใหทุ้กคนเกิดการเรียนรู้ข้ึนวา่ การอบรมสัมมนา หากวา่ทาํดว้ยใจรัก ชอบ
ท่ีจะทาํ หรือเห็นประโยชน์ มุ่งให้เกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริงแลว้ ทุกคนจะตั้งใจทาํอยา่งเต็มท่ี จะมี
สมาธิจดจ่อหวงัความสาํเร็จเป็นท่ีตั้ง ผลงานจะออกมาดี และการไดท้าํบ่อย ๆ เป็นการตอกย ํ้าให้เกิด
ความชาํนาญ เม่ือเกิดความชาํนาญแลว้ ยอ่มสามารถนาํเอาความชาํนาญนั้นไปต่อยอดการพฒันาให้
ย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตได ้ทาํให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัท่ีดีเกิดข้ึนในตวัผูร่้วมวิจยัเอง อนั
จะส่งผลดีต่อการเปล่ียนแปลงในระดบัวทิยาเขตท่ีจะมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 

 
โครงการที ่3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 

 1) ระหว่างทีก่ าลงัด าเนินการโครงการ  
 ผลการสังเกตระหว่างท่ีกาํลงัดาํเนินการโครงการ ความกา้วหน้าของโครงการเร่ิมจาก

กิจกรรมแรก การจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนอีเลิร์นน่ิงนั้น การดาํเนินการในภาพรวมมีความกา้วหน้าดี 
สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด เพราะไดรั้บความร่วมไมร่้วมมือจากบุคลากร
ทุกภาคส่วน รองอธิการบดี และผูอ้าํนวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์ ก็เขา้ไปดูการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด 
คอยให้กําลังใจผูว้ิจ ัยอยู่เสมอ ในกิจกรรมท่ี 2 การจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์จาํนวน 50 ตัว ก็มี
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ความกา้วหน้า สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดรั้บคาํแนะนาํในการจดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์
จากเจา้หนา้ท่ีแผนและงบประมาณซ่ึงมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกบัร้านคา้ผูจ้าํหน่าย
เฟอร์นิเจอร์มาก่อน ทาํให้ผูว้ิจยัวางแผนในการจดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลา 
และในกิจกรรมท่ี 3 การจดัสายแลน สายไฟฟ้า จดัโต๊ะเขา้ท่ี ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ทดสอบการทาํงาน 
กิจกรรมน้ีก็มีความก้าวหน้าดีไปตามลาํดบั เพราะสามารถทาํไปพร้อม ๆ กิจกรรมท่ี 1 และ 2 จึง
สาํเร็จลุล่วงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 2) เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง 
 กิจกรรมตามแผนปฏิบติังานในโครงการจาํนวนทั้งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จและบรรลุ

เป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรมสังเกตเห็นวา่ การทาํงานแบบทุ่มเทอุทิศให้แก่ส่วนรวม เม่ือคนอ่ืนรู้และเรา
ขอความร่วมมือ เขาจะอยากช่วยเหลือและอยากมีส่วนร่วม น่ีคงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีช่วยให้ผูร่้วม
วิจยัสามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ทนัเวลาท่ีกาํหนดไวทุ้
กิจกรรม ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในระหวา่งการดาํเนินงานในโครงการ 

 
โครงการที ่4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 
 1) ระหว่างทีก่ าลงัด าเนินการโครงการ  

 ผลการสังเกตระหว่างท่ีกาํลงัดาํเนินการโครงการ ความกา้วหน้าของโครงการเร่ิมจาก
กิจกรรมแรก การจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ีจะซ้ือมาใหม่และ
ปรับปรุงเคร่ืองเดิมให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้ น มีความก้าวหน้าตามแผนการ
ดาํเนินงาน สามารถจดัหาได้ครบตามความต้องการ ในกิจกรรมท่ี 2 ผูว้ิจ ัย ผูช่้วยนักวิจัย และ
เจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า ช่วยกนัติดตั้ง Access Point ตามจุดต่าง ๆ ของ อาคารทั้ง 5 หลงั ความกา้วหนา้ใน
การดาํเนินการค่อนชา้ แมว้า่จะเสร็จตามกาํหนดเวลาก็ตาม สาเหตุท่ีล่าช้าเป็นเพราะวา่ กิจกรรมน้ี 
ดาํเนินการในวนัท่ีผูว้ิจยั และผูช่้วยนักวิจยัว่างจากการบรรยาย ซ่ึงเวลาว่างส่วนมากไม่ตรงกัน 
บางคร้ังผูว้ิจยัก็ติดภารกิจอบรมสัมมนา ณ มมร. ส่วนกลางบา้ง บางคร้ังผูช่้วยนกัวิจยัติดภารกิจ ทาํ
ให้เวลาท่ีจะดาํเนินการติดตั้ง Access Point นั้น ตอ้งยืดออกไป แต่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าตาม
กาํหนดเวลาท่ีได้ตั้งไว ้และในกิจกรรมท่ี 3 การทดสอบสัญญาณ ความแรงของสัญญาณในจุดท่ี
สามารถใชง้าน Wi-Fi ได ้กิจกรรมน้ี มีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ เพราะการทดสอบสัญญาณนั้น
ทาํไดไ้ม่ยาก มีโปรแกรมทดสอบในระบบบริหารจดัการของเคร่ือง Access Point อยูแ่ลว้ และจาก
การสังเกตการทดลองใชง้านในบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาเขตอีสาน โดยผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั นาํ
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ไปทดลองใชง้านในสภาพจริง 
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 2)  เม่ือการด าเนินการโครงการส้ินสุดลง 
  กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการในโครงการจาํนวนทั้งหมด 3 กิจกรรม แลว้เสร็จ และบรรลุ
เป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม แต่ก็มีขอ้สังเกตเร่ืองระยะเวลาดาํเนินการท่ีค่อนขา้งนานสาเหตุท่ีล่าชา้เป็น
เพราะว่า ผูว้ิจยั และผูช่้วยนกัวิจยัมีเวลาวา่งไม่ค่อยตรงกนั บางคร้ังผูว้ิจยัก็ติดภารกิจอบรมสัมมนา 
ณ มมร. ส่วนกลางบา้ง บางคร้ังผูช่้วยนักวิจยัติดภารกิจ ทาํให้เวลาท่ีจะดาํเนินการติดตั้ง Access 
Point นั้นค่อนขา้งนานหลายวนั แต่ก็ถือวา่สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี อยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
 
 2.1) รายละเอียดเกีย่วกบัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
 จากการท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันดาํเนินการวิจัยมาตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 การ
เตรียมการ จนถึงขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั ส่ิงท่ีจะใชว้ดัการเปล่ียนแปลงวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการ
เปล่ียนแปลง เกิดการเรียนรู้ และไดรั้บความรู้ใหม่อะไรบา้งคือการใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 6 แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัพฒันาข้ึน 
สาํหรับเคร่ืองมือดงักล่าวนอกจากจะใชส้าํหรับการพฒันาสมรรถนะรายบุคคลในการวิจยัคร้ังน้ีแลว้ 
ยงัถือวา่เคร่ืองมือดงักล่าวเป็นเสมือนกรอบของการพฒันาอีกดว้ย โดยเคร่ืองมือดงักล่าวมุ่งหวงัให้
เกิดการเปล่ียนแปลงรายบุคคลจากการพฒันาในการร่วมดาํเนินการวิจยั นอกจากนั้นผลจากการใช้
เคร่ืองมือดงักล่าวยงัใชเ้ป็นตวัช้ีวดัการพฒันา การเปล่ียนแปลง ของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเคร่ืองมือฉบบัท่ี 6 น้ีถูก
ออกแบบใหมี้การประเมินในลกัษณะเป็นระดบัของคะแนนดว้ย โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนั
กาํหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนนออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) ระดบั 1 คือ “มี” 2) ระดบั 0 คือ 
“ไม่มี” โดยเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง 2 ระดบัจะแตกต่างกนัไปตามตวัช้ีวดัในแต่ละรายการจากทั้งหมด 
6 ดา้นคือ 1) อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 3) มีพี่
เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) สังเกตการณ์พฒันาอีเลิร์นน่ิง 5) การขอความรู้ประสบการณ์ 6) 
การศึกษาดว้ยตนเอง โดยแต่ละดา้นก็จะมีตวับ่งช้ีย่อยลงไปอีก อีก ซ่ึงในการนาํเสนอขอ้มูลของ
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลจะนาํคะแนนผลการพฒันามาเสนอเปรียบเทียบกนัทั้งเป้าหมายการ
พฒันา สภาพก่อนพฒันา และผลการพฒันา และสุดทา้ยจะแสดงให้เห็นถึงระดบัคะแนนรวมของผู ้
ร่วมวิจยัแต่ละบุคคลในแต่ละดา้นดว้ย รวมทั้งคะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นดว้ย เพื่อให้เห็นภาพ
การเปล่ียนแปลงของผูร่้วมวจิยัแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน สําหรับรายละเอียดระดบัคะแนนของผูร่้วม
วจิยัแต่ละบุคคล นาํเสนอตามรายช่ือเรียงลาํดบั 
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ตารางท่ี 19 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 6 3 3 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 6 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 4 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 3 
  รวม 38 33 29 29 

 
ตารางท่ี 20 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ พระทว ีอภโย (ข่ายมณี) 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 6 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 6 2 5 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 5 
  รวม 38 23 14 26 
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ตารางท่ี 21 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 3 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 3 
  รวม 38 21 14 21 

 
ตารางท่ี 22 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร. 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 4 3 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 1 
  รวม 38 19 14 19 
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ตารางท่ี 23 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 3 3 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 1 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 1 3 
  รวม 38 20 12 17 

 
ตารางท่ี 24 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 4 4 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 
  รวม 38 20 14 21 
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ตารางท่ี 25 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 4 2 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 4 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 
  รวม 38 20 13 22 

 
ตารางท่ี 26 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 6 2 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 2 2 3 
  รวม 38 21 13 21 
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ตารางท่ี 27 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 3 6 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 5 
  รวม 38 21 15 24 

 
ตารางท่ี 28 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 3 5 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 
  รวม 38 20 15 22 
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ตารางท่ี 29 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ พระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 3 4 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 4 
  รวม 38 22 15 21 

 
ตารางท่ี 30 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายอภิชิต เหมือยไธสง 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 5 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 5 6 5 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 5 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 5 4 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 4 4 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 5 5 5 
  รวม 38 31 30 26 
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ตารางท่ี 31 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายธนกร ชูสุขเสริม 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 6 3 3 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 6 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 4 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 3 
  รวม 38 23 17 21 

 
ตารางท่ี 32 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของ นายวรเทพ เวยีงแก 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 8 6 3 2 
3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 5 3 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 5 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 4 4 1 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 2 
  รวม 38 26 17 17 
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ตารางท่ี 33 คะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน 
 

ล าดบัที ่ รายช่ือ คะแนนเตม็ 
เป้าหมายการ

พฒันา 
สภาพ 

ก่อนพฒันา 
ผลการ 
พฒันา 1 

1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 38 33 29 29 
2 พระทว ีอภโย 38 23 14 26 
3 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 38 21 14 21 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร.  38 19 14 19 
5 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 38 20 12 17 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 38 20 14 21 
7 นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 38 20 13 22 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 38 21 13 21 
9 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 38 21 15 24 
10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ 38 20 15 22 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก 38 22 15 21 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง 38 31 30 26 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม 38 23 17 21 
14 นายวรเทพ เวยีงแก 38 26 17 17 
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ตารางท่ี 34 คะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน เปรียบเทียบ ก่อนและหลงั การพฒันา 
 

ล าดบัที ่ รายช่ือ คะแนนเตม็ 
เป้าหมาย 
การพฒันา 

เป้าหมายการ
พฒันา (%) 

สภาพก่อนพฒันา 
สภาพก่อน 

ก่อนพฒันา (%) 
ผลการพฒันา 

ผลการพฒันา 
(%) 

ก่อนพฒันา : 
ผลการพฒันา 

1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 38 33 86.84 29 87.88 29 87.88 1.0 
2 พระทว ีอภโย 38 23 60.53 14 60.87 26 113.04 1.9 
3 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 38 21 55.26 14 66.67 21 100.00 1.5 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน,์ดร. 38 19 50.00 14 73.68 19 100.00 1.4 
5 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 38 20 52.63 12 60.00 17 85.00 1.4 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 38 20 52.63 14 70.00 21 105.00 1.5 
7 นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 38 20 52.63 13 65.00 22 110.00 1.7 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 38 21 55.26 13 61.90 21 100.00 1.6 
9 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 38 21 55.26 15 71.43 24 114.29 1.6 
10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ 38 20 52.63 15 75.00 22 110.00 1.5 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก 38 22 57.89 15 68.18 21 95.45 1.4 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง 38 31 81.58 30 96.77 26 83.87 0.9 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม 38 23 60.53 17 73.91 21 91.30 1.2 
14 นายวรเทพ เวยีงแก 38 26 68.42 17 65.38 17 65.38 1.0 
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 เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของผลการพฒันารายบุคคลจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ผูว้จิยัจะอภิปรายผลโดยพิจารณาจากคะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคลเป็นหลกั โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  
 เป้าหมายการพัฒนา พบว่าผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดต้ั้งเป้าหมายไวท่ี้ระดบัปานกลางคือท่ี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 60% โดยสังเกตเห็นว่าอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ มี
ความรู้ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ นอ้ยมาก ส่วนมากเป็นผู ้
ค่อนขา้งสูงวยั ดงันั้นจึงตั้งเป้าหมายการพฒันาไวใ้นระดบัปานกลาง และเม่ือนาํ “เป้าหมายการ
พฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “สภาพก่อนพฒันา” ซ่ึงเป็นสภาพท่ีผูร่้วมวิจยัประเมินตนเอง พบวา่อยูท่ี่
เฉล่ีย 71% อยูใ่นระดบัปานกลาง ใกลเ้คียงกบัท่ีผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัประเมิน แสดงวา่ผูร่้วมวิจยัมี
ความต้องการท่ีจะพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนเองให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ตามกาํลัง
ความสามารถของตน ซ่ึงนัน่บ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนได้
เป็นอย่างดี จึงตั้งเป้าหมายการพฒันาไวใ้นระดบัปานกลางข้ึนไปหาสูง เพราะประเมินศกัยภาพ
ตนเองแลว้ เห็นวา่แต่ละคนไม่ไดเ้ช่ียวชาญเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ผลก่อนการพฒันา พบวา่ส่วนใหญ่ผูร่้วมวิจยัประเมินตนเองไวท่ี้ระดบัปานกลางค่อนไป
ทางสูงคือท่ีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 71% และเม่ือนาํคะแนน “สภาพก่อนการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั 
“เป้าหมายการพฒันา” อยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 60% แสดงวา่ก่อนรับการพฒันาผูร่้วมวจิยัแต่ละคนประเมิน
ทกัษะความรู้ ความสามารถและองค์ความรู้ในด้านอีเลิร์นน่ิงของตนเองว่าจะสามารถพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดเ้สร็จสมบูรณ์ในระดบัปานกลางค่อนไปทางสูง  
 ผลการพัฒนา พบวา่ผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่ประเมินผลการพฒันาของตนเองไวค้่อนขา้งสูง
คือท่ีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 97% และเม่ือนาํ “ผลการพฒันา” มาเปรียบเทียบกบั “เป้าหมายการพฒันา” 
อยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ 60% แสดงวา่หลงัจากผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัจริงแลว้ แต่ละคนเกิดการพฒันาข้ึนในทั้ง 6 ดา้นค่อนขา้งมากและสามารถพฒันา
ตนเองไดเ้กินกวา่เป้าหมายท่ีตนเองไดว้างไวต้ั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบติั ทา้ยสุดเม่ือนาํ “ผลการพฒันา” 
มาเปรียบเทียบกบั “ก่อนการพฒันา” พบว่าผูร่้วมวิจยัส่วนใหญ่มีพฒันาการข้ึนในอตัราท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนประสบ
ผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
 3)  ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล 
  เม่ือการสังเกตผลโครงการทั้ง 4 โครงการเสร็จส้ินลง ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั ไดร่้วมกนั
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยั ฉบบัท่ี 2 (แบบ
สัมภาษณ์) และ ฉบบัท่ี 5 (แบบประเมินโครงการ) หลงัจากนั้นไดน้าํมาเสนอผลการสังเกตต่อผูว้ิจยั
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และผูร่้วมวจิยัเพื่อขอความคิดเห็นวา่เห็นชอบดว้ยหรือไม่ และความพึงพอใจโดยการจดัการประชุม
ข้ึนในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 ซ่ึงผลการขอความเห็นชอบและความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัของแต่ละ
โครงการปรากฏผลดงัน้ี 
 

โครงการที ่1 
โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลร์ินน่ิงของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 1 สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการ
วางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอย่างดี ไดเ้คร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงใช้งานเป็นคลงัสมองของ
ระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนสามารถเรียกใชไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกิจกรรมมีแต่เพียงเร่ืองของระยะเวลาการดําเนินการท่ี
ค่อนขา้งนานในการโอนถ่ายขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง แต่ก็ยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไม่เห็นการเปล่ียนแปลงมากนกัเพราะเป็น
เร่ืองทางเทคนิคเฉพาะเทคโนโลยีของเคร่ืองแม่ข่าย การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ผูร่้วม
วิจยัแต่ละคนมีการทาํงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองแม่ข่ายท่ีได้จดัหามาใหม่ได้อย่าง
ราบร่ืนไม่ติดขัดและการเปล่ียนแปลงระดับองค์การ (วิทยาเขต) พบว่าวิทยาเขตมีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเป็น
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะลงมือดาํเนินการไม่ตรงกัน
ระหว่างผูว้ิจ ัยกับผูช่้วยนักวิจัย เพราะต่างคนก็มีภารกิจประจาํของตนเอง มีวนัว่างไม่ตรงกัน 
บางคร้ังตอ้งนดัดาํเนินการในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน หรือในวนัหยดุราชการ 
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุอุปกรณ์ผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
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 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือว่า
เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมี
กลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงไวใ้ช้งาน ผูช่้วยนักวิจยัมี
ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการเคร่ืองแม่ข่าย ไม่ตอ้งจา้งบุคลากรภายนอกในการดูแลรักษาระบบแม่
ข่าย และใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการแบบเปิด (Open Source) ไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยัส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองเฉพาะทางเทคนิคเทคโนโลย ี
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการส่งเสริมให้ผูดู้แลระบบเคร่ืองแม่ข่ายไดรั้บการอบรม เรียนรู้
เพิ่มเติมเร่ืองการบาํรุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

โครงการที ่2 
โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS  

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 2 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 2 ยงัไม่สําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้น่ืองจากมี 1 กิจกรรม
ในโครงการท่ียงัไม่สาํเร็จและบรรลุเป้าหมาย คือ กิจกรรมท่ี 3 ผู้ร่วมวิจัยพร้อมกันอบรมการพัฒนา
อเีลร์ินน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9  ซ่ึงปรากฏวา่ 
ผูร่้วมวจิยัเขา้รับการอบรมไม่ครบทุกรูป/คน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีไดว้างแผนไวไ้ดด้าํเนินการครบถว้น
สมบูรณ์ใน2 กิจกรรมแรกท่ีสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายแต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ใน 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมท่ี 3 ท่ียงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัเฉพาะท่ีเขา้รับการอบรม แต่ละคนมีองคค์วามรู้เพิ่ม
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มากข้ึนสังเกตจากการมีความคล่องแคล่วชาํนาญในการจดจาํขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างบทเรียนอี
เลิร์นน่ิงได้รวดเร็วข้ีน และโดยวดัจากผลคะแนนของเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี  6 (แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล) การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คน เฉพาะท่ีเขา้รับการ
อบรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากอบรมมาพฒันาบทเรียนของตนเองไดอ้ย่างคล่องแคล่วข้ึน จดจาํ
ขั้นตอนในการนาํเน้ือหาบทเรียน และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัด หรือสร้างแบบทดสอบได้
คล่องแคล่วชาํนาญข้ึน ทาํใหทุ้กคนเกิดการเรียนรู้ข้ึนวา่ การอบรมสัมมนา หากวา่ทาํดว้ยใจรัก ชอบ
ท่ีจะทาํ หรือเห็นประโยชน์ มุ่งใหเ้กิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริงแลว้ 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะลงมือดาํเนินการไม่ตรงกัน
ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยั เพราะต่างคนก็มีภารกิจประจาํของตนเอง มีวนัวา่งไม่ตรงกนั บางคร้ัง
ตอ้งนัดดาํเนินการในช่วงเวลาหลังเลิกงาน หรือในวนัหยุดราชการ ซ่ึงมีผูร่้วมวิจยัน้อยคนท่ีจะ
เสียสละเวลามาร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดบ้่อย ๆ ทาํใหบ้างรูป/คน ไม่อาจพฒันาบทเรียนได ้
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุอุปกรณ์ผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย ทุกคนจะตั้งใจทาํอยา่งเต็มท่ี จะมีสมาธิจดจ่อหวงัความสําเร็จ
เป็นท่ีตั้ง ผลงานจะออกมาดี และการไดท้าํบ่อย ๆ เป็นการตอกย ํ้าให้เกิดความชาํนาญ เม่ือเกิดความ
ชาํนาญแลว้ ยอ่มสามารถนาํเอาความชาํนาญนั้นไปต่อยอดการพฒันาให้ย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตได ้
ทําให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัท่ีดีเกิดข้ึนในตัวผู ้ร่วมวิจัยเอง อันจะส่งผลดีต่อการ
เปล่ียนแปลงในระดบัวทิยาเขตท่ีจะมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน คนท่ีไม่พร้อมท่ีจะร่วมพฒันา ย่อม
ไดรั้บการยอมรับเช่นกนั การใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ได้
ทุกเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมีกลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
สามารถแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงไปได ้ซ่ึงความรู้ใหม่อาจเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกปฏิบติั 
การสอนงาน การมอบหมายงานเป็นโครงการ การติดตามหัวหน้างาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
การอภิปราย การปรึกษาหารือ การสับเปล่ียนหมุนเวยีนงาน การเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ี เป็นตน้ 
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 8) จุดเด่นของโครงการคือมีผูช่้วยนักวิจยัมีความรู้เร่ืองระบบบริหารจดัการการเรียนรู้
Moodle LMS สามารถเป็นวทิยากรใหก้ารอบรมแก่ผูร่้วมวิจยัได ้ไม่ตอ้งหาผูเ้ช่ียวชาญภายนอกก็ได ้
เพราะบริบทการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นบริบทแห่งชุมชนการเรียนรู้ในวทิยาเขตอีสาน ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในเพื่อนร่วมวิชาชีพ และโปรแกรม Moodle LMS เป็นโปรแกรมท่ีสถานศึกษาทัว่
โลกนาํมาใชใ้นการสร้างบทเรียนอีเลิร์นน่ิง เป็น Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยับางส่วนไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากไม่มี
เวลามาร่วมอบรม เน่ืองจากไม่วา่งจากภารกิจประจาํวนั แมจ้ะจดัในช่วงหลงัจากเลิกการบรรยาย แต่
ก็ใกลเ้วลาเลิกงาน อีกประการหน่ึงคงเป็นเพราะเหน่ือยจากงานประจาํแลว้ 
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการส่งเสริมให้ผูร่้วมวิจยัไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมโดยพร้อม
เพรียงกนั ควรจดัในเวลาราชการท่ีทุกคนวา่งตรงกนั หรือช่วงเวลาท่ีทุกคนสามารถเสียสละเวลาเขา้
รับการอบรมได ้
 

โครงการที ่3 
โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 3สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการ
วางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี ไดห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อ
การใชเ้ป็นหอ้งทดลองการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไม่เห็นการเปล่ียนแปลงมากนกัเพราะเป็น
เร่ืองทางเทคนิคเฉพาะทางช่างซ่ึงผูร่้วมวิจยัไม่มีความรู้ด้านน้ี การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคล
พบว่าผู ้ร่วมวิจัยแต่ละคนท่ีมีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพัฒนาข้ึนเอง สามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงใหม่น้ีเป็นห้องทดลองการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิง ไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่
ติดขดั และการเปล่ียนแปลงระดบัองคก์าร (วทิยาเขต) พบวา่วิทยาเขตมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพในระดับดีไวร้องรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็นการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของการจัดตารางเวลาท่ีจะให้อาจารย์นํา
นกัศึกษาเขา้เรียนแบบอีเลิร์นน่ิงไม่ชนกนัทาํไดค้่อนขา้งยาก ส่วนใหญ่เวลาท่ีจะเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง
ตรงกนัตอ้งคอยสลบัเวลาใหล้งตวั 
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุอุปกรณ์ผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือว่า
เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมี
กลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัดีไว้
รองรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็น
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยัส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองเฉพาะทางช่างเทคนิค 
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพในระดบัเดียวกนัจาํนวน
มากพอท่ีจะติดตั้งในห้องเดียวไดอ้ยา่งเพียงพอ และควรมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํนวนท่ีมาก
พอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการใช ้
 

โครงการที ่4 
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
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 1)  โครงการท่ี 4 สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการ
วางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรมโดยไดรั้บความร่วมมือร่วมแรงจากบุคลากรทุกภาคส่วน 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไม่เห็นการเปล่ียนแปลงมากนกัเพราะเป็น
เร่ืองทางเทคนิคเฉพาะทางช่างซ่ึงผูร่้วมวิจยัไม่มีความรู้ด้านน้ี การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคล
พบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนท่ีมีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนเอง สามารถใชร้ะบบ Wi-Fi น้ีแนะนาํให้
นกัศึกษาใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงนอกห้องเรียนไดอ้ย่างราบร่ืนไม่ติดขดั และการ
เปล่ียนแปลงระดบัองคก์าร (วิทยาเขต) พบวา่วิทยาเขตมีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุม
วิทยาเขตอีสานท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงนอก
ห้องเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัดีไวร้องรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็น
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของเวลาในการดาํเนินการท่ีว่างไม่ตรงกนั ทาํ
ให้งานสําเร็จชา้กวา่ท่ีควรจะเป็น และฝีมือทางช่างของผูด้าํเนินการยงัไม่ชาํนาญนกั ทาํให้เน้ืองาน
ออกมาไม่สวยงามเท่าท่ีควร 
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคส่วนท่ีขาดให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุ
อุปกรณ์เก่าท่ีพอใช้งานได้นั้น ผูว้ิจ ัยและผูช่้วยนักวิจยัช่วยกันปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพท่ี
สามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือว่า
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เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมี
กลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน บุคลากรในส่วน
ต่าง ๆ ได้เห็นการทาํงานของผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัโดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
วทิยาเขต เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผู ้ร่วมวิจัยส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการโดยตรง 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองเฉพาะทางช่างเทคนิค 
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการจดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ีเป็นรุ่น
เดียวกนัเพื่อความง่ายต่อการบริหารจดัการ และควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการทาํงานของระบบ 
Wi-Fi อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

 
 

 
ภาพที ่4.23 การประชุมน าเสนอผลการประเมินต่อผู้วจัิยและผู้ร่วมวจัิยเพ่ือขอความคิดเห็นและ
ความพงึพอใจ 
 
 ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล ไดด้าํเนินการปฏิบติัมาครบทั้ง 3 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 
3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างเรียนรู้ร่วมกนัวา่กระบวนการสังเกตผล
นั้นจริง ๆ แลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือเร่ิม
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ใช้วิธีการสังเกตตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-9 แต่การสังเกตผลในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั จะใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ เพราะโครงการและมีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมายมีความสลับซับซ้อน
เก่ียวขอ้งกบับุคคล สถานท่ีเป็นจาํนวนมาก และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกบัทุกโครงการและทุก
กิจกรรมดงันั้นผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยั รวมถึงผูร่้วมวิจยั จาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทิน ถ่ายภาพ หรือ 
บนัทึกเสียง ไวเ้ป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดสภาพไดห้นา้ลืมหลงัหรือเกิดการทบัถมของภูเขาขอ้มูล
และมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ย่างชดัเจนก่อนเร่ิมการบนัทึกอนุทินเพื่อให้มีกรอบใน
การบนัทึกไม่เช่นนั้นจะทาํใหผู้ว้จิยัและผูร่้วมวจิยัสับสนวา่ควรจะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้งและอาจทาํ
ให้เสียเวลาบนัทึกในส่ิงท่ีไม่สําคญัและไม่มีประโยชน์ซ่ึงการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลทาํได้
ดว้ยการร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือการวจิยั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือการวิจยัจาํนวน 6 ฉบบัมาใช้
ในการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ีคือ 1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน 4) แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการ 5) แบบประเมินโครงการ 6) แผนพฒันา 
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ดงันั้นเคร่ืองมือการวิจยัควรจะตอ้งแลว้
เสร็จอยา่งนอ้ยก่อนขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั 
 
วงจรที ่1: ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 ในขั้นตอนการสะทอ้นผล ผูว้จิยัไดย้ดึถือหลกัการท่ีสาํคญั คือ “หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็น
จากผูร่้วมวิจยัทุกคน วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ” โดยผูร่้วมวิจยัไดส้ะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด เพื่อให้ทราบ
ถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ศิริกุล นามศิริ (2550 
อา้งถึงใน รัฐสภา พงษภิ์ญโญ, 2556) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนดงัน้ี 1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
โครงการหลงัการปฏิบติัแล้วเสร็จ การสะทอ้นผลน้ีจดัข้ึน ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 โดยในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยั ผูช่้วย
นักวิจยั และผูร่้วมวิจยั ได้เสนอรายงานท่ีแต่ละท่านได้สรุปและสังเคราะห์ความรู้มาแล้วให้ท่ี
ประชุมพิจารณาและรับรองว่าสําเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแก้ไข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความรู้ใหม่ท่ีได้ หลังส้ินสุดการ
ดาํเนินงานในขั้นตอนการสะทอ้นผล ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการปฏิบติังานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 35 สรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการท่ีดาํเนินการในวงจรท่ี 1 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
บรรลตุาม 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

1. โครงการ
จดัหาระบบ
เคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) 
สาํหรับระบบ
อีเลิร์นน่ิงของ 
มหาวทิยาลยั 
มหามกฏุราช
วทิยาลยั 
วทิยาเขต
อีสาน 

1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์
ไดม้าจากงบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอา
เคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํ
เป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็น
ผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 

   1. ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัไดช่้วยกนัติดตั้ง
เคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
ติดตั้งระบบ Moodle  LMS  และซอฟทแ์วร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการ
ใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละ
ไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมตอ่กบัระบบ 
LAN ระดบั กิกะบิตต่อวนิาที 

   

3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย 
โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง 

   

2. โครงการ
อบรมการ

พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง  

(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 

ดว้ย   
Moodle 
LMS   

 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่าย
สาํรอง ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ Linux 
CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้  
Moodle LMS  ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ต 

   1. ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัใน
กิจกรรมท่ี 1 
และ 2 ส่วน 
กิจกรรมท่ี 3 
ขอใหจ้ดั
อบรมใหม่ใน
วนัท่ีทุกคน
วา่งตรงกนั 
 

2) ผูว้จิยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวจิยั 
เตรียมเอกสารประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วย
นกัวจิยั (นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย) เตรียมความ
พร้อมในการเป็นวทิยากรอบรม 

   

3) ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์
นน่ิง ณ หอ้ง 221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
บรรลตุาม 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

3. โครงการ
การปรับปรุง
หอ้ง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติักา
รคอมพิวเตอร์ 
 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหารางครอบสาย
แลนโลหะแบบบานสวงิอยา่งดี ปลัก๊ไฟฟ้า
อยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน (Lan Cable: UTP 
Cat5e)  เกรด A หวั RJ-45 ไมโครโฟน สายรัด 
(Cable Tie) วดัพ้ืนท่ีหอ้ง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊
ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุดวางโตะ๊
คอมพิวเตอร์ เจาะพ้ืนกระเบ้ืองเพ่ือยดึรางครอบ
สายแลนและสายไฟฟ้า 

   1. ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) จดัหาโตะ๊คอมพิวเตอร์ ใหเ้พียงพอต่อ
จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
ผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหาเกา้อ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้
งานไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโตะ๊ 

   

3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจาย
สญัญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) มายงั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้
พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่
จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง 
เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการทาํงานต่าง  ๆ  
สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
ได ้
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ บรรลตุาม 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

4. โครงการ
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) 
ใหค้รอบคลุม

วทิยาเขต
อีสาน 

 
 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองกระจาย
สญัญาณไร้สาย (Access Point) ใหเ้พียงพอทั้ง 
5 อาคาร 

   1. ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) ผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า 
ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสาํนกังานวทิยา
เขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่
บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและ
หอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 
2 ชั้น 

   

3) ทดสอบความแรงของสญัญาณท่ีครอบคลุม
ทั้งวทิยาเขต ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต 
ทดสอบการเขา้เรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นสญัญาณไร้
สาย (Wi-Fi) 

   

 
 จากตารางท่ี 35 พบว่าผลการดาํเนินโครงการทั้ง 4 โครงการประสบความสําเร็จและ
บรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัจาํนวน 3 โครงการ คือโครงการท่ี1 โครงการจดัหา
ระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน 2) โครงการท่ี 3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และ 3) 
โครงการท่ี 4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวิทยาเขตอีสาน ส่วน
โครงการท่ีไม่ประสบความสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคคื์อโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันา
อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยัดว้ย Moodle LMS หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบวา่จาก
จาํนวนกิจกรรมทั้งหมดจาํนวน 12 กิจกรรมสําเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายจาํนวน 11 กิจกรรม 
ดงัน้ี 1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ือง
ท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑ์ของ 
Lenovo System x3650 M5 2) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนัติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้ง



 
231 

ระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อม
รองรับการใช้งาน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่น้อยกว่า 100 ผูใ้ช้งาน เช่ือมต่อกบั
ระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวินาที 3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจาก
เคร่ืองแม่ข่ายสํารอง 4) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้  Moodle LMS  ทดสอบการ
เช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 5) ผูว้ิจยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวิจยั เตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนักวิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็น
วิทยากรอบรม 6) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหารางครอบสายแลนโลหะแบบบานสวิงอยา่งดี ปลัก๊
ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 ไมโครโฟน สายรัด 
(Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้อง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 7) จดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อ
จาํนวนนักศึกษาท่ีจะใช้เรียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ จดัหาเก้าอ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโต๊ะ 8) วดัความ
ยาวของสายแลนจากตวักระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หัว RJ-45 ท่ี
ปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการ
ทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ 9) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหา
เคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 10) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั และ
เจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและ
หอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น 11) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ี
ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่าน
สัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) 
 สําหรับกิจกรรมท่ีไม่ประสบความสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายมี 1 
กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 3 ของโครงการท่ี 2 ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 
221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
 ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่าง
ประจกัษถึ์งส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนัวา่การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีการสะทอ้นผลส่ิงท่ีได้
ลงมือปฏิบติัร่วมกนัไปแลว้ ถือไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งเน่ืองจากเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลจากการสังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีทาํสาํเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ปัญหาอุปสรรคส่ิงท่ี
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ควรปรับปรุงแกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง และผลจากการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 5 การ
สะท้อนผลน้ีจะถูกนาํไปใช้ในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) จนได้ออกมาเป็น
แผนปฏิบติัการชุดใหม่ หากการปฏิบติัในขั้นตอนการสะทอ้นผลน้ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์จะส่งผลถึง
ความครบถว้นสมบูรณ์ของแผนปฏิบติัการท่ีจะไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึนใหม่เช่นกนั 
 
วงจรที ่2:  ขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) 
 ในขั้นตอนการวางแผนใหม่น้ีเร่ิมตน้โดยไดเ้ชิญผูร่้วมวิจยัประชุมปรึกษาหากนั เม่ือวนัท่ี
18 ธนัวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้น้นบทบาทการเป็นผูมี้ส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของผูร่้วมวิจยั มี
สถานะเท่าเทียมกนั และเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกเพื่อให้มีการวางแผนใหม่
จากความตอ้งการของผูร่้วมวิจยัเองโดยให้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการ
ปฏิบติัใหม่โดยนาํเอาผลการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 5 มาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

 
 

 

 
ภาพที ่4.24 การประชุมปรึกษาหารือการจัดกจิกรรมในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 
 
 ในการประชุมปรึกษาหารือกนัจดักิจกรรมเป็นไปแบบเรียบง่ายเป็นกนัเอง โดยผูว้ิจยัได้
ใหผู้ช่้วยนกัวจิยัช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินการกนัมา เป็นการทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานในทุก
ขั้นตอนท่ีผ่านมาพร้อมทั้งไดน้าํเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อ
ช้ีให้เห็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในชุมชนการเรียนรู้ทาง



 
233 

วชิาชีพของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมพฒันาข้ึน ซ่ึงกาํหนดไว ้3 ดา้นโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 2 (แบบสัมภาษณ์) และฉบบัท่ี 3 
(แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน) ให้แก่ผูร่้วมวิจยัไดรั้บทราบรวมทั้งนาํเสนอให้เห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความ
คาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความคาดหวงั ก่อนท่ีจะร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาเพื่อนาํไปกาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ซ่ึงสรุปเป็นภาพรวมไดด้งั
ตารางท่ี 36 
 

ตารางท่ี 36 ผลในภาพรวมจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในวงจรท่ี 1 
 
โครงการ

ที ่
ช่ือโครงการ ผลการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีไ่ม่ส าเร็จ 

1 โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) สาํหรับระบบอีเลิร์นน่ิง
ของ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

บรรลุความคาดหวงั
ทั้ง 3กิจกรรม 
 

ไม่มี  
แต่กิจกรรมยงัดาํเนินต่อไป 

2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
(E-Learning) แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย  
Moodle LMS   

บรรลุความคาดหวงั 
2 กิจกรรม และไม่
บรรลุความคาดหวงั 
จาํนวน  1 กิจกรรม 

กจิกรรมที ่3 ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนั
อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 
221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 

3 โครงการการปรับปรุงหอ้ง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

บรรลุความคาดหวงั
ทั้ง 3กิจกรรม 

ไม่มี  
แต่กิจกรรมยงัดาํเนินต่อไป 

4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ใหค้รอบคลุมวทิยาเขต
อีสาน 

บรรลุความคาดหวงั
ทั้ง 3กิจกรรม 
 

ไม่มี  
แต่กิจกรรมยงัดาํเนินต่อไป 

 
 จากตารางท่ี 36 พบว่าการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงในภาพรวมถือว่าบรรลุ
ความคาดหวงัโดยมีโครงการท่ี 2 โครงการเดียวไม่บรรลุใน 1 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 3 ผูร่้วมวิจยั
พร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 นอกจากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัยงัไดส้รุปร่วมกนัวา่ “แมใ้นรอบท่ี 1 จะทาํไม่สําเร็จใน
บางกิจกรรมไปแลว้ แต่ยงัคงดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไป ในขณะเดียวกนัก็มุ่งให้ความ
สนใจกบัประเด็นท่ียงัไม่สําเร็จเป็นพิเศษ” และหลงัจากท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัและผู ้
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ร่วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งกาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงั
จากการแกปั้ญหา” เป็นรายกิจกรรมไดด้งัตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37 วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา 
 

กจิกรรม สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
สภาพทีค่าดหวงัจากการ

แก้ปัญหา 
ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนั
อบรมการพฒันา 
อีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 
221 หอ้ง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 

1. มีการประชุมเก่ียวกบัการทาํวจิยับ่อยมาก บางคร้ังผู ้
ร่วมวจิยัไม่วา่ง 
2. เวลาท่ีจดัอบรมผูร่้วมวจิยัติดภารกิจ ไม่อาจเขา้ร่วม
อบรมได ้
3. จดัอบรมในเวลาใกลเ้ลิกงาน ผูร่้วมวจิยับางคนเพ่ิง
เลิกจากบรรยาย ทาํใหเ้หน่ือย บางคนติดภารกิจไปรับ
ลูกท่ีโรงเรียน ไม่อาจเขา้ร่วมอบรมได ้

ควรจดัอบรมใหผู้ร่้วมวจิยัท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมอบรมในคราว
ก่อนอีกคร้ัง ในวนัท่ีผูร่้วม
วจิยัวา่งตรงกนั นดัหมาย
อยา่งเป็นทางการล่วงหนา้
หลายวนั 

 
จากนั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น เพื่อระบุ 

“ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” พร้อมทั้งร่วมกนั “ประเมินทางเลือก” เพื่อนาํไปกาํหนด
เป็นแผนปฏิบติัการใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 38 
 
ตารางท่ี 38 การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย และการประเมินเลือกทางเลือกในวงจรท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 6 
การวางแผนใหม่  
 

ที ่ กจิกรรม 
ทางเลือกทีห่ลากหลายเพ่ือการ

แก้ปัญหา 
ทางเลือกทีน่ าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

1 ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัอบรม
การพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ 
หอ้ง 221 หอ้ง
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ในการ
ร่วมกนัพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง โดย
อาศยัความร่วมมือร่วมแรงช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 
2. เพ่ิมระยะเวลาในการจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการเป็นแบบเตม็วนั 
3. มีคู่มือในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์น 
น่ิงท่ีชดัเจน อ่านง่ายเขา้ใจง่าย 

1. บริหารจดัการเวลาใหม่ แจง้ผูร่้วม
วจิยัอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้หลาย
วนัเพ่ือใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ตรียมตวัทนั  
2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่ง
ผลลพัธ์เชิงประจกัษส์ามารถพฒันา
บทเรียนของตนไดเ้องอยา่งมีองค์
ความรู้ ท่ีคล่องแคล่วชาํนาญข้ึน 
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 ซ่ึงเม่ือไดท้างเลือกเพื่อการแกปั้ญหาแลว้ ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติั
การใหม่ข้ึนมา 1 ชุด โดยนาํเอาโครงการเดิมมาร่วมการพิจารณาด้วย ซ่ึงไดข้อ้สรุปในการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการใหม่ ดงัภาพท่ี 28 
 

 
 
ภาพที ่4.25 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ในขั้นตอนที ่6 การวางแผนใหม่ 
 
 ทั้งน้ีแผนปฏิบติัการชุดใหม่ดงักล่าวเป็นการนาํทั้ง 4 โครงการท่ีมีอยู่เดิมมาปฏิบติัใหม่
เพื่อใหก้ารพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนโดยโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ
และบรรลุเป้าหมายแล้วจาํนวน 3 โครงการก็ให้ดําเนินการต่อไปและให้ดําเนินการปรับปรุง
โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จและบรรลุเป้าหมายจาํนวน 1โครงการ 1 กิจกรรมคือกิจกรรมผูร่้วมวิจยัพร้อม
กนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 เน่ืองดว้ยกิจกรรมเดิมท่ีไดล้งมือปฏิบติัไปแลว้นั้นไม่บรรลุความคาดหวงัตามเป้าหมายท่ี
ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัการโดยนาํขอ้มูลมาจากเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 4 แบบประเมินโครงการท่ี
ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัเป็นผูป้ระเมินและผา่นความเห็นชอบจากผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนัแลว้ 
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 ดังนั้นผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัยจึงนําทางเลือกท่ีได้จากการประเมินทางเลือกทางเลือกท่ี
หลากหลายมากาํหนดเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในการดาํเนินงานในโครงการท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 ดงัมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39 การกาํหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผนใหม่  
 

ที ่ กจิกรรม กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ 

1 ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัอบรมการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 221 
หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 

1. บริหารจดัการเวลาใหม่ แจง้ผูร่้วม
วจิยัอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้หลาย
วนัเพ่ือใหผู้ร่้วมวจิยัไดเ้ตรียมตวัทนั  
2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่ง
ผลลพัธ์เชิงประจกัษส์ามารถพฒันา
บทเรียนของตนไดเ้องอยา่งมีองค์
ความรู้ ท่ีคล่องแคล่วชาํนาญข้ึน 

1,500 
 

ผูว้จิยั 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,500  

 
 ในช่วงสุดทา้ยของกิจกรรมการวางแผนใหม่น้ี ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัให้มีการ
สังเกตและบนัทึกการจดักิจกรรมการวางแผนใหม่วา่ทาํอะไร อยา่งไร และไดผ้ลอยา่งไร ดงัสรุปได้
ในตารางท่ี 40 
 
ตารางท่ี 40 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ 
 
ที่ กจิกรรม ผลการจัดกจิกรรม 
1 การศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันางาน บรรลุตามท่ีคาดหวงั 
2 การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ บรรลุตามท่ีคาดหวงั 

 
 จากตารางท่ี 40 ผลการสังเกตการจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่พบวา่ การ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลตามท่ีคาดหวัง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผู ้ร่วมวิจัยทุกคนต่างมี
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์สภาพของงานท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการมาแลว้ในวงจรท่ี 1 
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 ผลจากการจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่น้ีทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิด
การเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัประสบการณ์ในการนาํสภาพปัญหาท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั
จากการปฏิบติัในวงจรท่ี 1 เพื่อนาํมากาํหนดเป็น “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “การระบุ
ทางเลือกท่ีหลากหลาย” “การประเมินและเลือกทางเลือก” จนไดม้าซ่ึงแผนปฏิบติัการชุดใหม่ดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 
 
วงจรที ่2:  ขั้นตอนที ่7 การปฏิบัติใหม่ (Re-acting) 
 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกาํหนดกิจกรรมในการดาํเนินงานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) สร้าง
แรงบนัดาลใจ การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 2) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 3) 
การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 35 
 

ตารางท่ี 41  กิจกรรมและการดาํเนินงานในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ 
 
คร้ัง
ที ่

วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิทีย่ดึถือ 

1 25 ธ.ค. 
2558 

สร้างแรงบนัดาลใจ 
การสร้างขวญั
กาํลงัใจก่อนการ
ปฏิบติัใหม่ 

เป็นการสร้างแรงกระตุน้ 
สร้างแรงบนัดาลใจ และ
สร้างขวญักาํลงัใจใหผู้ ้
ร่วมวจิยัเกิดความ
กระตือรือร้น ใคร่ท่ีจะ
พฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
ของตนใหส้าํเร็จ เพื่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของลูกศิษยทุ์กคน 

แนวคิดการพฒันาเทคโนโลยแีบบมี
ส่วนร่วมท่ีกล่าววา่  “ผูว้จิยัจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ผนวกตวัเองเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนท่ีตนเองทาํงานอยูด่ว้ยอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อสร้างความคุน้เคยจนมีฐานะ
เป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน” และ 
10 จรรยาบรรณของการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีระบุวา่ 
“ผูว้จิยัตอ้งแสดงใหท้ราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวจิยัแต่เร่ิมแรก
รวมทั้งขอ้เสนอแนะและผลประโยชน์
ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัทราบ” 

2 8 ม.ค. 
2559 

 

การกาํหนดแนว
ปฏิบติัร่วมกนั   

- ร่วมกนัวางแนวปฏิบติั
เพื่อใหแ้ผนปฏิบติัการ
ใหม่ บรรลจุุดมุ่งหมาย 
- ร่วมกนัพิจารณาทบทวน 

- แนวคิดของ Creswell (2008) ท่ีวา่ 
“ตอ้งมีจุดเนน้นาํไปสู่การปฏิบติั เป็น
ความร่วมมือกนัระหวา่งนกัวจิยัและผู ้
ร่วมวจิยั โดยท่ีการพฒันา 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 
คร้ัง
ที ่

วนั/เวลา กจิกรรม วตัถุประสงค์ หลกัการ/แนวคดิทีย่ดึถือ 

   แกไ้ขเคร่ืองมือการวจิยั
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการปฏิบติัการ
ใหม่ 

แผนการดาํเนินงานตอ้งสามารถนาํไป
ปฏิบติัได…้” 
- แนวคิดของ Quixley (2008) ท่ีวา่ “...
ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถท่ีจะมี
ส่วนร่วมในการวนิิจฉยัคาํถาม...ใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
...” 

3 15 ม.ค. 
59  ถึง 
29 ก.พ. 
59 

การนาํ
แผนปฏิบติั
การลงสู่การ
ปฏิบติัใหม่ 

ร่วมกนัลงมือปฏิบติัตาม 
แผนปฏิบติัการใหม่ท่ีได้
จากการจดัทาํร่วมกนั 

- แนวคิดของ McTaggart (2010) ท่ีวา่ “เป็น
การนาํคนมารวมกนัเพ่ือท่ีจะลงมือปฏิบติัใน
เร่ืองท่ีเขามีความกงัวลใจร่วมกนั..” 
- แนวคิดของ Quixley (2008) ท่ีวา่“การ
ทาํงานในลกัษณะของความร่วมมือจะช่วย
ลดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่หน้อ้ยลง...” 

 
 1)  สร้างแรงบันดาลใจ การสร้างขวัญก าลังใจก่อนการปฏิบัติใหม่ ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2558 ณ บริเวณหนา้ห้องฝ่ายจดัการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ในวิทยา
เขตอีสาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ สร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างขวญั
กาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระตือรือร้น ในการลงมือปฏิบติัใคร่ท่ีจะพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
ของตนใหส้าํเร็จ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของลูกศิษยทุ์กคน 

 

  
 

ภาพที ่4.26 กจิกรรมการสร้างขวญัก าลงัใจ สร้างแรงบันดาลใจก่อนการปฏิบัติใหม่ 
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 กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้โดยผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดจ้ดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
ในขั้นตอนการวางแผนใหม่ ท่ีผา่นมาแลว้ ผูว้ิจยัไดป้รารภปรารถนาจะถวายภตัตาหารเพลและเล้ียง
อาหารกลางวนัแก่ผูร่้วมวิจยัและบุคลากรวิทยาเขตอีสานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยั ก่อนการปฏิบติัใหม่ และเม่ือถึงเวลาภตัตาหารเพล เวลา 11.00 น. วนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2558 ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจดังานคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 “นมสัการท่านรองอธิการบดี พระคุณเจา้ทุกรูป และสวสัดีท่านคณาจารย ์เจา้หน้าท่ีทุก
คน ก่อนอ่ืนผมขอขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ ทุกรูป ทุกท่าน ทุกคน ท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือย ช่วยผมทาํ
วิจยั ไดใ้ห้ความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแรงร่วมใจร่วมกนัระดมสมองในการลงมือใน
การปฏิบติัการวจิยัในคร้ังน้ี ผมรู้สึกซาบซ้ึงในนํ้ าใจความเสียสละของทุกท่าน ผมทราบดีวา่ทุกท่าน
มีภาระหน้าท่ี แต่ท่ียอมทุ่มเทกบัผมก็เพื่อการพฒันาวิทยาเขตอีสานของเรา เพื่อลูกศิษยข์องเราทุก
คน งานวิจยัท่ีเราทาํกนัอยูน้ี่ไดก้า้วเดินมาเกินคร่ึงทางแลว้ท่ีเหลือผมก็ขอความร่วมมือร่วมแรงจาก
ทุกท่านอีกเช่นเคย และจะเป็นการดีมากหากว่าท่านทั้งหลายได้นําการปฏิบัติในวงจรท่ี 1 มา
ทบทวนและนาํมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ของวงจรท่ี 2 ผมยงัตอ้งการ
ขอ้เสนอแนะจากทุกท่านเช่นเคย ขอบคุณครับ” 

         (ผูว้จิยั: บนัทึกอนุทิน) 
 
 ผลจากการจดักิจกรรมการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัไดเ้รียนรู้วา่การจดักิจกรรมดงักล่าวนอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกระตุน้ให้มีความพยายามท่ี
จะพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากการดาํเนินการวิจยัในวงจรท่ี 1 แลว้เสร็จและเพื่อตอ้งการสร้าง
แรงบนัดาลใจใคร่มีส่วนร่วมในการพฒันาวิทยาเขตร่วมกนั เพื่อความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัใน
ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์อีกทั้งสร้างสมคัรสมานสามคัคีความสนิทสนมกลมเกลียวกนัระหวา่งผู ้
ร่วมวิจยัดว้ยกนัยงัจะไดรั้บประโยชน์จากการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทาํวิจยัท่ี
ผา่นมาของผูร่้วมวจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไรซ่ึงสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปทบทวนปรับปรุง
แกไ้ขในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีและท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นผลพลอยไดคื้อผูว้จิยัจะไดใ้จผูร่้วม
วจิยัทุกคนซ่ึงจะทาํให้การปฏิบติัการในวงจรท่ี 2 มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะทุกคนต่างทาํดว้ย
ความเตม็ใจไม่ใช่ปฏิบติัเพียงเพราะเป็นหนา้ท่ี 
 2)  การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเกรท
เตอร์ แม่โขงลอดจ์ จงัหวดัเชียงราย ในโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ประจาํปี 2559 สาเหตุท่ีไป
จดัท่ีจงัหวดัเชียงรายเพราะเป็นช่วงเวลาคาบเก่ียวกนักบัการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ประจาํปีพอดี โดยจดักิจกรรมในช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 22.00 น. ดงันั้นกิจกรรมการกาํหนดแนว
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ปฏิบติัร่วมกนัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัวางแนวปฏิบติัเพื่อให้แผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและเพื่อร่วมกนัพิจารณาทบทวนแก้ไขเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ กิจกรรมน้ีเร่ิมตน้โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้จดัให้มีกิจกรรมการ
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนัซ่ึงทา้ยท่ีสุดผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานรวม 3 กิจกรรมคือ 1) การจดัทีมงานโครงการ
2) การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการและ 3) พิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการวิจยั
เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานใหม่ 
 2.1) จดัการทีมงานโครงการเป็นกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ระดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัทีมงานโครงการเพื่อร่วมกนันาํเอาโครงการท่ีไดร่้วมกนัจดักระทาํใหม่น้ีลงสู่การ
ปฏิบติัซ่ึงได้ขอ้ตกลงร่วมกนัว่าในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ให้นาํเอาทั้ง 4 โครงการท่ีเคยได้ลงมือ
ปฏิบติัไปแลว้ในวงจรท่ี 1 มาดาํเนินการต่อเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและย ัง่ยืนทั้งน้ีให้ผูร่้วมวิจยัมี
การปรับปรุงแกไ้ขและทบทวนการปฏิบติัให้ดีข้ึนกวา่เดิมจากการปฏิบติัท่ีผา่นมาในคร้ังท่ีแลว้และ
ใหแ้ลว้เสร็จใหท้นัตามกาํหนดเวลาในวงจรท่ี 2 ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
 2.2) การแต่งตั้งทีมติดตามและประเมินผลโครงการไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ใหเ้พิ่มผูร่้วมวิจยั
เป็นทีมงานร่วมกบัผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัเพื่อการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง หลงัจากนั้นผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในการติดตามและประเมินผลซ่ึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการ
ดาํเนินการ 2 ระยะคือระยะท่ี 1 การติดตามประเมินผลระหว่างดําเนินการและระยะท่ี 2 การ
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานหรือโครงการ 
 

   

   

 
ภาพที ่4.27 การจัดกจิกรรมการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ณ เกรทเตอร์แม่โขงลอด์จ 
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ตารางท่ี 42 สมาชิกในแต่ละทีมโครงการใหม่ในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 
 
ล าดบัที ่ โครงการ สมาชิกในทมีโครงการ 

1 โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สาํหรับ
ระบบอีเลิร์นน่ิงของ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

1. นายวทูิล ทาชา 
2. นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
3. นายอภิชิต เหมือยไธสง 
4. นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 

2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย  Moodle LMS   

1. นายวทูิล ทาชา 
2. นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
3. นายวรเทพ เวยีงแก 
4. นายธนกร ชูสุขเสริม 
5. พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก 

3 โครงการการปรับปรุงหอ้ง 222 เป็นหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

1. นายวทูิล ทาชา 
2. นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
3. นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 
4. นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 

4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้
ครอบคลุมวทิยาเขตอีสาน 

1. นายวทูิล ทาชา 
2. นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 
4. ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 

 
 2.3)  การพิจารณาเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยันาํเอาเคร่ืองมือทั้ง 6 ฉบบัท่ีไดจ้ากการจดั
กระทาํร่วมกนัในขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) คือฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุม ฉบบัท่ี 2 แบบ
สัมภาษณ์ ฉบับท่ี 3 แบบประเมิน การพัฒนาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ฉบบัท่ี 4 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้า
ของโครงการ ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ ฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) มานาํเสนอให้ผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนัทบทวนว่าจะมีการปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ก่อนนาํไปใชซ่ึ้งไดข้อ้สรุปร่วมกนัวา่ให้นาํเอาเคร่ืองมือการวิจยัทั้ง 6 ฉบบั
น้ีไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดโ้ดยปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกบัแต่ละโครงการ 
 ผลจากการจดักิจกรรมเพื่อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่าในการท่ีจะให้การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 7 (การ
ปฏิบติัใหม่) นั้นผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจะตอ้งมีการเตรียมการต่าง ๆ ก่อนท่ีจะนาํแผนลงสู่การปฏิบติั
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จริง โดยการนาํเอาขอ้มูลเดิมท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) มาพิจารณาประกอบในการทบทวน
แกไ้ขปรับปรุงเพื่อให้การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติับรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 3)  การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัในแต่ละทีมงานโครงการไดมี้การ
นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 
2559 โดยโครงการท่ี 1, 3, และ 4 ให้ยึดกิจกรรมและวิธีการดาํเนินงานดังเดิมแต่ในส่วนของ
โครงการท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 ไดมี้การปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
โครงการที ่1 โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลิร์นน่ิงของ มหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ได้มาจาก
งบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่าย
ระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนั
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ย
กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวินาที 3) ทดสอบระบบการทาํงานของ
เคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ซ่ึงทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไปแลว้นั้น  
แต่ยงัพบว่าควรจดัให้มีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผูดู้แลระบบ
เคร่ืองแม่ข่ายไดรั้บการอบรม เรียนรู้เพิ่มเติมเร่ืองการบาํรุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
โครงการที ่2 โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS   
 ประกอบดว้ย 3  กิจกรรมคือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้ง
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS  
ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 2) ผูว้ิจยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวิจยั เตรียม
เอกสารประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนกัวิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการ
เป็นวิทยากรอบรม 3) ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้นาํเอาทางเลือกท่ีนาํไปใช้ในการ
แกปั้ญหานาํไปปฏิบติัคือ 1) บริหารจดัการเวลาใหม่ แจง้ผูร่้วมวิจยัอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้หลาย
วนัเพื่อใหผู้ร่้วมวิจยัไดเ้ตรียมตวัทนั 2) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยมุ่งผลลพัธ์เชิงประจกัษส์ามารถ
พฒันาบทเรียนของตนไดเ้องอย่างมีองคค์วามรู้ ท่ีคล่องแคล่วชาํนาญข้ึนจากขั้นตอนการปฏิบติัใน
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วงจรท่ี 1 ซ่ึงผลปรากฏวา่มีผูร่้วมวจิยัเขา้รับการอบรมจาํนวนนอ้ยไม่บรรลุเป้าหมายเพราะผูท่ี้ไม่เขา้
รับการอบรมจะไม่สามารถพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงได้
วิเคราะห์ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทาํให้กิจกรรมไม่สําเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์
ซ่ึงต่างตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่เป็นปัญหาส่วนบุคคลเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลา โดยแบ่งเวลา
ระหว่างงานประจาํและงานวิจยัไม่ลงตวั และมีมติในท่ีประชุมร่วมกนัว่า ให้ผูว้ิจยับริหารจดัการ
เวลาใหม่แจง้ผูร่้วมวิจยัอยา่งเป็นทางการล่วงหน้าหลายวนั เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัไดเ้ตรียมตวัทนั 2) จดั
อบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ผูร่้วมวจิยัท่ีไม่ไดอ้บรมในคราวก่อน โดยมุ่งผลลพัธ์เชิงประจกัษส์ามารถ
พฒันาบทเรียนของตนได้เองอย่างมีองค์ความรู้ ท่ีคล่องแคล่วชํานาญข้ึน ไม่จาํเป็นต้องให้มา
ดาํเนินการในวนัเสาร์-อาทิตยเ์พียงแต่ละคนบริหารจดัการเวลาของตนเองใหม่ หลงัจากนั้นจึงไดล้ง
มติกําหนดส่งบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีทุกคนได้พัฒนาข้ึนซ่ึงกําหนดอย่างช้าท่ีสุดเป็นวันท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ ผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างบริหาร
จดัการเวลาของตนเองเพื่อสร้างบทเรียนของตนในการประชุมเพื่อส่งงานวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 
ผูว้จิยัทุกคนต่างนาํผลงานของตนเองแสดงทางหนา้website ท่ี http://plc.mbuisc.ac.th/elearning โดย
มีรายละเอียดดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 43 แสดงรายวชิาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวจิยัท่ีพฒันาข้ึน 
 
ที ่ ช่ือ – สกลุ วชิา 
1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย วชิาคอมพิวเตอร์การศึกษาสาํหรับวชิาชีพครู 
2 พระทว ี อภโย (ข่ายมณี) วชิาการสงัคมสงเคราะห์กบัการพฒันาชุมชน 
3 ดร.สิทธิพร  เกษจอ้ย วชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์นามแนวพทุธศาสตร์ 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. (สาคร ภกัดีนอก) วชิาภาษาไทย 
5 รศ.ดร.ไพโรจน ์ บวัสุข วชิาการสนทนาภาษาองักฤษ 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ วชิาการวจิยัทางการศึกษาและการวจิยัในชั้นเรียน 
7 นายแสงอาทิตย ์ ไทยมิตร วชิาโครงสร้างภาษาองักฤษ 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ) วชิาความรู้พ้ืนฐานสาํหรับวชิาชีพครู 
9 นายศกัดิพงษ ์ โสภาจร วชิาภาษาพ้ืนฐานองักฤษ 1 
10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ (เชยชมศรี) วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 1 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ ปาลโก (ไร่สงวน) วชิาประวติัศาสตร์พระพทุธศาสนา 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง วชิาการบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 3 
14 นายวรเทพ เวยีงแก วชิาพทุธวถีิไทย 
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 บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีผูร่้วมวจิยัไดพ้ฒันาข้ึนจริง ดงัภาพหนา้รายวิชาประจาํตวัอาจารยแ์ต่ละ
คน สามารถเขา้เรียนไดท่ี้ URL: http://plc.mbuisc.ac.th/elearning/ 

 

 
นายวทูิล ทาชา  นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย พระทว ีอภโย 
 

 
ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย  พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 

 
นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ  นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 
 

 
นายศกัดิพงษ ์โสภาจร พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ พระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก 

http://plc.mbuisc.ac.th/elearning/
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นายอภิชิต เหมือยไธสง นายธนกร ชูสุขเสริม  นายวรเทพ เวยีงแก 
 
ภาพที ่4.28 แสดงภาพหน้ารายวชิาบทเรียนอเีลิร์นน่ิงของผู้ร่วมวจัิยทีพ่ฒันาขึน้จริง 
 
โครงการที ่3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหารางครอบสายแลนโลหะแบบ
บานสวิงอยา่งดี ปลัก๊ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 
ไมโครโฟน สายรัด (Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้อง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุด
วางโต๊ะคอมพิวเตอร์ เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 2) จดัหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหา
เกา้อ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบั
จาํนวนโต๊ะ 3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) 
มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่
จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีลงโปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดซ่ึ้งทั้ง 3 กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายไปแลว้นั้น แต่ยงัพบวา่ควรจดัให้มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพในระดบัเดียวกนัจาํนวนมากพอท่ีจะติดตั้งในห้องเดียวได้
อยา่งเพียงพอ และควรมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํนวนท่ีมากพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการใช ้
 
โครงการที ่4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 
 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 2) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า ติดตั้ง (Access 
Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 
3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ิทย
บริการสิรินธร 2 ชั้น 3) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็ว
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ของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเขา้เรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ซ่ึงทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุ
ตามเป้าหมายไปแลว้นั้น  แต่ยงัพบวา่ควรจดัใหมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
จดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ีเป็นรุ่นเดียวกนัเพื่อความง่ายต่อการบริหาร
จดัการ และควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการทาํงานของระบบ Wi-Fi อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 ผลจากการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ผู ้
ร่วมวจิยัแต่ละคนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงจรท่ี 1 
มาปรับใชใ้นการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากในการประชุมแต่ละคร้ังมีการหยิบยก
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในวงจรท่ี 1 มาพูดคุยในท่ีประชุมเสมอและเรียนรู้ร่วมกนัอีกวา่การปฏิบติังาน
กิจกรรมต่าง ๆ หากตอ้งการให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้าํเป็นตอ้งเกิด
จากความร่วมไมร่้วมมือ จากผูร่้วมวจิยัทุกคนและทุก ๆ คนจะตอ้งทาํดว้ยความเตม็ใจ ซ่ึงการท่ีจะทาํ
ใหเ้กิดแบบนั้นได ้ส่ิงหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งมากคือคาํวา่ “การซ้ือใจ” จาํเป็นอยา่งยิ่งสําหรับการ
ทาํงานเป็นทีม โดยท่ี “การซ้ือใจ” น้ีไม่มีทฤษฎีท่ีเขียนเอาไวช้ัดเจนและต่างกรรมต่างวาระก็ไม่
เหมือนกนั การซ้ือใจน้ีจะเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีมวา่ตอ้งการกาํลงัใจตรงไหน
และเราจะใหก้าํลงัใจเขาอยา่งไร ใหเ้ขามาช่วยเราดว้ยความเต็มใจ ยกตวัอยา่งเช่นบางคร้ังการชมต่อ
หน้าเพื่อนร่วมงานหรือชมในท่ีประชุมก็มีความจาํเป็นต้องทาํบ้าง การร่วมรับประทานอาหาร
ดว้ยกนัแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการ และการเปิดใจการพูดแสดงความคิดเห็น
ส่วนตวัก็จะทาํใหเ้ราไดท้ราบความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อเราทาํใหเ้ราสามารถนาํไปปรับปรุง
ตวัเองได ้
 
วงจรที ่2:  ขั้นตอนที ่8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) 
 ในขั้นตอนการสังเกตผลใหม่ผูว้ิจยัได้ยึดถือหลักการท่ีสําคัญเช่นเดิมเหมือนกับใน
ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรท่ี 1 ซ่ึงแบ่งการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ีออกเป็น 3 
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอ
รายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล โดยจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 
 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล ขั้นน้ีดาํเนินการเช่นเดียวกบัขั้นตอน
ท่ี 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรท่ี 1 รวมถึงใช้เคร่ืองมือเช่นเดียวกนัคือ 1) แบบบนัทึกการ
ประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมิน การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 4) แบบบนัทึกการสังเกตความก้าวหน้าของ
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โครงการ 5) แบบประเมินโครงการ และสุดท้าย 6) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) 
 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของ
โครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) ส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้แบบอีเลิร์นน่ิง  
 (1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 
 ทีมดาํเนินโครงการทั้ง 4 ทีม ดาํเนินการสังเกตการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัทั้ง 4 
โครงการซ่ึงการสังเกตแต่ละโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1) ระหว่างท่ีกาํลังดาํเนินการ
โครงการโดยใช้เคร่ืองมือฉบบัท่ี 4 แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหน้าของโครงการและ 2) เม่ือ
การดาํเนินการโครงการส้ินสุดลงโดยใช้เคร่ืองมือฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ สามารถสรุป
รายละเอียดในแต่ละโครงการรวมกนัทั้ง 2 ระยะไดด้งัน้ี 
 

โครงการที ่1 
โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลร์ินน่ิงของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ได้มาจาก
งบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่าย
ระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนั
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ี
รองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ย
กวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวินาที 3) ทดสอบระบบการทาํงานของ
เคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ซ่ึงทั้ง 3 กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไปแลว้นั้น  
แต่ยงัพบว่าควรจดัให้มีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผูดู้แลระบบ
เคร่ืองแม่ข่ายไดรั้บการอบรม เรียนรู้เพิ่มเติมเร่ืองการบาํรุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-
acting) แล้ว ทีมดาํเนินโครงการได้ตรวจสอบการดาํเนินงานเป็นระยะตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1-3 นั้น 
ปรากฏว่า ในกิจกรรมท่ี 1 สําเร็จบรรลุเป้าหมายดีแล้ว ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ในกิจกรรมท่ี 2 
อาจารยอ์ภิชิต เหมือยไธสง มีขอ้เสนอแนะว่า “เคร่ืองแม่ข่ายท่ีประกอบเขา้ตูแ้ลว้มีสายแลน (Lan 
cable) ท่ีเช่ือมจากเคร่ืองแม่ข่ายไปยงัเคร่ืองกระจายสัญญาณ (Gigabit Switching Hub) ดูไม่
เรียบร้อย ควรเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย” ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั ไดน้าํเอาคาํแนะนาํน้ี ไป
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ปรับปรุงห้องแม่ข่ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ส่วนอาจารยศ์กัดิพงษ ์โสภาจร ไดก้ล่าวถึงการ
ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย ในกิจกรรมท่ี 3 ว่า “เวลาให้นกัศึกษาเขา้เรียนบทเรียนอีเลิร์
นน่ิงนั้น สามารถทาํได้เป็นอย่างดี ไม่มีการกระตุก หรือหน่วงเวลาให้เห็น แสดงว่าเคร่ืองแม่ข่าย
สามารถรองรับการทาํงานของนกัศึกษาไดค้ร้ังละเป็นจาํนวนมาก” จึงเป็นผลให้กิจกรรมดงักล่าว
แลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายดียิง่ข้ึน 
 

โครงการที ่2 
โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS   

 กิจกรรมท่ียงัไม่แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีเพียง 1 กิจกรรมคือกิจกรรมท่ี 3) ผูร่้วม
วจิยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ร.9 หลงัจากไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ลงสู่การปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ 
(Re-acting) และไดน้าํเอาทางเลือกท่ีนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาไปปฏิบติัคือ 1) บริหารจดัการเวลา
ใหม่ แจง้ผูร่้วมวจิยัอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้หลายวนัเพื่อให้ผูร่้วมวิจยัไดเ้ตรียมตวัทนั 2) จดัอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผูร่้วมวิจยัท่ีไม่ได้เข้าร่วมอบรมในคราวก่อน โดยมุ่งผลลัพธ์เชิงประจกัษ์
สามารถพฒันาบทเรียนของตนได้เองอย่างมีองค์ความรู้ ท่ีคล่องแคล่วชาํนาญข้ึนโดยทีมดาํเนิน
โครงการได้ติดต่อประสานงานผูร่้วมวิจยัทุกรูป/คน ซ่ึงผูร่้วมวิจยัทุกคนต่างให้ความร่วมมือและ
ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ท่ีทาํใหไ้ม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ระหวา่งดาํเนินการ จึงเป็นผลให้
กิจกรรมดงักล่าวแลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมาย ทนักาํหนดส่งในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงเป็นวนั
สุดทา้ยของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ ในโครงการน้ีได้ใช้งบประมาณในการจดัอบรมไป 
1,500 บาท ผูว้ิจยัทุกคนต่างนาํผลงานของตนเองแสดงทางหนา้ website ท่ี http://plc.mbuisc.ac.th/ 
elearning โดยมีรายละเอียดดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางท่ี 44 แสดงรายวชิาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวจิยัท่ีพฒันาข้ึน 
 
ที ่ ช่ือ – สกลุ วชิา 
1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย วชิาคอมพิวเตอร์การศึกษาสาํหรับวชิาชีพครู 
2 พระทว ี อภโย (ข่ายมณี) วชิาการสงัคมสงเคราะห์กบัการพฒันาชุมชน 
3 ดร.สิทธิพร  เกษจอ้ย วชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์นามแนวพทุธศาสตร์ 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร. (สาคร ภกัดีนอก) วชิาภาษาไทย 
5 รศ.ดร.ไพโรจน ์ บวัสุข วชิาการสนทนาภาษาองักฤษ 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ วชิาการวจิยัทางการศึกษาและการวจิยัในชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 44 (ต่อ) 
 
ที ่ ช่ือ – สกลุ วชิา ที ่
7 นายแสงอาทิตย ์ ไทยมิตร วชิาโครงสร้างภาษาองักฤษ 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ) วชิาความรู้พ้ืนฐานสาํหรับวชิาชีพครู 
9 นายศกัดิพงษ ์ โสภาจร วชิาภาษาพ้ืนฐานองักฤษ 1 
10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ (เชยชมศรี) วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 1 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ ปาลโก (ไร่สงวน) วชิาประวติัศาสตร์พระพทุธศาสนา 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง วชิาการบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 3 
14 นายวรเทพ เวยีงแก วชิาพทุธวถีิไทย 

 
 บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีผูร่้วมวจิยัไดพ้ฒันาข้ึนจริง ดงัภาพหนา้รายวิชาประจาํตวัอาจารยแ์ต่ละ
คนหลงัจากนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัยงัไม่มีอาจารยท์่านใดการเปล่ียนภาพ สามารถเขา้เรียน
ไดท่ี้ URL: http://plc.mbuisc.ac.th/elearning/ 

 
นายวทูิล ทาชา  นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย พระทว ีอภโย 
 

 
ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย  พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 
 

http://plc.mbuisc.ac.th/elearning/
http://plc.mbuisc.ac.th/elearning/
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นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ  นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 
 

 
นายศกัดิพงษ ์โสภาจร พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ พระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก 
 

 
นายอภิชิต เหมือยไธสง นายธนกร ชูสุขเสริม  นายวรเทพ เวยีงแก 
 
ภาพที ่4.29 แสดงภาพหน้ารายวชิาบทเรียนอเีลิร์นน่ิงของผู้ร่วมวจัิยทีพ่ฒันาขึน้จริงหลงัน าแผนสู่
การปฏิบัติ 
 

โครงการที ่3 
โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหารางครอบสายแลนโลหะแบบ
บานสวิงอยา่งดี ปลัก๊ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน (Lan Cable: UTP Cat5e) เกรด A หวั RJ-45 
ไมโครโฟน สายรัด (Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้อง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน  จุด
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วางโต๊ะคอมพิวเตอร์ เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 2) จดัหาโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหา
เกา้อ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบั
จาํนวนโต๊ะ 3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) 
มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่
จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีลงโปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดซ่ึ้งทั้ง 3 กิจกรรม 
บรรลุตามเป้าหมายไปแลว้นั้น แต่ยงัพบวา่ควรจดัให้มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพในระดบัเดียวกนัจาํนวนมากพอท่ีจะติดตั้งในห้องเดียวได้
อยา่งเพียงพอ และควรมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํนวนท่ีมากพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการใช ้
 โครงการน้ีไดป้ฏิบติักิจกรรมแลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแลว้ทั้ง 3 กิจกรรมใน
วงจรท่ี 1 และในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ไดย้ึดกิจกรรมและวิธีการดาํเนินงานดงัเดิมและทีมดาํเนิน
โครงการไดมี้คาํแนะนาํเพิ่มเติมคือ นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ กล่าววา่ “น่าจะมีป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือ
ป้ายประกาศให้ทราบวา่ ห้องน้ีเป็นห้องสําหรับเรียนออนไลน์ จะไดช้ดัเจนข้ึน” ผูว้ิจยัก็ขอขอบคุณ
ในคาํเสนอแนะและไดด้าํเนินการทาํป้ายไวนิลเก่ียวกบัการเรียนพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงมาติดไวท่ี้
หอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อใหมี้บรรยากาศแห่งการเรียนการสอนทางออนไลน์ 
 

โครงการที ่4 
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 

  ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั จดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 2) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั และเจา้หน้าท่ีไฟฟ้า ติดตั้ง 
(Access Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคาร
ศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น 3) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบ
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) ซ่ึงทั้ ง 3 
กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายไปแล้วนั้ น แต่ยงัพบว่าควรจดัให้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ีเป็นรุ่นเดียวกนัเพื่อ
ความง่ายต่อการบริหารจดัการ และควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการทาํงานของระบบ Wi-Fi อยา่ง
สมํ่าเสมอ 
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  โครงการน้ีไดป้ฏิบติักิจกรรมแลว้เสร็จและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแลว้ทั้ง 3 กิจกรรมใน
วงจรท่ี 1 และในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ไดย้ึดกิจกรรมและวิธีการดาํเนินงานดงัเดิมและทีมดาํเนิน
โครงการได้มีคาํแนะนาํเพิ่มเติมคือ รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข กล่าวว่า “ระบบเครือข่ายไร้สายใน
ปัจจุบนัน้ีถือว่าจาํเป็นมาก เพราะนักศึกษาส่วนมากมีโน้ตบุ๊คเป็นของตนเองแล้ว เวลาอาจารย์
สั่งงาน ให้ทาํรายงาน หรือคน้ควา้ขอ้มูลอะไรน่ี เขาจะใชโ้นต้บุ๊คเขา และเขาจะใช้ระบบ Wi-Fi จึง
เห็นวา่ โครงการติดตั้งระบบ Wi-Fi ทัว่วิทยาเขตน่ีดีแลว้ จะให้ดียิ่งข้ึน ควรจะมีสํารองไวบ้า้ง เผื่อ
เคร่ืองไหนเสียจะไดติ้ดตั้งชดเชยไดท้นั ฝากไวแ้ค่น้ีแหละ” จากขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของทีม
ดาํเนินโครงการท่ี 4 น้ี ผูว้จิยัก็ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีผูร่้วมวิจยัไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาอีเลิร์น 
น่ิง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการพฒันาวทิยาเขตอีสานของเราใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 
 
 (2)  รายละเอยีดเกีย่วกบัแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 หลงัจากท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่แลว้เสร็จผูร่้วมวิจยั
ต่างไดน้าํเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 6 คือแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาประเมินตนเองอีก
คร้ังหลงัจากท่ีไดใ้ชใ้นขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต ซ่ึงไดท้าํการประเมินตนเองหลงัจากการดาํเนินการ
ในขั้นตอนการท่ี 3 การปฏิบติัในวงจรท่ี 1 แลว้เสร็จ สําหรับการนาํเสนอในขั้นตอนน้ีจะแสดงขอ้มูล
ทั้งหมดตั้งแต่การใชใ้นวงจรท่ี 1 โดย “ผลการพฒันา 1” หมายถึงการใช้ในวงจรท่ี 1 ส่วน“ผลการ
พฒันา 2” หมายถึงการใชใ้นวงจรท่ี 2 สําหรับรายละเอียดระดบัคะแนนของผูร่้วมวิจยัแต่ละบุคคล
นาํเสนอตามรายช่ือเรียงลาํดบัตามรายวชิาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวจิยัท่ีพฒันาข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 45 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย 
การพฒันา 

สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา  1 

ผลการ 
พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 5 6 7 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 7 6 6 7 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 5 6 6 7 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 4 4 7 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 4 3 2 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 5 5 5 5 
  รวม 38 33 29 29 35 
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ตารางท่ี 46 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของพระทว ีอภโย 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 6 6 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 6 2 5 7 

3 มีพีเ่ล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 4 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 5 5 
  รวม 38 23 14 26 30 

 
ตารางท่ี 47 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 3 4 5 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 4 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 3 3 
  รวม 38 21 14 21 25 
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ตารางท่ี 48 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของพระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 4 3 4 4 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 1 3 
  รวม 38 19 14 19 23 

 
ตารางท่ี 49 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของรศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 3 3 6 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 6 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 6 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 1 2 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 1 3 4 
  รวม 38 20 12 17 29 
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ตารางท่ี 50 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 4 4 4 5 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 4 
  รวม 38 20 14 21 25 

 
ตารางท่ี 51 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 4 2 4 7 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 7 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 4 6 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 4 
  รวม 38 20 13 22 32 
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ตารางท่ี 52 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของพระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 4 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 6 2 4 5 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 2 2 3 4 
  รวม 38 21 13 21 24 

 
ตารางท่ี 53 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายศกัดิพงษ ์โสภาจร 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 3 6 7 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 5 5 
  รวม 38 21 15 24 28 
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ตารางท่ี 54 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของพระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 5 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 3 5 5 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 4 4 
  รวม 38 20 15 22 25 

 
ตารางท่ี 55 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของพระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 4 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 3 4 5 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 5 5 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 2 3 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 2 3 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 4 4 
  รวม 38 22 15 21 24 
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ตารางท่ี 56 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายอภิชิต เหมือยไธสง 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 5 5 7 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 5 6 5 8 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 5 5 5 7 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 6 5 4 6 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 4 4 2 4 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 5 5 5 5 
  รวม 38 31 30 26 37 

 
ตารางท่ี 57 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายธนกร ชูสุขเสริม 
 
ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 2 3 7 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 6 3 3 7 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 3 3 4 7 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 6 7 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 3 4 2 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 4 2 3 5 
  รวม 38 23 17 21 36 
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ตารางท่ี 58 คะแนนรวมทั้งหมดทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของนายวรเทพ เวยีงแก 
 

ล าดบั
ที ่

รายละเอยีด 
คะแนน
เตม็ 

เป้าหมาย สภาพก่อน
พฒันา 

ผลการ ผลการ 
การพฒันา พฒันา  1 พฒันา  2 

1 อบรมสมัมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 2 2 6 
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง

อยา่งต่อเน่ือง 
8 6 3 2 6 

3 มีพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 5 3 5 6 
4 สงัเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 7 4 3 5 7 
5 การขอความรู้ประสบการณ์ 4 4 4 1 3 
6 การศึกษาดว้ยตนเอง 5 3 2 2 4 
  รวม 38 26 17 17 32 

 

ตารางท่ี 59 คะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน  
 

ล าดบัที ่ รายช่ือ 

ผลการพฒันาขั้นตอน ที ่ 3 การปฏิบัต ิ  
ในวงจรที ่ 1 

ผลการพฒันาขั้นตอน
ที ่ 7 การปฏิบัต ิ 
 ในวงจรที ่2 

คะแนน 
เตม็ 

เป้าหมาย 
การ

พฒันา 

สภาพ 
ก่อน
พฒันา 

ผลการ 
พฒันา 

1 

ผลการ 
พฒันา 2 

1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 38 33 29 29 35 
2 พระทว ีอภโย 38 23 14 26 30 
3 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 38 21 14 21 25 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร. 38 19 14 19 23 
5 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 38 20 12 17 29 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 38 20 14 21 25 
7 นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 38 20 13 22 32 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 38 21 13 21 24 
9 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 38 21 15 24 28 
10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ 38 20 15 22 25 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก 38 22 15 21 24 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง 38 31 30 26 37 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม 38 23 17 21 36 
14 นายวรเทพ เวยีงแก 38 26 17 17 32 
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ตารางท่ี 60 คะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวจิยัทุกคน เปรียบเทียบ ก่อนและหลงัการพฒันา 
 

ล าดบัที่ รายช่ือ 

ผลการพฒันาขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ในวงจรที่  1 ผลการพฒันาหลงัจากขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ในวงจรที่ 2 

คะแนน 

เต็ม 
เป้าหมาย 
การ

พฒันา 

เป้าหมาย 
การพฒันา

(%) 

สภาพ 

ก่อนพฒันา 
สภาพ 

ก่อนพฒันา
(%) 

ผลการ 
พฒันา  1 

เป้าหมาย: 
ผลการ 
พฒันา  1 

สภาพก่อน 

พฒันา: ผล 
พฒันา  1 

ผลการ 
พฒันา  2 

เป้าหมาย: 
ผลการ
พฒันา  2 

(%) 

เปรียบเทียบ 

สภาพก่อน 

พฒันา: ผล 
การพฒันา  1 

เปรียบเทียบ 

ผลการพฒันา
1: ผลการ
พฒันา 2 

เปรียบเทียบ 

ผลการ
พฒันา 2:  
คะแนนเต็ม 

1 นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย 38 33 86.84 29 87.88 29 87.88 1.0 35 106.06 1.2 1.2 92.11 
2 พระทวี อภโย 38 23 60.53 14 60.87 26 113.04 1.9 30 130.43 2.1 1.2 78.95 
3 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย 38 21 55.26 14 66.67 21 100.00 1.5 25 119.05 1.8 1.2 65.79 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร. 38 19 50.00 14 73.68 19 100.00 1.4 23 121.05 1.6 1.2 60.53 
5 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 38 20 52.63 12 60.00 17 85.00 1.4 29 145.00 2.4 1.7 76.32 
6 นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 38 20 52.63 14 70.00 21 105.00 1.5 25 125.00 1.8 1.2 65.79 
7 นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 38 20 52.63 13 65.00 22 110.00 1.7 32 160.00 2.5 1.5 84.21 
8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ 38 21 55.26 13 61.90 21 100.00 1.6 24 114.29 1.8 1.1 63.16 
9 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร 38 21 55.26 15 71.43 24 114.29 1.6 28 133.33 1.9 1.2 73.68 

10 พระมหาวิศกัด์ิ ชาตสุโภ 38 20 52.63 15 75.00 22 110.00 1.5 25 125.00 1.7 1.1 65.79 
11 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก 38 22 57.89 15 68.18 21 95.45 1.4 24 109.09 1.6 1.1 63.16 
12 นายอภิชิต เหมือยไธสง 38 31 81.58 30 96.77 26 83.87 0.9 37 119.35 1.2 1.4 97.37 
13 นายธนกร ชูสุขเสริม 38 23 60.53 17 73.91 21 91.30 1.2 36 156.52 2.1 1.7 94.74 
14 นายวรเทพ เวียงแก 38 26 68.42 17 65.38 17 65.38 1.0 32 123.08 1.9 1.9 84.21 
  เฉลีย่   22.86 60.15 16.57 71.19 21.93 97.23 1.4 28.93 127.66 1.8 1.3 76.1 
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 จากตารางท่ี 60 แสดงคะแนนรวมทั้ง 6 ดา้นจาก IDP ของผูร่้วมวิจยัทุกคนพบวา่ผลการ
พฒันาหลงัจากขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ ในวงจรท่ี 2 แล้วเสร็จ ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีคะแนน
สูงข้ึนกวา่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัในวงจรท่ี 1 โดยเฉล่ียท่ี 1.3 เท่าแสดงวา่แต่ละคนเกิดการพฒันาข้ึน
จึงเป็นผลใหค้่าเฉล่ียของ “เป้าหมาย : ผลการพฒันา 2” มีค่าสูงกวา่ “เป้าหมาย : ผลการพฒันา 1” คือ 
128%, 97% ตามลาํดบั เช่นเดียวกนักบั “ก่อนพฒันา : ผลการพฒันา 1” เฉล่ียมีผลการพฒันาสูงข้ึน 
1.8 เท่าน “ผลการพฒันา 1 : ผลการพฒันา 2” เฉล่ียมีผลการพฒันาสูงข้ึน 1.3 เท่า ดงันั้นสามารถ
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงของผู ้ร่วมวิจัยในวิทยาเขตอีสานโดยใช้
แผนพฒันารายบุคคลหรือ IDP ซ่ึงยึดเอาผลคะแนนจากการพฒันาหลงัจากขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติั
ใหม่ในวงจรท่ี 2 เป็นเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
 ผลการพฒันาเม่ือเทียบกบัเป้าหมายมีค่าเฉล่ียท่ี 128% แสดงให้เห็นวา่หลงัจากผูร่้วมวิจยั
แต่ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาข้ึน
ในทั้ง 6 ดา้นค่อนขา้งมากและสามารถพฒันาตนเองเกินจากเป้าหมายท่ีตนเองไดว้างไวต้ั้งแต่ก่อน
ลงมือปฏิบติั 
 ผลการพฒันาเม่ือเทียบกบัก่อนพฒันามีค่าเฉล่ียท่ี 1.7 เท่าแสดงให้เห็นวา่หลงัจากผูร่้วม
วิจยัแต่ละคนได้รับการพฒันาหรือนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบติัจริงแล้วแต่ละคนเกิดการ
พฒันาข้ึนในทั้ง 6 ดา้นค่อนขา้งมากและสามารถพฒันาตนเองเกินจากเป้าหมายท่ีตนเองไดว้างไว้
ตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบติัเกิน 1 เท่าตวั 
 ผลการพฒันาเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็มีค่าเฉล่ียท่ี 76% แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากผูร่้วมวิจยั
แต่ละคนไดรั้บการพฒันาหรือนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงแลว้แต่ละคนเกิดการพฒันาข้ึน
ในทั้ง 6 ดา้นค่อนขา้งมากจนเกือบเท่ากบัคะแนนเตม็ 
 
 3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน คือ
กลุ่มอาจารยท่ี์ประกอบวิชาชีพเดียวกนั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาความรู้ ความสามารถของตน ให้มี
คุณสมบติัของความเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรในสาขาวิชาท่ีตนเองสังกดั มีความเช่ือมัน่ว่า 
การทาํงานในยคุปัจจุบนัตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามคัคีของหมู่คณะงานจึงจะ
ดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได ้ดงัท่ี วิจารณ์ พานิช (2554) 
ให้ทศันะไวว้่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงถือได้ว่า เป็นเคร่ืองมือในการดาํรงชีวิตท่ีดีของ
อาจารยใ์นยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัตอ้งเปล่ียนไปจากเดิมโดยส้ินเชิง โดยอาจารย์
ตอ้งเปล่ียนบทบาทจาก “ผูบ้รรยาย/สอน” (Teacher) มาเป็น “ผูฝึ้ก” (Coach) หรืออาจารยผ์ูอ้าํนวย
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ความสะดวกในการเรียน (Learning Facilitator) ห้องเรียนตอ้งเปล่ียนจากห้องบรรยายธรรมดา 
(Class Room) มาเป็นแบบห้องทาํงานท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก (Studio) เพราะในเวลาเรียนส่วน
ใหญ่ นกัศึกษาจะเรียนกนัเป็นกลุ่ม โดยการทาํงานทาํกิจกรรมร่วมกนั ปรึกษาหารือกนั ท่ีเรียกว่า
การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) ซ่ึงในการวิจยัน้ี ไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ เพราะเห็นความสําคญัของการพฒันาองค์การของตนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ  
วิศาลาภรณ์ (2552) กล่าวไวว้่า ความมุ่งหวงัของชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือส่ิงท่ีจะเกิดแก่นกัเรียน 
นกัศึกษา ดงันั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ทุกฝ่ายจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ ครู 
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 
หวัหนา้สถานศึกษามิใช่ผูอ้อกแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้แต่เพียงผูเ้ดียว หวัหน้าสถานศึกษาจะตอ้ง
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) และสนทนาปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และเสริมศกัด์ิ  
วิศาลาภรณ์ (2552) ยงัไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ไวว้่า 
จาํเป็นต้องสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School Learning Community) 
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คุณค่าของการเรียนรู้ 
โดยอาศยักระบวนการของความร่วมมือ และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองของครู อาจารย ์นกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา หวัหนา้สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ และช่วยให้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนไดท้าํประโยชน์ให้แก่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
หลงัจากการดาํเนินโครงการโดยคณาจารยท่ี์รวมตวักนัเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้
ดําเนินโครงการเสร็จส้ินลง จึงประเมินสภาพความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ผลปรากฏดงัตารางขา้งล่างน้ี 

 
ตารางท่ี 61 ผลการประเมินโดยรวมคุณลกัษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 

1. วฒันธรรมการเรียนรู้ 14 4.42 0.29 มาก 
2. แบบปฏบิัตทิีด่ ี 14 4.33 0.29 มาก 
3. การคดิ 14 4.51 0.35 มากท่ีสุด 
4. การพฒันาวชิาชีพ 14 4.51 0.35 มากท่ีสุด 
5. คุณธรรมจริยธรรม 14 4.36 0.27 มาก 
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 จากตารางท่ี 61 พบวา่ ดา้นท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น ไดแ้ก่ การคิดและการ
พฒันาวิชาชีพ และรองลงมามีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ วฒันธรรมการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และแบบปฏิบติัท่ีดี ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 62 ผลการประเมินรายด้านคุณลกัษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 

1. วฒันธรรมการเรียนรู้ 14 4.42 0.29 มาก 
1.1 การทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
1.2 ความร่วมแรงร่วมใจในการทาํงาน 14 4.14 0.53 มาก 
1.3 ทศันคติเชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู้ 14 4.21 0.69 มาก 
1.4 การแบ่งปันค่านิยมท่ีดี 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
1.5 มีศกัยภาพในการพฒันาองคก์ร 14 4.28 0.72 มาก 
1.6 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ 14 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
2. แบบปฏบิัตทิีด่ ี 14 4.33 0.29 มาก 
2.1 การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร 14 4.21 0.57 มาก 
2.2 ประสิทธิภาพขององคก์ร 14 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
2.3 การพฒันาตนเอง 14 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
2.4 การกา้วหนา้ในอาชีพ 14 4.21 0.42 มาก 
2.5 มุ่งผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 14 4.21 0.69 มาก 
2.6 มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 14 4.14 0.66 มาก 
3.  การคดิ 14 4.51 0.35 มากท่ีสุด 
3.1 การคิดเชิงวเิคราะห์ 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
3.2 การคิดเชิงสงัเคราะห์ 14 4.42 0.64 มาก 
3.3 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 14 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
3.4 การคิดแกปั้ญหา 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
3.5 การคิดเพื่อประโยชน ์ 14 4.42 0.64 มาก 
3.6 การคิดเพ่ือความอยูร่อดขององคก์ร 14 4.35 0.49 มาก 
4.  การพฒันาวชิาชีพ 14 4.51 0.35 มากท่ีสุด 
4.1 การสัง่สมความรู้ 14 4.21 0.57 มาก 
4.2 การพฒันาความสามารถในงานของตน 14 4.00 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 62 (ต่อ) 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
4.3 การแสวงเทคนิควธีิสอนใหม่ๆ 14 4.21 0.57 มาก 
4.4 การบูรณาการในองคก์ร 14 4.42 0.51 มาก 
4.5 การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
4.6 นาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการสอน 14 4.28 0.72 มาก 
5.  คุณธรรมจริยธรรม 14 4.36 0.27 มาก 
5.1 การตรงต่อเวลา 14 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
5.2 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 14 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
5.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 14 4.28 0.46 มาก 
5.4 แบ่งเบาภาระงานของเพ่ือน 14 4.14 0.66 มาก 
5.5 ความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 14 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
5.6 ประเมินผลการเรียนอยา่งยติุธรรม 14 4.00 0.67 มาก 

 

 จากตารางท่ี 62 พบว่า ด้านวฒันธรรมการเรียนรู้ ขอ้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ การทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียนการเรียนรู้และการแบ่งปัน
ค่านิยมท่ีดี และขอ้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีศกัยภาพในการพฒันาองคก์ร ทศันคติเชิง
บวกต่อการแบ่งปันความรู้ และความร่วมแรงร่วมใจในการทาํงาน ตามลาํดบั 
 ดา้นแบบปฏิบติัท่ีดี ขอ้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพขององคก์ร 
และการพฒันาตนเอง และขอ้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัการองค์ความรู้ในองค์กร 
การกา้วหนา้ในอาชีพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั 
 ดา้นการคิด ขอ้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิง
วเิคราะห์ และการคิดแกปั้ญหา ขอ้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การคิดเพื่อประโยชน์และการ
คิดเชิงสังเคราะห์  และการคิดเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร ตามลาํดบั 
 ดา้นการพฒันาวิชาชีพ ขอ้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การบูรณาการในองคก์ร นาํเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน การสั่งสมความรู้และการแสวงเทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ และการพฒันา
ความสามารถในงานของตน ตามลาํดบั 
 ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ขอ้ท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การตรงต่อเวลา ขอ้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่แบ่งเบาภาระงานของเพื่อน และประเมินผลการเรียนอยา่งยติุธรรม ตามลาํดบั 
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  4) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้แบบอเีลร์ินน่ิง 
 วทิยาเขตอีสาน ในฐานะท่ีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไดส่้งเสริมการเรียนรู้ ให้คุณค่าของ
การเรียนรู้ มีเป้าหมายท่ีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษา จึงจดัให้มีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้แบบอี
เลิร์นน่ิงท่ีหลายหลาย โดยอาศยักระบวนการของความร่วมมือ และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา เจา้หน้าท่ีทุกระดบั ผูป้กครองและชุมชนโดยรอบ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ และช่วยให้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิทยาเขตไดท้าํประโยชน์ให้แก่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้น้ี หลงัจากการดาํเนินโครงการโดยคณาจารยท่ี์รวมตวักนัเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ ไดด้าํเนินโครงการเสร็จส้ินลง จึงประเมินส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้แบบอีเลิร์นน่ิง
ผลปรากฏดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 

ตารางท่ี 63 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน (ก่อนการปรับปรุง) 
 

 

รายการ N  S.D. แปลผล 

1. ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
1.1 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ต่อการใหบ้ริการ 140 3.57 0.97 มาก 
1.2 จาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  140 3.17 0.86 ปานกลาง 
1.3 ความสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใหบ้ริการ 140 3.60 0.82 มาก 
1.4 คอมพิวเตอร์มีสภาพใหม่น่าใชง้าน 140 3.31 0.91 ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  4.33 0.61 มาก 
2. ระบบอนิเตอร์เนต็ 
2.1 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายแบบสาย 
(Lan) อยา่งพอเพียง 

140 4.39 0.81 
มาก 

2.2 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Lan) อยา่งพอเพียง 

140 4.25 0.75 
มาก 

2.3 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบสาย 140 4.29 0.80 มาก 
2.4 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 140 3.16 0.96 ปานกลาง 
2.5 การใหบ้ริการจุดติดตั้งเช่ือมตอ่เป็นไปอยา่งครอบคลุมและ
ทัว่ถึง 

140 4.29 0.81 
มาก 

2.6 การนาํเทคโนโลยมีาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาระบบ
เครือข่ายสมํ่าเสมอ 

140 4.11 0.89 
มาก 

คะแนนเฉลีย่  4.33 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 63 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางท่ี 63 พบวา่ การประเมินความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Lab) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน (ก่อนปรับปรุง) ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละด้านโดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้น
สภาพแวดลอ้ม และ ดา้นระบบอินเทอร์เน็ต หากพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ มีจาํนวน 3 ขอ้ ท่ีมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ จาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ คอมพิวเตอร์มี
สภาพใหม่น่าใชง้าน และความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

 

ตารางท่ี 64 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน (หลงัการปรับปรุง) 
 

 

รายการ N  S.D. แปลผล 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 
3.1 ความสะดวกสบายของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.35 0.76 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของแสงสวา่งในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.39 0.75 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.33 0.84 มาก 
3.4 อุปกรณ์และโปรแกรมทนัสมยัสาํหรับการใหบ้ริการ 140 4.28 0.79 มาก 
3.5 บรรยากาศและสถานท่ีในการใหบ้ริการ 140 4.25 0.77 มาก 
3.6 ความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใชง้าน 140 4.25 0.75 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.20 0.63 มาก 

รายการ N  S.D. แปลผล 

1. ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
1.1 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ต่อการใหบ้ริการ 140 4.49 0.56 มาก 
1.2 จาํนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  140 4.44 0.64 มาก 
1.3 ความสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใหบ้ริการ 140 4.41 0.74 มาก 
1.4 คอมพิวเตอร์มีสภาพใหม่น่าใชง้าน 140 4.49 0.70 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.45 0.56 มาก 
2. ระบบอนิเตอร์เนต็ 
2.1 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) 
อยา่งพอเพียง 

140 4.54 0.68 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 64 (ต่อ) 
 

 

 จากตารางท่ี 64 พบวา่ การประเมินความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Lab) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (หลังปรับปรุง) ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละด้าน โดยเรียงลาํดบัคะแนนจากมากไปน้อยดงัน้ี ด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านสภาพแวดล้อม หากพิจารณารายข้อแล้ว
พบวา่ มีจาํนวน 2 ขอ้ ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเพียงพอในการให้บริการ
ระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) อยา่งพอเพียง และความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
 

ตารางท่ี 65 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เปรียบเทียบ ก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
2.2 ความเพียงพอในการใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Lan) อยา่งพอเพียง 

140 4.41 0.69 
มาก 

2.3 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบสาย 140 4.44 0.67 มาก 
2.4 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 140 4.60 0.60 มากท่ีสุด 
2.5 การใหบ้ริการจุดติดตั้งเช่ือมตอ่เป็นไปอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 140 4.54 0.62 มาก 
2.6 การนาํเทคโนโลยมีาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาระบบเครือข่าย
สมํ่าเสมอ 

140 4.41 0.76 
มาก 

คะแนนเฉลีย่  4.48 0.56 มาก 
3. ด้านสภาพแวดล้อม 
3.1 ความสะดวกสบายของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.44 0.73 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของแสงสวา่งในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.39 0.77 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 140 4.46 0.80 มาก 
3.4 อุปกรณ์และโปรแกรมทนัสมยัสาํหรับการใหบ้ริการ 140 4.42 0.75 มาก 
3.5 บรรยากาศและสถานท่ีในการใหบ้ริการ 140 4.39 0.74 มาก 
3.6 ความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใชง้าน 140 4.32 0.75 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.40 0.65 มาก 

รายการ N  S.D. t Sig. 
1. ก่อนการปรับปรุง 140 4.29 0.51 3.65 0.002 
2. หลงัการปรับปรุง 140 4.45 0.55 
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 จากตารางท่ี 65 พบวา่ การประเมินความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Lab) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จาํนวน 140 รูป/คน คะแนน
ก่อนการปรับปรุงมีความพึงพอใจเฉล่ียท่ี 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.51 และหลงัการปรับปรุง
มีความพึงพอใจเฉล่ียท่ี 4.45 ส่วนเบ่ียงบนมาตรฐานท่ี 0.55 คะแนนหลงัการปรับปรุงมีค่าสูงกว่า
ก่อนการปรับปรุงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 
การประเมินคุณภาพทางด้านเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Lan 
 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ไดท้าํการสุ่มตวัอย่างในการสํารวจพื้นท่ีการติดตั้ง
ใชง้านระบบ Wireless LAN โดยวเิคราะห์ดูปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชง้านระบบดงัต่อไปน้ี  
 RSSI: Received Signal Strength Indicator หมายถึง ค่าท่ีบ่งบอกความแรงของสัญญาณท่ี
ไดรั้บในรูปแบบของพลงังานมีหน่วยเป็น dBm (Decibels Milliwatt) จะแปรผนัโดยตรงนัน่คือ ถา้ 
RSSI มีค่ามาก หมายถึง สัญญาณท่ีไดรั้บมีความแรงสูงหรือหมายถึง ตวัส่งสัญญาณอยูใ่กล ้ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ RSSI มีค่านอ้ย หมายถึง สัญญาณมีความแรงตํ่า หรือหมายถึง ตวัส่งสัญญาณอยูไ่กล
ผูรั้บนัน่เอง (ค่า RSSI ยิง่มากยิง่ดี) 
 Noise (dBm) หมายถึง สัญญาณรบกวนหรือส่ิงรบกวน ท่ีส่งผลให้เกิดการลดทอน หรือ
ลดทอนคุณภาพของสัญญาณ มีหน่วยเป็น dBm (Decibels Milliwatt) เช่น ผนงั พื้น กระจก หรือ
สัญญาณอ่ืนๆ เช่น สัญญาณท่ีมาจากเคร่ืองไมโครเวฟ เป็นตน้ (ค่า Noise ยิง่นอ้ยยิง่ดี) 
 SNR (dB): Signal to Noise Ratio หมายถึง ค่าความเขม้ของสัญญาณ ในค่าอตัราความ
เขม้ท่ีเหมาะสม ไม่ควรตํ่ากวา่ 10 db ซ่ึงจะบอกถึงความเสถียรในการเช่ือมต่อ และคุณภาพของการ
ใชง้าน มีหน่วยเป็น dB (decibels) ระดบั 29 dB ข้ึนไป คุณภาพดีท่ีสุด (ไม่ค่อยพบเห็น) ระดบั 20 
dB – 28 dB คุณภาพดีมาก ระดบั 11 dB – 19 dB คุณภาพดี ระดบั 7 dB – 10 dB คุณภาพพอใช ้
ระดบั 6 dB หรือตํ่ากวา่ คุณภาพตํ่า 
 Speed (Mbps): Speed/Bandwidth หมายถึง ความเร็วในการใชง้าน (ค่ายิง่มากยิ่งดี) อีกนยั
หน่ึงหมายถึงความกวา้งของช่องสัญญาณ เปรียบเสมือนถนน หากถนนมีจาํนวนช่องจราจรท่ีมากรถ
จะเคล่ือนตวัไดร้วดเร็ว ในทางกลบักนั หากถนนมีช่องจราจรนอ้ย ลดจะเคล่ือนท่ีไดช้า้ มีหน่วยเป็น 
Mbps (Megabit per seconds) 
 SSID (Service Set Identifier) คือช่ือท่ีตั้งข้ึนให้กบัตวักระจายสัญญาณในการกระจาย
สัญญาณท่ีแตกต่างกัน ในบริเวณท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถเช่ือมต่อกับผู ้
ใหบ้ริการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 Channel หมายถึง ช่องความถ่ีของสัญญาณท่ีได้กระจายไปยงัผูใ้ช้งาน โดยแต่ละตวั
กระจายสัญญาณจะมีการตั้งค่าช่องสัญญาณท่ีแตกต่างกนั เพื่อป้องกนัการทบัซอ้นของช่องสัญญาณ 
 พื้นท่ีท่ีทาํการสุ่มตวัอยา่ง ในการทาํ Site Survey ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน ประกอบดว้ยอาคารดงัต่อไปน้ี 
 1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 เป็นอาคาร 3 ชั้น 
 2. อาคารสาํนกังานวทิยาเขตอีสาน เป็นอาคาร 3 ชั้น รวมถึงโรงอาหาร และอาคารพสัดุ 
 3. อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 4. อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 5. อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นอาคาร 2 ชั้น 
 
ตารางท่ี 66 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา ร.9 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_Airstation 1 -63 -92 24 130 
MBUISC_REGISTER_
NEW 

6 -80 -92 10 300 

  -74 -92 17 430 
SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 

MBUISC_80YEAR_ 
UNIFI1 

6 -39 -92 26 144.4 

MBUISC_80YEAR_ 
UNIFI2 

12 -41 -92 26 144.4 

MBUISC_Airstation 1 -65 -92 24 130 
MBUISC_REGISTER_
NEW 

6 -80 -92 10 300 

  -51.25 -92 21.5 718.8 

Indicators เดิม ใหม่ แปลผล 
RSSI -74 -51.25 ดีข้ึน 
Noise (dBm) -92 -92 เท่าเดิม 
SNR (db) 17 21.5 ดีข้ึน 
Speed (Mbps) 430 718.8 ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 67 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคาร สาํนกังานวทิยาเขต
อีสาน โรงอาหาร และอาคารพสัดุ 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_OFFICE1 20 -40 -92 20 54 
MBUISC_OFFICE3 6 -86 -92 6 150 
MBUISC_WARE 
HOUSE 

11 -86 -92 15 54 

  -70.6 -92 13.6 258 
SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 

MBUISC_UBIQUITY_
UNIFI 

11 -45 -92 25 144.4 

MBUISC_OFFICE1 20 -40 -92 20 54 
MBUISC_CANTEEN 6 -69 -92 25 150 
MBUISC_OFFICE3 6 -86 -92 6 150 
MBUISC_WARE 
HOUSE 

11 -86 -92 15 54 

  -65.2 -92 18.2 552.4 

Indicators เดิม ใหม่ แปลผล 
RSSI -70.6 -65.2 ดีข้ึน 
Noise (dBm) -92 -92 เท่าเดิม 
SNR (db) 13.6 18.2 ดีข้ึน 
Speed (Mbps) 258 552.4 ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 68 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ 
กปัปโก 
 

 SSID  Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_ 
GRADUATE 

1 -86 -92 7 54 

MBUISC_ 
GRADUATE2 

6 -86 -92 7 54 

  -86 -92 14 108 
SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 

MBUISC_GRADUAT
E_OUTDOOR 

9 -80 -92 11 150 

MBUISC_ 
GRADUATE 

1 -86 -92 7 54 

MBUISC_ 
GRADUATE2 

6 -86 -92 7 54 

MBUISC_KRUPRA 3 -34 -92 57 54 
MBUISC_UBIQUITY
_UNIFI 

11 -63 -92 28 144.4 

  -69.8 -92 22 456.4 
Indicators เดมิ ใหม่ แปลผล 

RSSI -86 -69.8 ดีข้ึน 
Noise (dBm) -92 -92 เท่าเดิม 
SNR (db) 14 22 ดีข้ึน 
Speed (Mbps) 258 552.4 ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 69 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_ 
SIRINTHON1 

6 -69 -92 25 54 

MBUISC_ 
SIRINTHON_1 

1 -69 -92 25 54 

  -69 -92 25 108 
SSID Channel RSSI (dBm) Noise(dBm) SNR(db) Speed(Mbps) 
MBUISC_ 
SIRINTHON1 

6 -69 -92 25 54 

MBUISC_ 
SIRINTHON_1 

1 -69 -92 25 54 

MBUISC_UBIQUITY
_UNIFI1 

11 -68 -92 28 144.4 

MBUISC_UBIQUITY
_UNIFI2 

11 -68 -92 28 144.4 

  -68.5 -92 26.5 396.8 
Indicators เดมิ ใหม่ แปลผล 

RSSI -69 -68.5 ดีข้ึน 
Noise (dBm) -92 -92 เท่าเดิม 
SNR (db) 25 26.5 ดีข้ึน 
Speed (Mbps) 108 396.8 ดีข้ึน 
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ตารางท่ี 70 การประเมินคุณภาพทางดา้นเทคนิค ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารเรียนและ หอสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 

SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_LIBRARY8
4 

11 -55 -92 35 150 

MBUISC_COMPUTE
R_LAB 

6 -80 -92 12 54 

  -67.5 -92 23.5 204 
SSID Channel RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
MBUISC_LIBRARY2 1 -45 -92 30 54 
MBUISC_LIBRARY8
4 

11 -55 -92 35 150 

MBUISC_UBIQUITY
_UNIFI1 

1 -67 -92 25 144.4 

MBUISC_UBIQUITY
_UNIFI2 

1 -67 -92 25 144.4 

MBUISC_COMPUTE
R_LAB 

6 -80 -92 12 54 

  -62.5 -92 25.4 546.8 
Indicators เดมิ ใหม่ แปลผล 

RSSI -67.5 -62.5 ดีข้ึน 
Noise (dBm) -92 -92 เท่าเดิม 
SNR (db) 23.5 25.4 ดีข้ึน 
Speed (Mbps) 204 546.8 ดีข้ึน 

 
 หลงัจากท่ีไดท้าํการปรับปรุงระบบ Wireless Lan เม่ือเปรียบเทียบระบบเก่าและระบบ
ใหม่แลว้ ระบบใหม่ทาํงานไดดี้ข้ึน ประสิทธิภาพในการใช้งานดีข้ึน ทั้งในดา้น RSSI SNR และ 
Speed ผูว้ิจยัพบวา่ ค่า Noise  มีอตัราคงท่ีในทุกอาคาร ซ่ึงโดยปกติแลว้ ค่า Noise มกัแปรผนัตาม
จาํนวนอุปกรณ์มีคล่ืนรบกวนบนคล่ืนความถ่ีเดียวกนั ไดแ้ก่ ไมโครโฟน หรือ ไมโครเวฟ เป็นตน้ 
แต่ Noise กลบัมีค่าเท่ากนัหมดในทุกอาคารเน่ืองจาก วิทยาเขตอีสานตั้งอยูใ่กลก้บัค่ายศรีพชัรินทร 
ซ่ึงมีความเป็นไปได้เก่ียวกับคล่ืนบางชนิดท่ีใช้งานในค่ายทหารดังกล่าว หากเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพโดยรวมโดยจาํแนกแต่ละอาคาร จะไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 71 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายไร้สายโดยรวม แต่ละอาคาร 
  

อาคาร RSSI (dBm) Noise (dBm) SNR (db) Speed (Mbps) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา ร.9 

-51.25 -92 21.5 718.8 

อาคารสาํนกังานวทิยาเขต
อีสาน โรงอาหาร และอาคาร
พสัดุ 

-65.2 -92 18.2 552.4 

อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพง็ 
กปัปโก 

-69.8 -92 22 456.4 

อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร -68.5 -92 26.5 396.8 
อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 

-62.5 -92 25.4 546.8 

 
 จากตารางท่ี 71 พบวา่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 เป็นอาคารท่ีมีความแรงของ
สัญญาณสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อาคารเรียนและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารสํานกังาน
วิทยาเขตอีสาน โรงอาหารและอาคารพสัดุ อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร  และอาคารท่ีมีความแรง
ของสัญญาณนอ้ยท่ีสุด คือ  อาคารหลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก หากพิจารณาตามความเขม้ของสัญญาณ 
โดยใช ้SNR Margin >=10 เป็นเกณฑ์โดยเฉล่ียแลว้ทุกอาคารมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ์ โดยอาคารท่ีมี
ค่า SNR สูงท่ีสุดคือ อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร และน้อยท่ีสุดคือ อาคารสํานักงานวิทยาเขต
อีสาน โรงอาหารและอาคารพสัดุ  หากพิจารณาดว้ย Speed ซ่ึงเป็น Bandwidth ในภาพรวมของแต่
ละอาคารซ่ึงมีผลใหส้ามารถรองรับผูใ้ชง้านไดจ้าํนวนมาก อาคารท่ีมีการรองรับผูใ้ช้งานจาํนวนมาก
ท่ีสุด คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 รองลงมาไดแ้ก่ อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 
โรงอาหาร และอาคารพสัดุ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง 
กปัปโก และอาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 

 
เปรียบเทยีบประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายเดิม กบัเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ 

คุณสมบัติเคร่ืองแม่ข่ายเดิม 
 Features of the new IBM System x3100 M3 server include: Intel® Pentium® G6950 
processor หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นผลิตภณัฑ์ Intel Xeon มีแกน 4 แกน 2x2 GB PC3-
10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM system memory Integrated Serial-ATA (SATA) 
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controller  Four available I/O expansion slots include one PCI and three PCI Express® 120 GB 
SSD 2.5-inch DVD-ROM optical drive 350-watt auto-sensing power supply  I/O ports  Six USB 
ports, two in front and four in rear  Integrated Gigabit Ethernet with RJ-45 One software-
compatible serial port One VGA 
 
คุณสมบัติเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ 
 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นผลิตภณัฑ์ Intel Xeon  มีแกน 8 แกน (Core) รุ่น 
(Model) E5-2630v3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 2.4Ghz/1866Mhz, มีหน่วยความจาํแคชระดบั 3 
20MB L3 Cache มีหน่วยความจาํสํารอง (RAM) 32 GB (2x16GB, 2Rx4, 1.2V) TruDDR4 
Memory PC4-17000 CL15 2133 MHz LP RDIMM มีช่องใส่ฮาร์ดดิส 8 ช่อง (8 bays Hot-Swap 
2.5" SAS/SATA HDD Model) รองรับ ServeRAID M5210 12 Gbps RAID controller with 1GB 
Flash-backed cache : Support RAID 0, 1, 10, 5, 50, มีเคร่ืองอ่าน DVD 1 หน่วย (One Optical 
drive) มีช่องต่ออินเทอร์เน็ตจาํนวน 4 x Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (RJ-45) (Broadcom 
BCM5719 chipset) มีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าจาํนวน 2 x 750W Hot-Swap, Redundant Power 
Supply มีฮาร์ดดิสคจ์าํนวน 4 x 480 GB VERTEX 460A SSD  
 
ตารางท่ี 72 แสดงประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายเดิม ดว้ยการวเิคราะห์ Load testing 
 

No. 
Start 
Time 

Thread Name Label 
Sample 
Time (ms.) 

Status Latency 
Connect 
Times (ms.) 

1 12:34:53 Group1 1-2 HTTP Request1 55 Success 22 24 
2 12:34:53 Group1 1-6 HTTP Request1 55 Success 22 24 
… … … … … .. .. .. 
899 12:49:55 Group1 1-18 HTTP Request1 4756 Success 4756 44 
900 12:49:55 Group1 1-207 HTTP Request1 4751 Success 4750 5 

     
Max 4580 93 

     
Min 8 1 

     
AVG 734.62 5.48 
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แผนภูมิที ่4.1 แสดงประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายเดิม ด้วยการวคิราะห์ Load testing 
 
 จากผลการทดสอบ Load Testing กบัเคร่ืองแม่ข่ายเดิม จาํนวนผูใ้ชง้าน 300 คน ใน 3 
ช่วงเวลา รวมทั้งส้ิน 900 การเช่ือมต่อ พบวา่ Latency Time มากท่ีสุดเท่ากบั 4850 ms. และนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 8 ms. โดยเฉล่ียแลว้พบวา่ เคร่ืองแม่ข่ายเดิมมี Latency Time เฉล่ียเท่ากบั 895.15 ms. 
ในส่วนของ Connection Time พบวา่ ค่า Connection Time มากท่ีสุดเท่ากบั 93 ms และนอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 1 ms โดยเฉล่ียแลว้พบวา่ เคร่ืองแม่ข่ายเดิมมี Connection Time เฉล่ียเท่ากบั 7.49 ms 
 
ตารางท่ี 73 แสดงประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ดว้ยการวเิคราะห์ Load testing 
 

No. 
Start 
Time 

Thread Name Label 
Sample 
Time (ms.) 

Status Latency 
Connect 
Times(ms.) 

1 12:49:24 Group2 1-4 HTTP Request2 34 Success 20 12 
2 12:49:24 Group2 1-1 HTTP Request2 55 Success 22 24 
… … … … … .. .. .. 
899 12:49:55 Group2 1-204 HTTP Request2 4756 Success 659 9 
900 12:49:55 Group2 1-236 HTTP Request2 4751 Success 508 6 

     
Max 1499 75 

     
Min 12 1 

     
AVG 734.62 5.48 
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แผนภูมิที ่4.2 แสดงประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ด้วยการวคิราะห์ Load testing 
 
 จากผลการทดสอบ Load Testing กบัเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ จาํนวนผูใ้ชง้าน 300 คน ใน 3 
ช่วงเวลา รวมทั้งส้ิน 900 การเช่ือมต่อ พบวา่ Latency Time มากท่ีสุดเท่ากบั 1499 ms. และนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 12 ms. โดยเฉล่ียแลว้พบวา่ เคร่ืองแม่ข่ายใหม่มี Latency Time เฉล่ียเท่ากบั 734.62 ms. 
ในส่วนของ Connection Time พบวา่ ค่า Connection Time มากท่ีสุดเท่ากบั 75 ms และนอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 1 ms โดยเฉล่ียแลว้พบวา่ เคร่ืองแม่ข่ายใหม่มี Connection Time เฉล่ียเท่ากบั 5.48 ms 
 
ตารางท่ี 74 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายเดิมกบัเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ 
 

รายการ เคร่ืองแม่ข่ายเดิม เคร่ืองแม่ข่ายใหม่ แปลผล 
จาํนวนผูท้ดสอบ 300 300 - 
เวลา (คร้ัง) 3 3 - 
Latency Time (ms.) 895.15 734.62 ดีข้ึน 
Connection Time (ms.) 7.49 5.48 ดีข้ึน 

 
 จากตารางท่ี  74 สรุปผลการทดสอบเคร่ืองแม่ข่าย พบว่า  เคร่ืองแม่ข่ายใหม่  มี
ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เคร่ืองแม่ข่ายเดิม อย่างเห็นไดช้ดั ดว้ยเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่า รวมถึงการวดัค่า
เทคนิค Latency Time และ Connection Time ท่ีดีกวา่ ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพคร้ังน้ี ใชก้ารวดัโดย



 
278 

การจาํลองผูใ้ชง้านข้ึน ดว้ยโปรแกรม Jmeter ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์หน่ึงของ Apache Project พฒันา
ดว้ยภาษา Java และเป็น Open source โดยจาํลองจาํนวนผูใ้ชง้านพร้อมกนัโดยในท่ีน้ีผูว้ิจยั จาํลอง
ผูใ้ชง้านจาํนวน 300 คน ใน 3 ช่วงเวลา โดยผลปรากฏวา่ เคร่ืองแม่ข่ายใหม่ มีประสิทธิภาพท่ีอยา่ง
เห็นไดช้ดั 
 
ตารางท่ี 75 ความพึงพอใจโดยรวม เร่ืองการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
1. ดา้นบทเรียน 140 4.20 .090 มาก 
2. ดา้นโครงสร้างของบทเรียน 140 4.21 0.67 มาก 
3. ดา้นการออกแบบ 140 4.19 0.63 มาก 
4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 140 4.20 0.63 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.20 0.59 มาก 

 

 จากตารางท่ี 75 พบวา่ การประเมินความพึงพอใจการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียน
ออนไลน์ (E-learning) ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก มีความพึงพอใจเฉล่ียท่ี 4.20 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.59 โดยเรียงตามลาํดบัคะแนนดงัน้ี ดา้นโครงสร้างของบทเรียนท่ี 4.21 รองลงมา คือ 
ดา้นบทเรียนและดา้นประสิทธิภาพของระบบท่ี 4.20 และดา้นการออกแบบท่ี 4.19  
 
ตารางท่ี 76 ความพึงพอใจรายด้าน เร่ืองการจดัการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
1. ด้านบทเรียน     
1.1 ความเขา้ใจบทเรียน 140 4.23 0.73 มาก 
1.2 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 140 4.43 0.69 มาก 
1.3 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 140 4.09 0.87 มาก 
1.4 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อน 140 4.07 0.86 มาก 
1.5 ลดขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานท่ี 140 4.20 0.79 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.20 0.90 มาก 
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2. ด้านโครงสร้างของบทเรียน     
2.1 เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องบทเรียน 140 4.30 0.76 มาก 
 

ตารางท่ี 76 (ต่อ) 
 

รายการ N  S.D. แปลผล 
2.2 การเรียงลาํดบัก่อนหลงั 140 4.16 0.74 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา 140 4.24 0.75 มาก 
2.4 ภาษาและการส่ือความหมาย 140 4.17 0.80 มาก 
2.5 บทเรียนมีการกระตุน้ความสนใจ 140 4.17 0.83 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.21 0.67 มาก 
3. ด้านการออกแบบ     
3.1 การใชง้านเมนู 140 4.19 0.83 มาก 
3.2 การจดัวางระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 140 4.23 0.80 มาก 
3.3 สดัส่วนหนา้จอมีความเหมาะสม 140 4.25 0.82 มาก 
3.4 ความเหมาะสมของตวัอกัษร 140 4.19 0.86 มาก 
3.5 ความสบายตาของการออกแบบ 140 4.24 0.76 มาก 
3.6 ความเหมาะสมของภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง 140 4.05 0.70 มาก 
3.7 ความสะดวกสบายต่อการใชง้าน 140 4.15 0.80 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.19 0.63 มาก 
4. ด้านประสิทธิภาพของระบบ     
4.1 ความรวดเร็วการแสดงผล 140 4.24 0.73 มาก 
4.2 ความเร็วในการอพัโหลดและดาวน์โหลด 140 4.15 0.81 มาก 
4.3 การรองรับผูใ้ชง้านจาํนวนมาก 140 4.16 0.72 มาก 
4.4 ความถูกตอ้งของการประมวลผล 140 4.20 0.81 มาก 
4.5 ประสิทธิภาพในการเขา้ถึง 140 4.26 0.75 มาก 
คะแนนเฉลีย่  4.20 0.63 มาก 

 
 จากตารางท่ี 76 พบว่า การประเมินความพึงพอใจรายขอ้ของการจดัการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ (E-learning) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละดา้นอยูใ่นระดบั มาก โดยเรียงตามลาํดบัคะแนนจากมาก
ไปน้อยดงัน้ี การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รองลงมา คือ เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์
ของบทเรียน และประสิทธิภาพในการเขา้ถึง ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของ
ภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง 
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 3)  ข้ันตอนการประเมินและสรุปผล 
 เม่ือการสังเกตผลโครงการทั้ง 4 โครงการเสร็จส้ินผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั และผูร่้วมวิจยัใน
ทีมโครงการ ทาํการประเมินไดร่้วมกนัประชุมเพื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลโดยใชเ้คร่ืองมือการ
วิจัยฉบับท่ี 5 แบบประเมินโครงการ โดยรายละเอียดท่ีได้นําเสนอจะเป็นหัวข้อเดิมตามท่ีได้
นาํเสนอไปแลว้ในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต แต่จะนาํเสนอเฉพาะส่ิงท่ีเห็นเพิ่มเติมและแตกต่างจากท่ี
ได้นาํเสนอไวแ้ล้วในวงจรท่ี 1 ในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 โดยทีมประเมินได้นาํมาเสนอผลการ
สังเกตผลเสนอผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเพื่อขอความคิดเห็นวา่เห็นชอบดว้ยหรือไม่และความพึงพอใจ
ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ หอ้ง 221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 
ผลการขอความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัของแต่ละโครงการปรากฏผล
ดงัน้ี 

 
โครงการที ่1 

โครงการจัดหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ส าหรับระบบอเีลร์ินน่ิงของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 1 สําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม ในวงจรท่ี 1 
แลว้ เน่ืองจากมีการวางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอย่างดี ไดเ้คร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงใช้งาน
เป็นคลงัสมองของระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนสามารถเรียกใชไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรมเก็บกวาดทาํความสะอาด เก็บสายไฟฟ้า สายแลนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 มี
ดงัน้ีการเปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่เหมือนกนักบัท่ีนาํเสนอไวใ้นขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต 
ในวงจรท่ี 1และเพิ่มการมีส่วนร่วมท่ีเสนอแนะให้เก็บสายเช่ือมต่อต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบกว่าเดิม
การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการทาํงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผา่นเคร่ืองแม่ข่ายท่ีไดจ้ดัหามาใหม่ไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่ติดขดั พึงพอใจในความเร็วของเคร่ืองแม่ข่าย
และการเปล่ียนแปลงระดับองค์การ (วิทยาเขต) พบว่าวิทยาเขตมีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มข้ึน และมีเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) ท่ีเพียงพอดว้ย เป็นการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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 4)  ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนต่าง
ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี จดัการเวลาวา่งใหต้รงกนัไดแ้ลว้ 
 5)  ในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 น้ีไม่พบปัญหา
เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี ถา้จะเรียกวา่ 
“ไดใ้จ” ก็คงได ้นัน่คือทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วา่ ทาํดีแลว้มีคนเช่ือใจ พร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมแรงดว้ย 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 คือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ไดเ้รียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ย
การมีกลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงไปได ้นอกจากนั้น
การนาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทาํให้รู้ ทาํให้
เห็นภาพการพฒันาของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีเคร่ืองแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงไวใ้ช้งาน ผูช่้วยนักวิจยัมี
ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการเคร่ืองแม่ข่าย ไม่ตอ้งจา้งบุคลากรภายนอกในการดูแลรักษาระบบแม่
ข่าย และใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการแบบเปิด (Open Source) ไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยัส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองเฉพาะทางเทคนิคเทคโนโลย ี
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการส่งเสริมให้ผูดู้แลระบบเคร่ืองแม่ข่ายไดรั้บการอบรม เรียนรู้
เพิ่มเติมเร่ืองการบาํรุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายใหม่ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

โครงการที ่2 
โครงการอบรมการพฒันาอเีลร์ินน่ิง (E-Learning) แก่ผู้ร่วมวจัิย ด้วย Moodle LMS   

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 2 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
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 1)  โครงการท่ี 2 ยงัไม่สําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้น่ืองจากมี 1 กิจกรรม
ในโครงการท่ียงัไม่สาํเร็จและบรรลุเป้าหมาย คือ กิจกรรมท่ี 3 ผู้ร่วมวิจัยพร้อมกันอบรมการพัฒนา
อเีลร์ินน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ซ่ึงปรากฏวา่ 
ผูร่้วมวจิยัเขา้รับการอบรมไม่ครบทุกรูป/คน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีไดว้างแผนไวไ้ดด้าํเนินการครบถว้น
สมบูรณ์ใน2 กิจกรรมแรกท่ีสาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายแต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ใน 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมท่ี 3 ท่ียงัไม่สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัเฉพาะท่ีเขา้รับการอบรม แต่ละคนมีองคค์วามรู้เพิ่ม
มากข้ึนสังเกตจากการมีความคล่องแคล่วชาํนาญในการจดจาํขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างบทเรียนอี
เลิร์นน่ิงได้รวดเร็วข้ีน และโดยวดัจากผลคะแนนของเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี  6 (แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล) การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัทุกรูป/คน เฉพาะท่ีเขา้รับการ
อบรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากอบรมมาพฒันาบทเรียนของตนเองไดอ้ย่างคล่องแคล่วข้ึน จดจาํ
ขั้นตอนในการนาํเน้ือหาบทเรียน และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัด หรือสร้างแบบทดสอบได้
คล่องแคล่วชาํนาญข้ึน ทาํใหทุ้กคนเกิดการเรียนรู้ข้ึนวา่ การอบรมสัมมนา หากวา่ทาํดว้ยใจรัก ชอบ
ท่ีจะทาํ หรือเห็นประโยชน์ มุ่งใหเ้กิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริงแลว้ 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของเวลาท่ีจะลงมือดาํเนินการไม่ตรงกัน
ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูร่้วมวิจยั เพราะต่างคนก็มีภารกิจประจาํของตนเอง มีวนัวา่งไม่ตรงกนั บางคร้ัง
ตอ้งนัดดาํเนินการในช่วงเวลาหลังเลิกงาน หรือในวนัหยุดราชการ ซ่ึงมีผูร่้วมวิจยัน้อยคนท่ีจะ
เสียสละเวลามาร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงไดบ้่อย ๆ ทาํใหบ้างรูป/คน ไม่อาจพฒันาบทเรียนได ้
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุอุปกรณ์ผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย ทุกคนจะตั้งใจทาํอยา่งเต็มท่ี จะมีสมาธิจดจ่อหวงัความสําเร็จ
เป็นท่ีตั้ง ผลงานจะออกมาดี และการไดท้าํบ่อย ๆ เป็นการตอกย ํ้าให้เกิดความชาํนาญ เม่ือเกิดความ
ชาํนาญแลว้ ยอ่มสามารถนาํเอาความชาํนาญนั้นไปต่อยอดการพฒันาให้ย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตได ้
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ทําให้เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัท่ีดีเกิดข้ึนในตัวผู ้ร่วมวิจัยเอง อันจะส่งผลดีต่อการ
เปล่ียนแปลงในระดบัวทิยาเขตท่ีจะมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน คนท่ีไม่พร้อมท่ีจะร่วมพฒันา ย่อม
ไดรั้บการยอมรับเช่นกนั การใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ได้
ทุกเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมีกลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
สามารถแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงไปได ้ซ่ึงความรู้ใหม่อาจเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกปฏิบติั 
การสอนงาน การมอบหมายงานเป็นโครงการ การติดตามหัวหน้างาน การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
การอภิปราย การปรึกษาหารือ การสับเปล่ียนหมุนเวยีนงาน การเปล่ียนตาํแหน่งหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีผูช่้วยนักวิจยัมีความรู้เร่ืองระบบบริหารจดัการการเรียนรู้
Moodle LMS สามารถเป็นวทิยากรใหก้ารอบรมแก่ผูร่้วมวิจยัได ้ไม่ตอ้งหาผูเ้ช่ียวชาญภายนอกก็ได ้
และโปรแกรม Moodle LMS เป็นโปรแกรมท่ีสถานศึกษาทัว่โลกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
บทเรียนอีเลิร์นน่ิง เป็น Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยับางส่วนไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากไม่มี
เวลามาร่วมอบรม เน่ืองจากไม่วา่งจากภารกิจประจาํวนั แมจ้ะจดัในช่วงหลงัจากเลิกการบรรยาย แต่
ก็ใกลเ้วลาเลิกงาน อีกประการหน่ึงคงเป็นเพราะเหน่ือยจากงานประจาํแลว้ 
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการส่งเสริมให้ผูร่้วมวิจยัไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมโดยพร้อม
เพรียงกนั ควรจดัในเวลาราชการท่ีทุกคนวา่งตรงกนั หรือช่วงเวลาท่ีทุกคนสามารถเสียสละเวลาเขา้
รับการอบรมได ้

 
โครงการที ่3 

โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 3 สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการ 
วางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี ไดห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อ 
การใชเ้ป็นหอ้งทดลองการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 
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 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 มี
ดงัน้ีการเปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนไดเ้ห็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ท่ีพร้อมรองรับการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงแลว้กระตือรือร้นท่ีจะให้นกัศึกษาไดท้ดลองเรียนบทเรียนท่ี
ตนพฒันาข้ึน การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคลพบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนท่ีมีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ี
พฒันาข้ึนเอง สามารถใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงใหม่น้ีเป็นห้องทดลองการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นน่ิง ไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่ติดขดั และการเปล่ียนแปลงระดบัองคก์าร (วิทยาเขต) พบวา่
วทิยาเขตมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัดีไวร้องรับการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 4)  ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนต่าง
ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เร่ืองเวลาเรียนชนกนัแกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ 
 5)  ในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 น้ีไม่พบปัญหา
เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวจิยัช่วยกนัปรับปรุงดูแลรักษาใหมี้สภาพท่ีสามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 
 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี ถา้จะเรียกวา่ 
“ไดใ้จ” ก็คงได ้นัน่คือทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วา่ ทาํดีแลว้มีคนเช่ือใจ พร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมแรงดว้ย 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัในวงจรท่ี 2 คือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ไดเ้รียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ย
การมีกลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขให้สําเร็จลุล่วงไปได ้นอกจากนั้น
การนาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทาํให้รู้ ทาํให้
เห็นภาพการพฒันาของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัดีไว้
รองรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็น
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผูร่้วมวิจยัส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองเฉพาะทางช่างเทคนิค 
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 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพในระดบัเดียวกนัจาํนวน
มากพอท่ีจะติดตั้งในห้องเดียวไดอ้ยา่งเพียงพอ และควรมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํนวนท่ีมาก
พอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีตอ้งการใช ้
 

โครงการที ่4 
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวทิยาเขตอสีาน 

 จากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 1)  โครงการท่ี 4 สาํเร็จและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวท้ั้ง 3 กิจกรรม เน่ืองจากมีการ
วางแผนและเตรียมการไวเ้ป็นอยา่งดี มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน 
 2)  วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการได้
ดาํเนินการต่าง ๆ ครบถว้นสมบูรณ์ทุกกิจกรรมโดยไดรั้บความร่วมมือร่วมแรงจากบุคลากรทุกภาค
ส่วน 
 3)  ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการนําโครงการลงสู่การปฏิบติัมีดังน้ีการ
เปล่ียนแปลงในระดบัตวับุคคลพบวา่ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไม่เห็นการเปล่ียนแปลงมากนกัเพราะเป็น
เร่ืองทางเทคนิคเฉพาะทางช่างซ่ึงผูร่้วมวิจยัไม่มีความรู้ด้านน้ี การเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มบุคคล
พบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนท่ีมีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึนเอง สามารถใชร้ะบบ Wi-Fi น้ีแนะนาํให้
นกัศึกษาใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงนอกห้องเรียนไดอ้ย่างราบร่ืนไม่ติดขดั และการ
เปล่ียนแปลงระดบัองคก์าร (วิทยาเขต) พบวา่วิทยาเขตมีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุม
วิทยาเขตอีสานท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงนอก
ห้องเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัดีไวร้องรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน เป็น
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 4)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือ เร่ืองของเวลาในการดาํเนินการท่ีว่างไม่ตรงกนั ทาํ
ให้งานสําเร็จชา้กวา่ท่ีควรจะเป็น และฝีมือทางช่างของผูด้าํเนินการยงัไม่ชาํนาญนกั ทาํให้เน้ืองาน
ออกมาไม่สวยงามเท่าท่ีควร 
 5)  การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ ในการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัพบวา่ทุกคนให้ความร่วมมือ คอยช่วยเหลือและเร่งดาํเนินการช่วยเหลือให้แลว้
เสร็จโดยไว เร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผูว้ิจยับริจาคส่วนท่ีขาดให้เป็นสมบติัของวิทยาเขต วสัดุ
อุปกรณ์เก่าท่ีพอใช้งานได้นั้น ผูว้ิจ ัยและผูช่้วยนักวิจยัช่วยกันปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพท่ี
สามารถใชง้านไดดี้ทุกช้ิน 



 
286 

 6)  การเรียนรู้ท่ีไดห้ลงัจากการนาํโครงการลงสู่การปฏิบติัคือ ในส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัการภารโรง แม่บา้น และนกัศึกษา เม่ือรู้ว่าผูว้ิจยั
กาํลงัทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของวทิยาเขต ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปดว้ยกนั พร้อมท่ี
จะให้ความช่วยเหลือและเต็มใจช่วย เพราะถือวา่วิทยาเขตคือบา้นของตนเอง เม่ือทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมก็จะเกิดความรัก รู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของคนหน่ึงเหมือนกนั จะดูแลรักษาอยา่งดี 
 7) ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการนาํโครงการสู่การปฏิบติัคือผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั ถึงการยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัถือว่า
เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก คนเราไม่อาจเรียนรู้ไดทุ้กเร่ือง แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดด้ว้ยการมี
กลัยาณมิตรท่ีดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแกไ้ขใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้
 8) จุดเด่นของโครงการคือมีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีเพียงพอต่อการใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาข้ึน บุคลากรในส่วน
ต่าง ๆ ได้เห็นการทาํงานของผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัโดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
วทิยาเขต เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 9) จุดอ่อนของโครงการคือผู ้ร่วมวิจัยส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในโครงการโดยตรง 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองเฉพาะทางช่างเทคนิค 
 10) จุดท่ีควรพฒันาคือการจดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ท่ีเป็นรุ่น
เดียวกนัเพื่อความง่ายต่อการบริหารจดัการ และควรมีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการทาํงานของระบบ 
Wi-Fi อยา่งสมํ่าเสมอ 
 ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม่ ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการกาํหนด
รูปแบบและวธีิการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและ
สรุปผลไดด้าํเนินการเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต ส่ิงท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั
ในวงจรท่ี 2 น้ี ส่วนใหญ่คลา้ยกบัการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต 
วงจรที ่2:  ขั้นตอนที ่9 การสะท้อนผลใหม่ (Re-reflecting) 
 ในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดงัน้ี 1) การสะทอ้นผลการ
ปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติั
แลว้เสร็จ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานดงัน้ี 
 1)  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลังการปฏิบัติแล้วเสร็จ  ในขั้นตอนยอ่ยน้ีได้
จดัการประชุมข้ึนในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธรโดยผู ้
ร่วมวิจยัแต่ละทีมโครงการทั้ง 4 โครงการไดน้าํเสนอรายงานท่ีแต่ละทีมไดส้รุปและสังเคราะห์
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ความรู้มาแลว้ให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและรับรองวา่สําเร็จจริงหรือไม่ ทราบถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํ
ไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ใหม่ รวมถึงความรู้ใหม่ โดย
เรียงลาํดบัจากทีมท่ี 1 ถึงทีมท่ี 4 
 
ตารางท่ี 77 ตารางสรุปการบรรลุผลตามกิจกรรมในโครงการท่ีดาํเนินการในวงจรท่ี 2 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
บรรลตุามผล 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

1. โครงการ
จดัหาระบบ
เคร่ืองแม่ข่าย
(Server) 
สาํหรับระบบ
อีเลิร์นน่ิง 
ของ 
มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราช
วทิยาลยั 
วทิยาเขต
อีสาน 

1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้ง
คอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณปี 
2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติั
ทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่
ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑข์อง 
Lenovo System x3650 M5 

   ท่ีประชุม  
รับรองวา่สาํเร็จ
ตามเป้าหมาย
หรือสภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัไดช่้วยกนั

ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ  Moodle 
LMS และซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบ
อีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้าน 
โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละ
ไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมตอ่กบั
ระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวนิาที 

   

3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ือง
แม่ข่าย โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ขา่ย
สาํรอง 
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ตารางท่ี 77 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
บรรลตุามผล 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

2. โครงการ
อบรมการ

พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง 

(E-Learning) 
แก่ผูร่้วม
วจิยั ดว้ย  
Moodle 
LMS   

 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองแม่
ข่ายสาํรอง ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
Linux CentOs  ติดตั้งระบบบริหารจดัการ
การเรียนรู้  Moodle LMS  ทดสอบการ
เช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 

   ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) ผูว้จิยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วม
วจิยั เตรียมเอกสารประกอบการอบรม แจง้
ผูช่้วยนกัวจิยั (นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย) 
เตรียมความพร้อมในการเป็นวทิยากรอบรม 

   

3) ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัอบรมการพฒันา 
อีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 221 หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 
2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 

   

3. โครงการ
การ
ปรับปรุง
หอ้ง 222 
เป็น
หอ้งปฏิบติั
การ
คอมพิวเตอร์ 
 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหารางครอบ
สายแลนโลหะแบบบานสวงิอยา่งดี ปลัก๊
ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A 
(Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 
ไมโครโฟน สายรัด (Cable Tie) วดัพ้ืนท่ี
หอ้ง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อ
สายแลน จุดวางโตะ๊คอมพิวเตอร์ เจาะพ้ืน
กระเบ้ืองเพ่ือยดึรางครอบสายแลนและ
สายไฟฟ้า 

   ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) จดัหาโตะ๊คอมพิวเตอร์ ใหเ้พียงพอต่อ
จาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียนบทเรียน 
อีเลิร์นน่ิงผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหาเกา้อ้ี 
จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี
เพียงพอกบัจาํนวนโตะ๊ 
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ตารางท่ี 77 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
บรรลตุามผล 
ทีค่าดหวงั 

ยงัไม่บรรล ุ
ผลตามที่
คาดหวงั 

 3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจาย
สญัญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) 
มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดั
สายใหพ้อดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะ
เปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลาย
สายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการ
ทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลง
โปรแกรมการทาํงานต่าง  ๆ  สามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

   

4. โครงการ
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) 

ให้
ครอบคลุม
วทิยาเขต

อีสาน 
 

 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ือง
กระจายสญัญาณไร้สาย (Access Point) ให้
เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 

   ท่ีประชุม  
รับรองวา่
สาํเร็จตาม
เป้าหมายหรือ
สภาพท่ี
คาดหวงัทั้ง 3 
กิจกรรม 
 

2) ผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า 
ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสาํนกังาน
วทิยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 
ปี หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคาร
เรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ทิย
บริการสิรินธร 2 ชั้น 

   

3) ทดสอบความแรงของสญัญาณท่ี
ครอบคลุมทั้งวทิยาเขต ทดสอบความเร็ว
ของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเขา้เรียน 
อีเลิร์นน่ิงผา่นสญัญาณไร้สาย (Wi-Fi) 

   

 
 จากตารางท่ี 77 พบว่าผลการดาํเนินโครงการทั้ง 4 โครงการประสบความสําเร็จและ
บรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้ง 4 โครงการคือ 1) โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) สาํหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 2) โครงการ
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อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยัดว้ย Moodle LMS 3) โครงการการปรับปรุง
ห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้
ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานหากพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่าจากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมดจาํนวน 
12 กิจกรรมไดด้าํเนินกิจกรรมจนประสบความสาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 12 กิจกรรมดงัน้ี
(1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมี
คุณสมบติัทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิงเป็นผลิตภณัฑ์ของ Lenovo 
System x3650 M5 (2) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัได้ช่วยกันติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเข้าตูแ้ละติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟท์แวร์ท่ีรองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อม
รองรับการใชง้านโดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้านเช่ือมต่อกบัระบบ
LAN ระดบักิกะบิตต่อวนิาที (3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายโอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่
ข่ายสํารอง (4) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัจดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารองติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ
Linux CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ต (5) ผูว้ิจยัจดัเตรียมการอบรมนดัหมายผูร่้วมวิจยัเตรียมเอกสารประกอบการอบรมแจง้
ผูช่้วยนกัวิจยั (นายคมัภีรภาพคงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรอบรม (6) ผูร่้วมวิจยั
พร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 (7) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยัจดัหารางครอบสายแลนแบบโลหะบานสวิงอย่างดีปลั๊ก
ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 ไมโครโฟน สายรัด 
(Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้องกาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้าจุดเช่ือมต่อสายแลนจุดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์
เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยดึรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า (8) จดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
จาํนวนนักศึกษาท่ีจะใช้เรียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ จดัหาเก้าอ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้งานไดเ้ป็นอย่างดี เพียงพอกบัจาํนวนโต๊ะ (9) วดัความ
ยาว ของสายแลนจากตวักระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แต่ละเคร่ืองแล้วตดัสายให้พอดี ไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่จาํเป็นเขา้หัว RJ-45 ท่ี
ปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการ
ทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้(10) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัจดัหา
เคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร (11) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยัและ
เจา้หนา้ท่ีไฟฟ้าติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปีหลวงปู่บุญเพ็งกปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและ
หอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร 2 ชั้ น (12) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ี
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ครอบคลุมทั้ งวิทยาเขตทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่าน
สัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) 
 

 
 

ภาพที ่4.30 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโครงการหลงัการปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 

2) การสะท้อนผลใหม่ ผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ หลงัส้ินสุด
การดาํเนินงานในขั้นตอนยอ่ยท่ี 1 การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ
ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดจ้ดัการประชุมผูร่้วมวิจยัข้ึน ณ ห้อง 221 ห้อง
คอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 เวลา 15.00-17.30 น. เพื่อนาํเสนอผลการ
ประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จในวงจรท่ี 2 (ผลการประเมิน 2) 
ซ่ึงทางผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 
3 (แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน) ซ่ึงกาํหนดไว ้6 ดา้น ดงัน้ีคือ 1) อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกั 
ในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) สังเกตการณ์การพฒันาอี
เลิร์นน่ิง 5) การขอความรู้ประสบการณ์ 6) การศึกษาด้วยตนเอง ไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัผลการ
ประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงไดด้าํเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (ผล
การประเมิน 1) ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติใหค้วามเห็นชอบสรุปไดด้งัตารางท่ี 78 
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ตารางท่ี 78 เปรียบเทียบผลการประเมิน 1 และ 2 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการประเมนิ 

1 
ผลการประเมนิ 

2 

ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี

1 อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 46 52 75 23 
1.1 โอกาสเขา้อบรมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ  1 13 5 9 
1.2 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็น

ประจาํ 
1 13 6 8 

1.3 ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 5 9 11 3 
1.4 สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอน

รายวชิาของท่าน 
3 11 11 3 

1.5 ยดึมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญา 

14 0 14 0 

1.6 ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณ คิดก่อนแชร์ 8 6 14 0 
1.7 บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม 14 0 14 0 
2. ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินนิง่อย่างต่อเน่ือง 44 68 83 29 
2.1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียน

การสอน 
7 7 14 0 

2.2 ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ 6 8 14 0 
2.3 ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 2 12 6 8 
2.4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน

และผูส้อน 
10 4 14 0 

2.5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก 10 4 14 0 
2.6 รับผิดชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3 11 4 10 
2.7 คล่องแคล่วชาํนาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 3 11 5 9 
2.8 ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา 3 11 12 2 
3. มพีีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 66 32 79 19 
3.1 ผูแ้นะนาํหรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2 12 6 8 
3.2 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้าํเร็จเม่ือมีพ่ีเล้ียง

ร่วมการพฒันา 
3 11 5 9 

3.3 ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 9 5 12 2 
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ตารางท่ี 78 (ต่อ) 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการประเมนิ 

1 
ผลการประเมนิ 

2 

ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี
3.4 การมีพ่ีเล้ียงเป็นส่ิงจาํเป็น 14 0 14 0 
3.5 ทาํงานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 14 0 14 0 
3.6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ 10 4 14 0 
3.7 ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร 14 0 14 0 
4. สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินนิง่ 42 56 63 35 
4.1 โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการ

ซกัถามอยูเ่สมอ 
2 12 6 8 

4.2 โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็น คาํวจิารณ์ จากการอบรมพฒันา
อีเลิร์นน่ิง 

3 11 14 0 

4.3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือมีผูแ้นะนาํ 5 9 14 0 
4.4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงใหส้มัฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมใน

การขบัเคล่ือน 
14 0 14 0 

4.5 การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 14 0 7 7 
4.6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ 2 12 6 8 
4.7 ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 2 12 2 12 
5. การขอความรู้ประสบการณ์ 36 20 44 12 
5.1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสยั 10 4 14 0 
5.2 การไดค้าํตอบท่ีตรงคาํถาม 10 4 13 1 
5.3 อุปนิสยัในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการท่ี

สร้างสรรค ์
12 2 13 1 

5.4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ  มานาํเสนออยูเ่สมอ 4 10 4 10 
6. การศึกษาด้วยตนเอง 49 21 59 11 
6.1 ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง 9 5 11 3 
6.2 ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้ 3 11 6 8 
6.3 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ย

ตวัเอง 
10 4 14 0 

6.4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอน
อยูป่ระจาํ 

13 1 14 0 

6.5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั 14 0 14 0 
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จากตารางท่ี 78 ผลการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ด้านที่ 1 อบรมสัมมนาพัฒนาอีเลิร์นน่ิง
“หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” เปรียบเทียบกบั “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติั” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี “ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” จากจาํนวน
ทั้งหมด 7 รายการ พบว่าผูร่้วมวิจยั 14 คน ตอบวา่ “มี” จาํนวน 46 “ไม่มี” จาํนวน 52 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบวา่ “ไม่มี” 13 มากท่ีสุด คือ 1.1) โอกาสเขา้อบรมสัมมนาอีเลิร์
นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ และ 1.2) การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ “หลงัการ
นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ผา่นกระบวนการพฒันาแลว้ พบวา่ผูร่้วมวิจยัไดรั้บการพฒันาท่ีดี
ข้ึนโดยตอบว่า “มี” จาํนวน 75 “ไม่มี” จาํนวน 23 ส่วนขอ้ 1.1 และ 1.2 ก็ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึน 
“ไม่มี” 9, 8 ตามลาํดบั 

ด้านที่ 2 ตระหนักในการพัฒนาอีเลิร์นน่ิงอย่างต่อเน่ือง จากจาํนวนทั้งหมด 8 รายการ 
พบวา่ผูร่้วมวจิยั 14 คน ตอบวา่ “มี” จาํนวน 44 “ไม่มี” จาํนวน 68 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้
ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบว่า “ไม่มี” 12 มากท่ีสุด คือ 2.3) ความมัน่ใจว่าท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนได้
ดว้ยตนเอง “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ผ่านกระบวนการพฒันาแลว้ พบวา่ผูร่้วม
วิจยัไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนโดยตอบวา่ “มี” จาํนวน 83 “ไม่มี” จาํนวน 29 ส่วนขอ้ 2.3 ก็ไดรั้บการ
พฒันาท่ีดีข้ึนเช่นกนั “ไม่มี” 8 

ด้านที่ 3 มีพี่เลีย้งในการพัฒนาอีเลิร์นน่ิง จากจาํนวนทั้งหมด 7 รายการ พบวา่ผูร่้วมวิจยั 
14 คน ตอบวา่ “มี” จาํนวน 66 “ไม่มี” จาํนวน 32 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบ
วา่ “ไม่มี” 12 มากท่ีสุด คือ 3.1) ผูแ้นะนาํหรือพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง “หลงัการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติั” ผ่านกระบวนการพฒันาแลว้ พบว่าผูร่้วมวิจยัไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนโดยตอบ
วา่ “มี” จาํนวน 79 “ไม่มี” จาํนวน 19 ส่วนขอ้ 3.1 ก็ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนเช่นกนั “ไม่มี” 8 

ด้านที ่4 สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินน่ิง จากจาํนวนทั้งหมด 7 รายการ พบวา่ผูร่้วมวิจยั 
14 คน ตอบวา่ “มี” จาํนวน 42 “ไม่มี” จาํนวน 56 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบ
ว่า “ไม่มี” 12 มากท่ีสุด คือ 4.1)  โอกาสได้รับการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการ
ซกัถามอยูเ่สมอ 4.6) การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ และ 4.7) ปรับปรุงบทเรียนให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ “หลงัการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ผ่านกระบวนการพฒันาแล้ว พบว่าผูร่้วมวิจยั
ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนโดยตอบวา่ “มี” จาํนวน 63 “ไม่มี” จาํนวน 35 ส่วนขอ้ 4.1, 4.6 ก็ไดรั้บการ
พฒันาท่ีดีข้ึนเช่นกนั “ไม่มี” 8, 8, ตามลาํดบั คงเหลือแต่ขอ้ 4.7 “ไม่มี” 12 เหมือนเดิม เป็นเพราะวา่ 
ผูร่้วมวจิยัทุกคนกาํลงัพฒันาบทเรียนอยู ่ยงัไม่มีโอกาสปรับปรุงใหท้นัสมยั 
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ด้านที่ 5 การขอความรู้ประสบการณ์ จากจาํนวนทั้งหมด 4 รายการ พบวา่ผูร่้วมวิจยั 14 
คน ตอบวา่ “มี” จาํนวน 36 “ไม่มี” จาํนวน 20 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบว่า 
“ไม่มี” 10 มากท่ีสุด คือ 5.4) ใฝ่เรียนรู้มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มานาํเสนออยู่เสมอ “หลงัการนาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ผ่านกระบวนการพฒันาแลว้ พบว่าผูร่้วมวิจยัไดรั้บการพฒันาท่ีดี
ข้ึนโดยตอบวา่ “มี” จาํนวน 44 “ไม่มี” จาํนวน 12 ส่วนขอ้ 5.4 ยงัคงเดิม คือ “ไม่มี” 10 เป็นเพราะวา่ 
ผูร่้วมวจิยัทุกคนกาํลงัพฒันาบทเรียนอยู ่ยงัไม่มีโอกาสไดน้าํความรู้ใหม่ ๆ มาเสนอ 

ด้านที ่6 การศึกษาด้วยตนเอง จากจาํนวนทั้งหมด 5 รายการ พบวา่ผูร่้วมวิจยั 14 คน ตอบ
วา่ “มี” จาํนวน 49 “ไม่มี” จาํนวน 21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีผูร่้วมวิจยัตอบว่า “ไม่มี” 
11 มากท่ีสุด คือ 6.2) ศกัยภาพในการสร้างบทเรียนท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได้ “หลงัการนาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” ผ่านกระบวนการพฒันาแลว้ พบว่าผูร่้วมวิจยัไดรั้บการพฒันาท่ีดี
ข้ึนโดยตอบวา่ “มี” จาํนวน 59 “ไม่มี” จาํนวน 11 ส่วนขอ้ 6.2 ก็ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึนเช่นกนั “ไม่
มี” 8 

ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ส่ิงท่ีผูว้ิจยัและผู ้
ร่วมวิจยัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกบัการเรียนรู้ท่ีได้กล่าวไวแ้ล้วในขั้นตอนท่ี 5 การ
สะทอ้นผล แต่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมมี 2 ขอ้คือ 1) ในขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดงัน้ี (1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแล้วเสร็จ 
และ (2) การสะทอ้นผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ซ่ึงแตกต่างจาก
ขั้นตอนท่ี 5 การสะท้อนผล ซ่ึงมีเพียงขั้นตอนเดียวคือขั้นตอนการสะท้อนผลการปฏิบติังาน
โครงการหลงัการปฏิบติัแล้วเสร็จ 2) ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนย่อยท่ี 2 กิจกรรมการ
สะท้อนผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัวา่ การนาํเอาเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมิน การพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน) มาใช้ใน
กระบวนการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในการวิจัยน้ีถือว่ามีความจาํเป็นอย่างมากทั้ งระยะ “ก่อนนํา
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” และ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” โดยในระยะ “ก่อนนาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถใชเ้ป็นแบบ Check list ในการระบุสภาพปัญหาในขั้นตอน
การวางแผนเพื่อให้การกาํหนดสภาพปัญหามีความครอบคลุมและครบถว้นและใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัทาํโครงการและกิจกรรมของแผนปฏิบติัการส่วนในระยะ “หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติั” ใชส้าํหรับช้ีวดัการเปล่ียนแปลงหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงแลว้ 
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วงจรที ่2:  ขั้นตอนที ่10 การสรุปผล (Conclusion) 
 ในขั้นตอนการสรุปผลน้ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกันจดักิจกรรมการถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานท่ีผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ 
โดยการศึกษาทบทวนผลการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาข้อสรุปในประเด็น
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและความรู้ใหม่จากการ
ปฏิบติัจริง ดงัท่ีไดก้ล่าวไวต้อนตน้ในบทท่ี 1 
 ผลจากการจดักิจกรรมการถอดบทเรียนโดยผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ใน
ขั้นตอนท่ี 1 ระยะท่ี 1 เป็นตน้มา ทาํให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุปร่วมกนัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานพร้อมทั้ง
การลงความเห็นรับรองของผูร่้วมวจิยัในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 ดงัตารางท่ี 79 
 
ตารางท่ี 79 สรุปผลการดาํเนินงานขั้นตอนท่ี 1-9 
 

ขั้นตอน กจิกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที ่1  
การเตรียมการ 
(Preparation) 
 

มกีารด าเนินการ 3 ระยะคือ 
ระยะที ่1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ  
1 กิจกรรม คือ 1) การจดัประชุมพบปะพดูคุยสร้างความคุน้เคยมีความเป็น
กนัเอง 
ระยะที ่2 การใหค้วามรู้เบ้ืองตน้สาํหรับการวจิยั (ระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละ
แนวคิดเชิงเทคนิค) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 2 กิจกรรมคือ 1) การเปิดตวั
โครงการวจิยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยั 2) การเตรียมความพร้อม
เบ้ืองตน้ใหก้บัผูร่้วมวจิยั 
ระยะที ่3 การใหผู้ร่้วมวจิยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเตม็ท่ีก่อนโดย
ใชค้วามรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit Knowledge) มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 
2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผนจากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่
เดิม 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานและจดักิจกรรมสะทอ้นผล 

 
บรรลุผล 

ตาม
วตัถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที ่2  
การวางแผน 
(Planning) 
 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 2 กิจกรรมคือ 1) การวเิคราะห์สภาพความ
ตอ้งการการพฒันาอีเลิร์นน่ิงโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสานท่ีตอ้งการพฒันาหรือ
ตอ้งการการเปล่ียนแปลง 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan)  

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์
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ตารางท่ี 79 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน กจิกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที ่3 การ
ปฏิบัต ิ
(Acting) 
 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 
1) จดัทาํเคร่ืองมือในการวจิยั 2) การประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพ่ือ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพใน มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยา
เขตอีสาน ก่อนนาํแผนลงสู่การปฏิบติัและ 3) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติั 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์
 

ขั้นตอนที ่4 การ
สังเกตผล 
(Observing) 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบ
และวธีิการสงัเกตผล 2) ขั้นตอนการสงัเกตและเสนอรายงานผล 3) 
ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนที ่5 การ
สะท้อนผล 
(Reflecting) 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 1 กิจกรรมคือ 1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนที ่6 การ
วางแผนใหม่ 
(Re-planning) 
 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 2 กิจกรรมคือ 1) การศึกษาวเิคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัของการพฒันางาน เพื่อระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกเพื่อ
การแกปั้ญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบติัใหม่  
2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์
 

ขั้นตอนที ่7 การ
ปฏิบัตใิหม่ 
(Re-acting)  

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3 กิจกรรมคือ 1) สร้างแรงบนัดาลใจ การสร้าง
ขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 2) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั และ 3) 
การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนที ่8 การ
สังเกตผลใหม่ 
(Re-observing) 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 3  กิจกรรมคือ 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบ
และวธีิการสงัเกตผล 2) ขั้นตอนการสงัเกตและเสนอรายงานผล  
3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์

ขั้นตอนที ่9 การ
สะท้อนผลใหม่ 
(Re-reflecting) 
 

มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวม 2 กิจกรรมคือ 1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
โครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพใน มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 

บรรลุผล 
ตาม

วตัถุประสงค ์
 

 
 จากตารางท่ี 79 การสรุปผลการดาํเนินงานขั้นตอนท่ี 1-9 พบว่าผลการดาํเนินงานโดย
ภาพรวมถือวา่ประสบผลสาํเร็จทุกขั้นตอนและผูร่้วมวจิยัทุกคนไดรั้บรองผลสาํเร็จนั้นร่วมกนั 
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 ส่วนขอ้มูลสรุปผลการถอดบทเรียนเก่ียวกบัการลงมือปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
การเรียนรู้จากการกระทาํทั้งในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร และความรู้ใหม่
ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนปฏิบติัการไปปฏิบติัตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral) 2 วงจรของ
กิจกรรมการเตรียมการ การวางแผน การนาํแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผลของการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
 
1.   การเปลีย่นแปลง (Change) 
 ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน: การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติันั้น พบวา่มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั ดงัน้ี 
 1.1  การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั  
 สาํหรับ “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดความ
คาดหวงัการเปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดบั คือ 1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวม
ทั้งวิทยาเขตอีสาน และ 2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบติัการ 
  1.1.1  ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นภาพรวมทั้งวิทยาเขต
อีสาน ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนักาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” โดยมีความเห็น
ร่วมกนัวา่ “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ของการไม่มีระบบอีเลิร์นน่ิงและไม่มีบทเรียนอีเลิร์
นน่ิงให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้เสริมเพิ่มเติมหลงัจากการบรรยายให้ห้องเรียนของวิทยาเขตอีสาน คือ 
“สภาพการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน ทั้ง 6 ดา้น คือ 1) อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
อย่างต่อเน่ือง 3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 5) การขอ
ความรู้ประสบการณ์ 6) การศึกษาดว้ยตนเอง ไดรั้บการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาจนสามารถดาํเนินการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงต่อไปไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย แลว้ส่งผลให้วิทยา
เขตอีสานมีระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีจาํนวนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงกระจายครอบคลุมทุก
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนอยา่งน้อยสาขาวิชาละ 1 รายวิชา” ผลจากการร่วมกนักาํหนดสภาพท่ีคาดหวงั
จากการแก้ปัญหาดงักล่าว ในขั้นตอนท่ี 2 (การวางแผน) ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัจึงไดร่้วมกนัจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการจาํนวน 4 โครงการ คือ 1)
โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
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วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 2) โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยัดว้ย  
Moodle LMS 3) โครงการการปรับปรุงหอ้ง 222 เป็นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4) โครงการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวิทยาเขตอีสานและไดน้าํโครงการทั้งหมดลงสู่การ
ปฏิบติัจริงจนแลว้เสร็จพบวา่ ผลการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบ
ประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน) หลังนํา
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั พบวา่ขอ้ท่ีผูร่้วมวจิยัตอบวา่ “ไม่มี” ส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึน 
ส่วนขอ้ท่ียงัเหมือนเดิมคือ “ไม่มี” ยงัคงอยู่เท่าเดิม นัน่เป็นเพราะยงัอยู่ในกระบวนการพฒันา เม่ือ
กระบวนการดาํเนินการไปถึง เช่ือว่าผูร่้วมวิจยัจะสามารถเรียนรู้และพฒันาไดดี้ข้ึนดว้ยตวัเองใน
อนาคต ส่วนในตวัช้ีวดัแต่ละดา้นของการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติั ในปัจจุบนัหลงัจากนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัพบว่า “ปัญหาหมดส้ินไป” โดย
สรุปไดด้งัตารางท่ี 80 
 
ตารางท่ี 80 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่1 อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินน่ิง 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 โอกาสเขา้อบรมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ     โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 

อีเลิร์นน่ิง  
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 

LMS  

2 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็น
ประจาํ 

   

3 ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส    
4 สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอน

รายวชิาของท่าน 
   

5 ยดึมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญา 

   

6 ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณ คิดก่อนแชร์    
7 บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม    
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ตารางท่ี 81 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่2 ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินน่ิงอย่างต่อเน่ือง 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียน

การสอน 
   โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง 
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 
LMS  

2 ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ    
3 ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง    
4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน

และผูส้อน 
   

5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก    
6 รับผิดชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
7 คล่องแคล่วชาํนาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
8 ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา    

 
ตารางท่ี 82 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่3 มีพีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินน่ิง 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 ผูแ้นะนาํหรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง    โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 

อีเลิร์นน่ิง  
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 

LMS  

2 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้าํเร็จเม่ือมีพ่ีเล้ียง
ร่วมการพฒันา 

   

3 ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง    
4 การมีพ่ีเล้ียงเป็นส่ิงจาํเป็น    
5 ทาํงานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั    
6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ    
7 ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร    
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ตารางท่ี 83 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่4 สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินน่ิง 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงใน

การซกัถามอยูเ่สมอ 
   โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง  
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 
LMS  

2 โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็น คาํวจิารณ์ จากการอบรม
พฒันาอีเลิร์นน่ิง 

   

3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือมีผูแ้นะนาํ    
4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้สัมฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วม

ในการขบัเคล่ือน 
   

5 การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ    
6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้    
7 ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ    

 
ตารางท่ี 84 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่5 การขอความรู้ประสบการณ์ 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสยั    โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง  
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 
LMS  

2 การไดค้าํตอบท่ีตรงคาํถาม    
3 อุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการ

ท่ีสร้างสรรค ์
   

4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ  มานาํเสนออยูเ่สมอ    
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ตารางท่ี 85 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ด้านที ่6 การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ที ่ ตวัช้ีวดั 
ผลการพฒันา แก้ไขหรือ

พฒันาโดย บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1 ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง    โครงการท่ี 2 

อบรมการ
พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง  
(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 
ดว้ย  Moodle 
LMS  

2 ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืน
ได ้

   

3 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ย
ตวัเอง 

   

4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอน
อยูป่ระจาํ 

   

5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั    

 
 ปัญหาและผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน มีดงัน้ี 
 ดา้นท่ี 1 อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 2 ขอ้บรรลุความคาดหวงั
ทั้งหมด ดงัน้ีคือ 1.1) โอกาสเขา้อบรมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ 1.2) การพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ โดยไดรั้บการแกไ้ขผา่นการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั 
ในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย Moodle LMS  
 ด้านท่ี 2 ตระหนักในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่างต่อเน่ือง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ข้อ
บรรลุความคาดหวงั คือ 2.3) ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง ทั้งน้ีไดรั้บ
การแก้ไขผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
(E-Learning) แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย Moodle LMS  
 ดา้นท่ี 3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ขอ้บรรลุความคาดหวงั 
คือ 3.1) ผูแ้นะนาํหรือพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ทั้งน้ีไดรั้บการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ด้วย 
Moodle LMS  
 ด้านท่ี 4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 3 ข้อบรรลุความ
คาดหวงัทั้ง 3 ขอ้คือ 4.1) โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการซกัถามอยู่
เสมอ 4.6) การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ และ 4.7) ปรับปรุงบทเรียนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี
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ไดรั้บการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์
นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย Moodle LMS  
 ดา้นท่ี 5 การขอความรู้ประสบการณ์ จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ขอ้บรรลุความคาดหวงัคือ 
5.4) ใฝ่เรียนรู้มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มานําเสนออยู่เสมอ ทั้งน้ีได้รับการพฒันาผ่านการนํา
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วม
วจิยั ดว้ย Moodle LMS  
 ดา้นท่ี 6 การศึกษาดว้ยตนเองจากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ขอ้บรรลุความคาดหวงัทั้ง 2 ขอ้
คือ 6.2) ศกัยภาพในการสร้างบทเรียนท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้ทั้งน้ีไดรั้บการพฒันาผา่นการ
นาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วม
วจิยั ดว้ย Moodle LMS  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อแกไ้ขปัญหาการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงแต่ละรายวิชา
ของผูร่้วมวิจยัแต่ละรูป/คน โดยไดก้าํหนดการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 6 ดา้น ปรากฏว่า ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถบรรลุความคาดหวงัทั้งหมด คือดา้นท่ี 1 อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
ดา้นท่ี 2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่างต่อเน่ือง ด้านท่ี 3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
ด้านท่ี 4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง ด้านท่ี 5 การขอความรู้ประสบการณ์ และด้านท่ี 6 
การศึกษาดว้ยตนเอง โดยสรุปดงัตารางท่ี 86 

 
ตารางท่ี 86 สรุปการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เพื่อแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้น 
 

ด้านที่ รายการ 
ผลการพฒันา 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง    
3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง    
5 การขอความรู้ประสบการณ์    
6 การศึกษาดว้ยตนเอง    
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  1.1.2 ความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้ร่วมกนักาํหนด “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” 
โดยมีความเห็นร่วมกนัว่าสภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาการพฒันาอีเลิร์นน่ิงของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อให้ไดบ้ทเรียนแบบออนไลน์ท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นการ
เรียนการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ของผู ้ร่วมวิจัย คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของ
แผนปฏิบติัการประสบความสําเร็จ และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ทั้งน้ี หลงัจากผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
ไดน้าํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจนแลว้เสร็จทุกโครงการ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 87 
 
ตารางท่ี 87 ตารางสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบติัการ 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ

บรรลุผล 
ตามที่
คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 
ตามทีค่าดหวงั 

1. โครงการ
จดัหาระบบ
เคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) 
สาํหรับระบบ
อีเลิร์นน่ิงของ 
มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราช
วทิยาลยั 
วทิยาเขต
อีสาน 

1) จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์ไดม้าจาก
งบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่
ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็น
ผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 

   

2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัไดช่้วยกนัติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตู ้
และติดตั้งระบบปฏิบติัการ ติดตั้งระบบ LMS (Moodle) และ
ซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใช้
งาน โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 100 
ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะบิตต่อวนิาที 

   

3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจาก
เคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง 

   

2. โครงการ
อบรมการ

พฒันา 
อีเลิร์นน่ิง  

(E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวจิยั 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสาํรอง ติดตั้ง
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบ
บริหารจดัการการเรียนรู้  Moodle LMS  ทดสอบการเช่ือมต่อ
กบัระบบอินเทอร์เน็ต 
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ตารางท่ี 87 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ
บรรลุผล 
ตามที่
คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 
ตามทีค่าดหวงั 

ดว้ย  Moodle 
LMS   

 

2) ผูว้จิยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวจิยั เตรียม
เอกสารประกอบการอบรม แจง้ผูช่้วยนกัวจิยั (นายคมัภีรภาพ 
คงสาํรวย) เตรียมความพร้อมในการเป็นวทิยากรอบรม 

   

3) ผูร่้วมวจิยัพร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ หอ้ง 221 
หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 

   

3. โครงการ
การปรับปรุง
หอ้ง 222 เป็น
หอ้งปฏิบติักา
รคอมพิวเตอร์ 
 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหารางครอบสายแลนโลหะ
แบบบานสวงิอยา่งดี ปลัก๊ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน 
(Lan Cable: UTP Cat5e) เกรด A หวั RJ-45 ไมโครโฟน สาย
รัด (Cable Tie) วดัพ้ืนท่ีหอ้ง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุด
เช่ือมต่อสายแลน  จุดวางโตะ๊คอมพิวเตอร์ เจาะพ้ืนกระเบ้ือง
เพื่อยดึรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 

   

2) จดัหาโตะ๊คอมพิวเตอร์ ใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ี
จะใชเ้รียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหาเกา้อ้ี 
จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
สามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโตะ๊ 

   

3) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจายสญัญาณ (Cisco 
Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละ
เคร่ืองแลว้ตดัสายใหพ้อดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลือง
โดยไม่จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จ
แลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลง
โปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
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ตารางท่ี 87 (ต่อ) 
 

โครงการ กจิกรรม 

ผลการปฏบิัต ิ
บรรลุผล 
ตามที่
คาดหวงั 

ยงัไม่บรรลุผล 
ตามทีค่าดหวงั 

4. โครงการ
ติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) 
ใหค้รอบคลุม

วทิยาเขต
อีสาน 

 
 

1) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จดัหาเคร่ืองกระจายสญัญาณไร้
สาย (Access Point) ใหเ้พียงพอทั้ง 5 อาคาร 

   

2) ผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า ติดตั้ง (Access 
Point) 1) อาคารสาํนกังานวทิยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี 
หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 
ชั้น 5) อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร 2 ชั้น 

   

3) ทดสอบความแรงของสญัญาณท่ีครอบคลุมทั้งวทิยาเขต 
ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเขา้เรียนอีเลิร์
นน่ิงผา่นสญัญาณไร้สาย (Wi-Fi) 

   

 
จากตารางท่ี 87 สรุปได้ว่าผลการดาํเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ พบว่าสําเร็จและ

บรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมด คือ 1) โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server) สาํหรับระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 2) โครงการ
อบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยัดว้ย Moodle LMS 3) โครงการการปรับปรุง
ห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้
ครอบคลุมวทิยาเขตอีสาน 

หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่าจากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมด 12 กิจกรรมพบว่า
ประสบความสาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมด ดงัน้ี 1) จดัหาเคร่ืองแม่
ข่ายท่ีมีในห้องคอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัทางแม่
ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิงเป็นผลิตภณัฑข์อง Lenovo System x3650 M5 
2) ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวจิยัไดช่้วยกนัติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการติดตั้งระบบ
Moodle LMS และซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใชง้านโดยสามารถ
รองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้านเช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบักิกะบิตต่อวนิาที 
3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่ายโอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง 4) ผูว้ิจยัและผูช่้วย
นกัวิจยัจดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารองติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ Linux CentOs ติดตั้งระบบ
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บริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 5) ผูว้ิจยั
จดัเตรียมการอบรมนัดหมายผูร่้วมวิจยัเตรียมเอกสารประกอบการอบรมแจง้ผูช่้วยนักวิจยั (นาย
คมัภีรภาพคงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรอบรม 6) ผูร่้วมวิจยัพร้อมกนัอบรมการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิงณห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาร.9 7) ผูว้ิจยั
และผูช่้วยนกัวิจยัจดัหารางครอบสายแลนโลหะแบบบานสวิงอย่างดีปลัก๊ไฟฟ้าอย่างดีสายไฟฟ้า
สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวัRJ-45 ไมโครโฟน สายรัด (Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้อง
กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้าจุดเช่ือมต่อสายแลนจุดวางโตะ๊คอมพิวเตอร์ เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดราง
ครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 8) จดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีจะใชเ้รียน
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นคอมพิวเตอร์ จดัหาเกา้อ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโต๊ะ 9) วดัความยาวของสายแลนจากตวักระจาย
สัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดี
ไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หวั RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้
ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบั
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ 10) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัจดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 11) ผูว้ิจยัผูช่้วยนกัวิจยัและเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้าติดตั้ง (Access 
Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาร.9 ทั้ง 3 ชั้น 
3) อาคาร 80 ปีหลวงปู่บุญเพ็งกปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียนและหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ิทย
บริการสิรินธร 2 ชั้น 12) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็ว
ของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเขา้เรียนอีเลิร์นน่ิงผา่นสัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) 
 
 1.2  การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบว่าเกิดข้ึนใน 3 ระดบัคือระดบัตวับุคคล (self) ระดบั
กลุ่ม (Group/Team) และระดบัทั้งองคก์าร (Entire Organization) โดยพิจารณาทั้งดา้นความรู้ความ
เขา้ใจทกัษะทศันคติพฤติกรรมและการนาํไปใชป้ระโยชน์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สําหรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดข้อ้มูลมาจากการสังเกตในการนาํแผนปฏิบติัการลง
สู่การปฏิบติัจริง และผลการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ทั้งในวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต และขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผล
ใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ระดบัตวับุคคล (self) ประกอบดว้ยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี 
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  1.2.1 ผู้วจัิย 
  การเปล่ียนแปลงของผูว้ิจยั ไดข้อ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู ้
ร่วมวิจยัทุกท่าน โดยแต่ะละรูป แต่ละคนต่างกล่าวในทิศทางเดียวกนัว่า “ผูว้ิจยัมีลกัษณะการเป็น
ผูน้าํ กลา้คิด กลา้ทาํ มีความตั้งใจท่ีจะนาํพาหมู่คณะพฒันาการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพบุคลากรของ
วทิยาเขตอีสาน ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในดา้นการศึกษา” ซ่ึงจริง ๆ แลว้การเปล่ียนแปลงน้ีเร่ิมตน้
ตั้งแต่การไดเ้ขา้มาเรียนในระดบัปริญญาเอก การบริหารการศึกษา โดยมีการพฒันาการเปล่ียนแปลง
มาเป็นลาํดบัและเปล่ียนแปลงอย่างมากหรือแบบกา้วกระโดดหลงัจากการไดฟั้งการบรรยายของ
อาจารย ์รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ในเร่ืองกระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ทาํให้
ผูว้ิจยัซ่ึงมีงานประจาํท่ีทาํคือเป็นอาจารยห์ัวหน้าฝ่ายจดัการศึกษา เม่ือได้เรียนรู้ส่ิงท่ีอาจารยไ์ด้
บรรยายแลว้ ก็มานึกถึงตวัเอง นึกถึงสถาบนัการศึกษาท่ีตนเองทาํงานอยู ่เกิดแรงบนัดาลใจอยา่งแรง
กลา้ อยากจะพฒันาการเรียนการสอนของวิทยาเขตอีสานโดยนาํเอาแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษามาใช ้ให้วิทยาเขตอีสานมีความเจริญกา้วหน้าให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ ให้ทนักบัสถานการณ์
การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีเทคโนโลยีการศึกษาและการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
เรียนการสอนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปรารถนาให้คณาจารยข์องวิทยาเขตอีสานไดมี้การ
เรียนรู้และพฒันาส่ือการสอนให้นกัศึกษาท่ีเป็นพวก Native Digital เรียนรู้อยา่งมีความสุข อยา่งท่ี
พวกเขาอยากจะแสวงหาความรู้ เพื่อท่ีพวกเขาจะสามารถต่อยอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยสรุปเป็น
ขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 ก่อนด าเนินการวจัิย  
 พบวา่ผูว้จิยัมีมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการบริหารการศึกษาค่อนขา้งนอ้ยแมจ้ะ
ทาํงานในฝ่ายจดัการศึกษามาหลายปี แต่ไม่ค่อยไดน้าํเอาหลกัการบริหารมาใช้ ทาํไปดว้ยความเคย
ชินเห็นวา่ไม่มีปัญหาอะไรก็ทาํไปตามนั้น แต่เม่ือไดม้าศึกษาหลกัการบริหารการศึกษาแลว้ ทาํให้รู้
วา่ส่ิงท่ีเราทุกวนันั้นแมง้านจะเดินไปไดก้็จริง แต่หน่วยงานขาดโอกาส หรือสูญเสียโอกาสทางการ
พฒันาให้เจริญกา้วหน้าข้ึน ขาดโอกาสในการแข่งขนักบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ยิ่งไดฟั้งอาจารย์
หลาย ๆ ท่านบรรยายเร่ืองการบริหาร ยิ่งเกิดแรงบนัดาลใจอยากทาํงาน อยากพฒันางานในฝ่าย
การศึกษา รวมถึงการร่วมพฒันาวิทยาเขตโดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกคนให้
กา้วรุดไปขา้งหนา้ เป็นวทิยาเขตเล็ก ๆ แต่เป็นเล็กพริกข้ีหนู หรือเป็นวทิยาเขตท่ีจ๋ิวแต่แจ๋ว 
 หลงัด าเนินการวจัิย 
 พบว่าผูว้ิจยัมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเก่ียวกับหลักการบริหารการศึกษามากข้ึน จากเดิม
สังเกตไดจ้ากคาํพูดเร่ิมเป็นภาษาทางการศึกษามากข้ึน เป็นภาษาทางการบริหารมากข้ึน ซ่ึงจากเดิม
คาํพูดในการท่ีจะให้ทาํงานอะไรสักอยา่ง จะเป็นลกัษณะคาํสั่ง เช่น ทาํอนัน้ีให้ดว้ย ทาํอนัน้ีหรือยงั 
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เร็ว ๆ นะ ทาํไมยงัไม่ทาํอีก ตั้งแต่ไดเ้รียนรู้หลกัการบริหารมาแลว้ ไดน้าํมาปรับใช้ในการทาํงาน 
เวลาจะใชใ้ห้เจา้หน้าท่ีทาํอะไรสักอยา่ง หรือจะให้ใครทาํอะไรให้ จะตั้งสติก่อนสั่ง เม่ือสั่งจริง จะ
ใชว้ธีิการขอความร่วมมือ แบบเชิญชวน หรือขอร้อง โดยไม่ทาํใหเ้ขารู้สึกวา่ เราสั่ง เพราะธรรมชาติ
ของคนจะมีทิฏฐิมานะ ไม่ชอบใหใ้ครมาสั่ง บางคนมีมาก บางคนมีนอ้ย ซ่ึงเราไม่รู้วา่ ใครมีระดบัใด 
เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกนัการขุ่นมวัแห่งจิตใจของเพื่อนร่วมงาน ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่ ให้ใชว้ิธีขอความ
ร่วมมือให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแบบเพื่อนท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนั จะไม่ใช้วิธีการสั่ง และพยายาม
หลีกเล่ียงคาํถามท่ีข้ึนตน้ดว้ยคาํวา่ “ทาํไม” เพราะคาํถามแบบน้ี จะส่ือถึงวา่เขาผิด เขาบกพร่อง เช่น 
“ทาํไมคุณยงัไม่ทาํอีก” “ทาํไมยงัไม่เสร็จอีก” ผูฟั้งจะไม่สบายใจเป็นอยา่งยิ่ง จึงใชว้ิธีการ เช่น พวก
เรามีงานเร่งด่วนเขา้มาแลว้นะ งานเขา้แล้วนะ เอาไงดี เร่ิมพรุ่งน้ีดีไหม คุณคิดว่าอย่างไร (ใจจริง
ตอ้งการเด๋ียวน้ี) เม่ือเจอสถานการณ์เช่นน้ี มัน่ใจว่าผูร่้วมงานจะให้ความสนใจ อยากมีส่วนร่วม 
อยากแสดงความคิดเห็น เพราะเราเกร่ินแบบปรึกษาหารือ และเม่ือเขาแสดงความคิดเห็น เราก็รับฟัง
ความคิดเห็นของเขา และเสนอความคิดเห็นของเราไป เม่ือถึงตอนน้ีเราจะขอให้เขาทาํงานให้ เขา
ยอ่มยินดีทาํเพราะไม่ใช่การถูกสั่งให้ทาํตั้งแต่ตอนแรก แต่เป็นการขอความร่วมมือ เป็นการนาํเอา
หลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการทาํงานประจาํวนั นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูว้ิจยัมีความ
สนิทสนมและเป็นกนัเองกบัคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี มากข้ึนจากเดิม สังเกตจากมีการพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการมากข้ึนมีการหยอกลอ้บา้งในบางคร้ัง มีการรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนับ่อยข้ึน มี
การไปร่วมงานพิธีการสาํคญัต่าง ๆ ของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ังข้ึน ซ่ึงจากเดิมพบวา่ผูว้ิจยัไม่ค่อย
ให้ความสําคญัในส่วนน้ีเท่าท่ีควร อีกทั้งผูว้ิจยัยงัมีบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือมีความ
ยืดหยุ่นมากข้ึน มีความอะลุ่มอะหล่วย ผ่อนปรนมากข้ึน มีความสุขุมรอบคอบใจเยน็พูดอธิบายให้
ความกระจ่างมากข้ึน อ่อนนอ้มถ่อมตนมากข้ึน นกัศึกษาไม่ค่อยกลวัเหมือนเดิม คนอยูใ่กลไ้ม่เครียด 

1.2.2 ผู้ร่วมวจัิย 
  การเปล่ียนแปลงของผูร่้วมวจิยัไดข้อ้มูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู ้
ร่วมวิจยัทุกท่านและท่ีสําคญัท่ีสุดคือจากผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลจากการใช้เคร่ืองมือ
การวจิยัฉบบัท่ี 6 (แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลหรือ IDP)  
 ก่อนด าเนินการวจัิย 
 พบวา่ผูร่้วมวจิยัแต่ละคนมีสมรรถนะในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นเกณฑ์ “ตํ่า” พิจารณา
จากผลคะแนนจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท่ีไดท้าํการประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัจริงและมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน นอ้ยมาก นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูร่้วมวิจยัแทบจะ
ไม่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสานเลย 
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 หลงัด าเนินการวจัิย 
 พบว่าผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีสมรรถนะทั้ง 6 ดา้นเพิ่มมากข้ึนจากก่อนการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติั โดยพบว่าผลคะแนนจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลมีผลการประเมินหลงั
การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัสูงกว่าผลการประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติั และยงัพบวา่ คะแนนมีค่าสูงกวา่เป้าหมายท่ีไดว้างไวจ้นเกือบใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็มในแต่
ละดา้น มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง บทเรียนออนไลน์มากข้ึน
เน่ืองจากไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการศึกษากบัผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัแบบตวัต่อตวั 
การรับฟังการบรรยายจากการอบรมสัมมนาการเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) หรือ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอน
จากการวจิยั นอกจากนั้นพบวา่ผูร่้วมวิจยัมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงมากข้ึน มี
ส่วนร่วมในการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มากข้ึน ใชบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของ
วิทยาเขตมากข้ึน นอกจากนั้นผูร่้วมวิจัยยงัได้มีการจดักิจกรรมระดมความคิดเห็นและทาํการ
สอบถามความรู้สึกต่อการเรียนการสอนผา่นระบบอีเลิร์นน่ิงให้นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นร่วม
อีกดว้ย ซ่ึงจากเดิมจะเป็นการตดัสินใจเฉพาะผูบ้ริหารและอาจารยไ์ม่ก่ีคนเท่านั้น การร่วมทาํวิจยั
ดว้ยกนัในคร้ังน้ีทาํใหก้ารพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง ผูร่้วมวิจยัแต่ละ
ท่านไดท้ราบถึงขอ้จาํกดัและศกัยภาพของตน ไดท้ราบถึงแนวทางวิธีการในการพฒันา ไดท้ราบถึง
นํ้าจิตนํ้าใจของเพื่อนร่วมวชิาชีพเป็นอยา่งดี 

ระดบักลุ่ม (Group/Team) ประกอบดว้ยกลุ่มผูร่้วมวิจยัมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี 

1.3  กลุ่มผู้ร่วมวจัิย 
ก่อนด าเนินการวจัิย 
พบวา่กลุ่มผูร่้วมวิจยัขาดการทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมต่างคนต่างทาํ โลกทั้งโลก

คือหอ้งทาํงานแคบ ๆ และโตะ๊ทาํงานเพียงตวัเดียว บางคนแทบไม่เคยคุยกบัอาจารยท์่านอ่ืนเลย ขาด
ความสามคัคีในการทาํงาน ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระงานในแต่ละฝ่ายของตนเอง บาง
คนมีรายช่ือเป็นสมาชิกของทีม แต่ไม่เคยเขา้ร่วมดาํเนินการของทีมเลย ทาํงานไม่เป็นระบบและ
ทาํงานแบบไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ไม่แบ่งเบาภาระงานมกับ่ายเบ่ียงวา่ไม่ใช่หนา้ท่ี 

หลงัด าเนินการวจัิย 
พบว่ากลุ่มผูร่้วมวิจยัได้ปรับเปล่ียนการทาํงานจากเดิมในลักษณะแบบแบ่งงานแล้ว

แยกกันไปทํา เปล่ียนเป็นการทํางานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมมากข้ึน มีการทํางานแบบ
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ประสานงานและแบบร่วมมือมากข้ึน เม่ือไดรั้บการขอร้องหรือขอความร่วมมือก็จะเต็มใจให้ความ
ร่วมมือถามถึงส่ิงท่ีจะตอ้งทาํให้ทีมมากข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการจดัประชุมเพื่อระดมสมองในการ
ปฏิบติังานโครงการ มีการจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยหลายต่อหลายคร้ังก่อนการลงมือปฏิบติังานจริง
เขา้ใจลกัษณะการทาํงานเป็นทีมมากข้ึน กลุ่มผูร่้วมวิจยัมีความสมคัรสมานสามคัคีกนัมากข้ึนจาก
เดิมในการปฏิบติังานกลุ่ม สังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการประชุมเพื่อพฒันาสาขาวิชาของตน ซ่ึง
หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาอย่างน้อยเทอมละ 4 คร้ัง ประกอบดว้ยคร้ังท่ี 1 ก่อนการเปิดเรียนประชุมเตรียมการเร่ือง
มคอ.3 (แผนการสอน) การเตรียมนกัศึกษา ปรับพื้นฐานนกัศึกษา ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ การให้
คาํแนะนาํนกัศึกษาเป็นตน้ คร้ังท่ี 2 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนสอนเป็นอยา่งไร การให้คาํปรึกษา
นักศึกษา การดูแลนักศึกษาเป็นต้น คร้ังท่ี 3 การติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงการให้คาํปรึกษานักศึกษาเป็นต้น และ คร้ังท่ี 4 การ
ประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดทั้งเทอม รวมทั้งแนวทางในการ
พฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึนในเทอมต่อไป ซ่ึงน้ีเป็นภารกิจหลกัของอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร หลงัจากผูร่้วมวิจยัไดเ้ขา้ร่วมวิจยัแลว้กิจกรรมการประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
กลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านเห็นความสําคญัของการให้ความร่วมมือในการประชุมเพื่อ
พฒันาสาขาวชิาของตนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงความสามคัคีดงักล่าวอาจเกิดจากการจดักิจกรรม
การจดัประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัในขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ
และกิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจและสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ในขั้นตอนท่ี 7 การ
ปฏิบติัใหม่ นอกจากนั้น ยงัเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัในทีมสาขาวิชากนัมากข้ึนจากเดิม 
โดยสังเกตจากการพูดคุยจากเดิมจะใช้คาํพูดระหว่างกนัค่อนขา้งเป็นทางการ แต่ปัจจุบนัเร่ิมใช้
คาํพูดแบบท่ีเป็นลกัษณะเป็นกนัเองมากข้ึน สุดทา้ยพบว่ากลุ่มผูร่้วมวิจยัยงัมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาระงานในแต่ละฝ่ายของตนเองเพิ่มมากข้ึน และมีการทาํงานในรูปแบบการนาํหลกัการ
ระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบติังาน สังเกตไดจ้ากผูร่้วมวิจยัแต่ละคนมีการวางแผนงานและการ
ดาํเนินการแล้วเสร็จ และมีการพูดถึงการประเมินผลและสรุปผล รวมถึงแนวทางการพฒันาท่ีดี
ยิง่ข้ึนไปกนัมากข้ึน 
 ระดับทั้งองค์การ (Entire Organization) คือมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวิทยาเขต
อีสานมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 
 ก่อนด าเนินการวจัิย 
 การเรียนการสอนของวิทยาเขตอีสานไม่มีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหลงัจากเรียนในชั้นเรียนแลว้ การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียน
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การสอนน้อยมาก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีไม่ดีเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มี
คอมพิวเตอร์ไวบ้ริการให้นกัศึกษาสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต งานประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนรอบขา้ง ทาํให้วิทยาเขตไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป
และแมแ้ต่งานประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตก์็ไม่เพียงพอ สุดทา้ยกลายเป็นวา่การบริหารจดัการ
วทิยาเขตขาดความเป็นระบบ 
 หลงัด าเนินการวจัิย 
 พบวา่ภาพรวมของวทิยาเขตดีข้ึน มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพและแข็งแกร่งมากข้ึน มี
การจดังานจดักิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีทั้ง facebook, line, 
website และส่ือประชาสัมพนัธ์ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ มีคนรู้จกัจาํนวนมาก ในเร่ืองการเรียนการ
สอนก็มีหลากหลายข้ึน เช่นมีการพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีบทเรียนออนไลน์ให้นกัศึกษาไดท้ดลองใช้ ผล
จากการท่ีได้เขา้ร่วมการวิจยัพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยั ทาํให้การเรียนการสอนในวิทยาเขต
อีสานเกิดการกระตุน้ให้อาจารยแ์ละนกัศึกษามีช่องทางใหม่ ๆ ท่ีจะศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
หลากหลายช่องทาง หลายรูปแบบเพราะการเรียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ทาํให้สามารถคน้ควา้
หาความรู้ไดไ้ม่รู้จบ ขอเพียงใส่คาํคน้ใหถู้กตอ้งก็จะไดรั้บคาํตอบท่ีตอ้งการและอีกส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้
ชัดเจนคือผูร่้วมวิจยัสามารถแนะนาํนักศึกษาให้สามารถศึกษาเรียนรู้ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ ไม่หวงความรู้เฉพาะในเอกสารการสอนของตนเองเท่านั้น
ทาํให้อาจารย์ยอมรับความรู้ท่ีมาจากหลากหลายแหล่งไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป 
นอกจากนั้น ยงัพบวา่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในเร่ืองของห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จากเดิม
ท่ีมีเพียงห้องเดียว ตอนน้ีมีเพิ่มข้ึนอีก 1 ห้องสามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกและมี
ระบบ Wi-Fi ท่ีครอบคลุมทั้งวทิยาเขตไวอ้าํนวยความสะดวกให้บุคลากร นกัศึกษาทุกคนซ่ึงเป็นผล
มาจากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในคร้ังน้ี และสุดทา้ยพบวา่มีการบริหารจดัการวิทยาเขตท่ีเป็นระบบและ
มีระเบียบมากข้ึน เน่ืองจากมีการนาํระบบการบริการการศึกษา (VisionNet) มาใชช่้วยในการจดัการ
ฐานข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาและงานการเงิน ทําให้บริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยี่งข้ึน มีการนาํส่ือโซเชียลมาใชใ้นการติดต่อประสานงานการนดัหมายต่าง ๆ ทาํให้
การดาํเนินงานของวทิยาเขตเป็นระบบราบร่ืนมากข้ึน 
 
2.  การเรียนรู้ (Learning) 

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพบวา่เกิดข้ึนทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัทั้งองคก์าร เป็น
การเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจยัวา่มีอะไรบา้ง เนน้การเรียนรู้
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เพื่อท่ีรู้อนัจะนาํไปสู่การคิดวิธีการแกปั้ญหาท่ีดียิ่งข้ึน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สําหรับการเรียนรู้
ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลมาจากการสังเกตในการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ทั้งใน
วงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตและขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่
นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงการสังเกตจากการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (ขั้นตอนท่ี 1-9) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัตวับุคคล (self) ประกอบดว้ยผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงัน้ี 
 1)  การเรียนรู้ของผู้วจัิย 
 (1) การท่ีจะพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยัในวิทยาเขตอีสานให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีได้วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการคอยติดต่อประสานงานการติดตามถาม
ความกา้วหนา้ การคอยขอความร่วมมือในการเขา้ประชุมบ่อย ๆ การให้ความช่วยเหลือคอยอาํนวย
ความสะดวกเวลาลงมือพฒันาบทเรียน เพื่อให้การพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีได้วางไวแ้ล้ว  อาจ
จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการอ่ืน ๆ มาเสริมเพิ่มอีกทางหน่ึงดว้ยเช่นการพยายามหาแรงจูงใจอ่ืน ๆ การสร้าง
แรงบนัดาลใจ การสร้างขวญักาํลงัใจ หรือแมแ้ต่การทุ่มเททาํงานหนกัให้เห็นเพื่อสร้างแรงกระตุน้
ใหก้บัผูร่้วมวจิยั ร่วมดว้ยการสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองของความมัน่คงในการทาํงานให้องคก์าร 

 (2) การท่ีจะพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในวิทยาเขตอีสานในเร่ืองของการ
ปรับกระบวนการเรียนเปล่ียนกระบวนการสอนจากแบบเดิมท่ีอ่านหนงัสือให้นกัศึกษาฟัง หรือจาก 
Chalk and Talk ท่ีใหจ้ดตามบนกระดานดาํมาเป็นแบบใหม่ เช่นการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียน
การสอนแบบนกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
หรือเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ท่ีเป็นแบบ Active Learning นั้นตอ้งค่อยเป็นค่อยไป ตอ้งอาศยั
วธีิการชกัชวน ขอความร่วมมือใหม้าร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัเพราะวิธีการใหม่ ๆ แบบน้ีลว้นตอ้ง
อาศยัเคร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ช่วยและตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมวิธีการใชเ้ทคนิค
เหล่าน้ีใหจึ้งจะเกิดการเรียนรู้และจะเปล่ียนแปลงได ้

 (3) เทคนิคการใชจิ้ตวิทยาในการพูดคุยการมีปฏิสัมพนัธ์ การประนีประนอม 
การอ่อนนอ้มถ่อมตนในการประสานงานร่วมกบัผูร่้วมวิจยัและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาเขตอีสาน
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 (4) การสร้างความเป็นกันเองกบัผูร่้วมวิจยัโดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นเพื่อน
ร่วมงานมีฐานะเสมอกนัจาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการท่ีไม่เป็นทางการเขา้มาช่วยมากกวา่ปกติ เพราะ
การทาํงานวิจยัน้ีอาจมองไดใ้นแง่ท่ีเป็นงานส่วนตวั เป็นเร่ืองของความกา้วหนา้ของผูว้ิจยัเท่านั้น ผู ้
ร่วมวิจยัจะเป็นเพียงผูส่้งเสริมให้ผูว้ิจยัมีความสําเร็จมีความก้าวหน้า ส่วนผูร่้วมวิจยัไม่ได้อะไร 
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ดงันั้นการให้ความเป็นกนัเอง ให้ความจริงใจ ให้เกียรติการขอความร่วมมือแบบอ่อนน้อมเกรงใจ 
วิธีการต่าง ๆ เช่นน้ีถูกนํามาใช้มากกว่าปกติ ในกิจกรรมเหล่าน้ี เช่นการร่วมรับประทานอาหาร
กลางวนั การชวนเล่นกีฬาร่วมกนั การไปร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ของผูร่้วมวิจยั เพราะนัน่จะแสดงให้
เห็นถึงการให้ความสําคญักบัเขา และจะเป็นส่ิงท่ีเขาจดจาํ เช่นงานแต่งงาน งานบวชนาค งานข้ึน
บา้นใหม่ เวลาเจบ็ป่วยไปเยีย่ม ถามถึงสารทุกขสุ์กดิบ การไปร่วมงานฌาปนกิจศพญาติ เป็นตน้ 

 (5) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การรู้จกักาลเทศะ การยกมือไหวก่้อน การรับไหว้
อยา่งใหเ้กียรติ ถือเป็นวิธีการสร้างความคุน้เคย และนาํมาซ่ึงความสนิทสนมเป็นกนัเองไดง่้าย และ
มีประสิทธิผลท่ีสุดโดยไม่ตอ้งลงทุนใด ๆ เลย น้ีเป็นแนวนโยบายหน่ึงของท่านรองอธิการบดีวิทยา
เขตอีสาน (พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) ท่านคอยพูดคอยสอนให้บุคลากรถือเป็นขอ้ปฏิบติัหน่ึงเลย
ทีเดียว เพราะเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามของไทยเรา พวกเราอยูใ่นมหาวิทยาลยัสงฆค์วามอ่อนนอ้มถ่อม 
ตนการไหวถื้อเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามยิ่ง ทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นเกิดความล่ืนไหลไม่
ติดขดั นอกจากนั้น การไหวถื้อเป็นการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั “ผูไ้หวย้อ่มไดรั้บการไหวต้อบ” 

 (6) ก่อนการนาํเสนออะไร หรือเปิดตวัโครงการใด ๆ แก่ผูร่้วมวิจยัหรือบุคคล
อ่ืน ๆ ท่ีร่วมรับฟัง ควรจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการนั้ นให้อ่านก่อน
ล่วงหนา้ หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีใหใ้นวนัท่ีนาํเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟัง จะทาํให้ผูฟั้งมี
ส่วนรับรู้รับทราบและเขา้ใจมากข้ึน 

 (7) การท่ีจะไดม้าซ่ึงแนวคิดดี ๆ หรือความรู้ใหม่ ๆ จากผูร่้วมวิจยัจาํเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งใหอิ้สระปล่อยใหเ้ขาไดคิ้ดและแสดงออกมาก่อนโดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือแนะนาํเขาก่อน 

 (8) ในการจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อการวจิยันั้น ควรเร่ิมจากการทบทวน
กรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีจะนาํมาใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงานเสียก่อน จากนั้นจึงให้ผูร่้วม
วิจยัระดมสมองร่วมกนัเพื่อจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการ
ข้ึนมา 1 ชุดตามแนวทางท่ีพวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกนันั้นและท่ีสําคญัปฏิทินการดาํเนินงาน
น้ีสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงั 

 (9) ในการจดักิจกรรมการสะทอ้นผลของขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ นอกจาก
จะเป็นการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั
แลว้ ยงัช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 (10) สาํหรับการไดม้าซ่ึงขอ้มูล “สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหา” ในขั้นตอน
ท่ี 2 การวางแผน บุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุดตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีอายุงานมานานพอสมควร 
มีความพร้อมทั้งคุณวฒิุและวยัวุฒิมีประสบการณ์ทั้งในระดบัปฏิบติัการและบริหาร เน่ืองจากจะทาํ
ใหม้องปัญหาไดช้ดัเจนตรงประเด็นและคลาดเคล่ือนนอ้ย 
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 (11) “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ตอ้งเกิดจากความเห็นร่วมท่ีเกิดจาก
ทั้งตวัผูว้ิจยัเองและผูร่้วมวิจยัทุกคน และหากเป็นไปไดส้ภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหานั้นมีผล
พลอยได้ท่ีตกกบัผูร่้วมวิจยัทุกคนแล้วยิ่งทาํให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระตือรือร้นและกระหายท่ี
อยากจะทาํเพราะเขาจะไดรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของดว้ย 

 (12) “ทางเลือกหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือก
ทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั้น การมานัง่ประชุมในหอ้งประชุมอยา่งเดียวแลว้ร่วมกนัคิดให้
ไดข้อ้สรุปเลยนั้นเป็นการยาก เน่ืองจากถูกจาํกดัทั้งเร่ืองของเวลา และแหล่งขอ้มูลให้ทาํการสืบคน้ 
ดงันั้นทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการให้ผูร่้วมวิจยัทุก ๆ คนกลบัไปคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองท่ีบา้นก่อน 
จากนั้ นจึงนําข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในท่ีประชุม และร่วมกันลงคะแนนเสียงคัดเลือกแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงแต่ละคนอาจมีทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหามากกวา่ 1 ขอ้ในแต่ละขอ้ของ
ปัญหาก็เป็นไปได ้

 (13) ก่อนท่ีจะดําเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั้น หากได้มีการเชิญผูท่ี้มี
ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการเขียนแผนปฏิบติัการและมีประสบการณ์ในการนาํแผนปฏิบติัการนั้น
ลงสู่การปฏิบติัจริงมาแลว้ จะทาํให้ผูร่้วมวิจยัไดม้องเห็นภาพท่ีชดัเจนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
สามารถจดัทาํแผนปฏิบติัการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็นกบัความตอ้งการในการพฒันา 
นอกจากนั้นท่านยงัสามารถแนะนาํและช้ีจุดท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อลดขอ้ผิดพลาดตอนลงมือ
ปฏิบติัจริง 

 (14) เคร่ืองมือการวิจยัคือส่ิงท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้น
เพียงพอและใชใ้นการสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
ไดก้าํหนดไว ้นอกจากนั้นยงัสามารถระบุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํแผนปฏิบติั
การลงสู่การปฏิบติัจริงไดอี้กดว้ย 

 (15) ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง
ดาํเนินการประเมินสภาพทัว่ไปของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงก่อน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดข้ึนหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพราะจะทาํใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และ
การประเมินดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการได้ตั้งแต่ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผน (ใน
งานวิจยัน้ีดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั) เพราะนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผลการประเมินดงักล่าวยงัสามารถนาํมาใช้ร่วมกบัการวิเคราะห์ 
“สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีสาํคญั” และจะเป็นท่ีมาของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพฒันาอีก
ดว้ย ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินในคร้ังน้ีทั้ง 6 ดา้น ในหัวขอ้ท่ี “ไม่มี” นั้นจะตรงกบัหัวขอ้
กิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการนัน่เอง 
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  (16) ในการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
กาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผลจริง ๆ แลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม (ขั้นตอนท่ี 1-9) แต่การสังเกตในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัจะใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกว่า
ขั้นตอนอ่ืน มีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมายสลบัซับซ้อนและเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกบัทุกโครงการ
และทุกกิจกรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดสภาพไดห้น้าลืม
หลงั หรือเกิดการทบัถมของภูเขาขอ้มูล นอกจากนั้นยงัจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกต
ผลไวอ้ยา่งชดัเจนก่อนเร่ิมการบนัทึกอนุทิน เพื่อให้มีกรอบในการบนัทึกไม่เช่นนั้นจะทาํให้ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวจิยัสับสนวา่ควรจะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้ง และอาจทาํใหเ้สียเวลาบนัทึกในส่ิงท่ีไม่สําคญั
และไม่มีประโยชน์ ซ่ึงการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลทาํไดด้ว้ยการร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือการ
วิจยั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้เคร่ืองมือการวิจยัจาํนวน 6 ฉบบัมาใช้ในการสังเกตดงัน้ีคือ 1) แบบ
บนัทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 4) แบบบนัทึกการสังเกตความกา้วหนา้ของโครงการ 5) แบบประเมิน
โครงการ 6) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ดงันั้นเคร่ืองมือ
การวจิยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จอยา่งนอ้ยก่อนขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั 

 (17) ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผลถือไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัมาก เน่ืองจาก
เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพื่อนาํผลจากการสังเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
ใหม่ หากการปฏิบติัในขั้นตอนน้ี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แผนปฏิบติัการท่ีจดัทาํข้ึนใหม่เช่นกนั 

 (18) กิจกรรมท่ีไม่สําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ในวงจรท่ี 1 ถูกนาํมา
กาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการใหม่ในวงจรท่ี 2 

 (19) การจดักิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจการสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการ
ปฏิบติัใหม่ในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่อนอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดผ้อ่น
คลายภายหลงัจากการดาํเนินการวิจยัในวงจรท่ี 1 แลว้เสร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้าง
ขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 เพื่อ
สร้างสมัครสมานสามัคคี ความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างผู ้ร่วมวิจัยด้วยกันแล้ว ยงัมี
วตัถุประสงค์เพื่อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาํเนินการวิจยัท่ีผา่นมาของผูร่้วม
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วจิยัแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอน
การปฏิบติัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 (20) การจดักิจกรรมเพื่อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัในขั้นตอนท่ี 7 
การปฏิบติัใหม่ ถือไดว้า่มีความสําคญัยิ่งเน่ืองจากเป็นการนาํเอาขอ้มูลเดิมท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 การ
ปฏิบติั มาพิจารณาประกอบในการทบทวนแกไ้ขปรับปรุงและเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมมากท่ีสุดก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ทั้งน้ีหวงัผลให้การ
ปฏิบติัสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้

 (21) ผลจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ ในขั้นตอนท่ี 7 การ
ปฏิบติัใหม่ นั้นแต่ละคนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
วงจรท่ี 1 มาปรับใชใ้นการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากในการประชุมแต่ละคร้ังมีการ
หยิบยกขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในวงจรท่ี 1 มาพูดคุยในท่ีประชุมเสมอและเรียนรู้ร่วมกนัอีกว่าการ
ปฏิบติังานกิจกรรมต่าง ๆ หากต้องการให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้
จาํเป็นตอ้งเกิดจากความร่วมไมร่้วมมือจากผูร่้วมวจิยัทุกคนและทุก ๆ คน จะตอ้งทาํดว้ยความเตม็ใจ 

 (22) ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่พบวา่ในขั้นตอนท่ี 
9 การสะทอ้นผลใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการ
หลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ และ 2) การสะทอ้นผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันําแผนลงสู่การปฏิบติัแล้วเสร็จ ซ่ึงแตกต่างจากขั้นตอนท่ี 5 การ
สะทอ้นผล ซ่ึงมีเพียงขั้นตอนเดียว คือขั้นตอนการสะท้อนผลการปฏิบติังานโครงการหลังการ
ปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนยอ่ยท่ี 2 กิจกรรมการสะทอ้นผลการพฒันาอี
เลิร์นน่ิงในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ 
ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่า การใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 แบบประเมิน
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน มาใช้ในการประเมิน
สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน มีความจาํเป็นอย่างมากทั้งระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” และ “หลงันาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” โดยในระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” สามารถใช้
เป็น Check list ในการระบุสภาพปัญหาในขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้การกาํหนดสภาพปัญหามี
ความครอบคลุมและครบถ้วน และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการและกิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ ส่วนในระยะ “หลังนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ” ใช้สําหรับช้ีวดัการ
เปล่ียนแปลงหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน 



 
318 

 (23) ในท่ีประชุมกบัผูร่้วมวิจยัในการปฏิบติัในขั้นตอนต่าง ๆ ควรตอ้งพูดให้
นอ้ยท่ีสุดและลดบทบาทของตนเองลง เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัมีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นให้มาก
ท่ีสุด นอกจากนั้นยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีคอยกระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยับางคนท่ีมีส่วนร่วมนอ้ยไดแ้สดงทศันะ
ใหบ้่อยมากข้ึน ไม่เช่นนั้นก็จะเห็นแต่ผูร่้วมวจิยัหนา้เดิม ๆ ท่ีแสดงทศันะในการประชุมทุกคร้ัง และ
ท่ีสําคญัผูว้ิจยัตอ้งพยายามลดช่องวา่งระหวา่งคาํวา่ “หวัหนา้ฝ่าย” กบั “ลูกนอ้ง” ให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้เพราะบางทีความเกรงใจทาํใหผู้ร่้วมวจิยัไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 

 2) การเรียนรู้ของผู้ร่วมวจัิย 
 (1) กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสําคญั

และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ีโดยสังเกตได้จากการให้ความสนใจและการร่วม
แสดงความคิดเห็นของผูร่้วมวจิยัภายหลงัจากการนาํเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 

 (2) แนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไม่วา่จะเป็นเทคนิคการระดม
สมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ 
เทคนิคการถอดบทเรียนเป็นตน้ โดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในขณะทาํงานเช่นความสามารถใน
การจดักิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการและการร่วม
ถอดบทเรียนเป็นตน้ 

 (3) ความรู้ใหม่ในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองการศึกษาเช่นเร่ืองเทคนิคทาง
ช่างท่ีเห็นผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัช่วยกนัปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจาก
เดิมผูร่้วมวิจยัแต่ละคนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเลยแมแ้ต่น้อย ทาํให้เกิดขอ้คิดว่า
คนเราสามารถเรียนรู้ไดใ้นส่ิงท่ีตนสนใจ 

 (4) เร่ืองของการใหค้วามสาํคญักบัการแนะนาํแหล่งคน้ควา้ดี ๆ ใหม่ ๆ แหล่ง
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีนักศึกษาสามารถสืบค้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกท่ีทุกเวลา ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บางคร้ังเน้ือหาท่ีเราเคยบรรยายอาจให้นกัศึกษาไปคน้หาความรู้เองใน Youtube ซ่ึงมี
ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะนาํวิธีการเรียนรู้ไวเ้ป็นอยา่งดีและดีกวา่ท่ีเราเคยบรรยายดว้ยซํ้ า ดว้ยเหตุน้ีเราจะ
ไม่ไดเ้ป็นผูห้วงความรู้แต่จะเป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์ใหม่ทางการศึกษาใหแ้ก่ลูกศิษยข์องเรา 

 ระดับกลุ่ม (Group/Team) ประกอบดว้ยกลุ่มผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

 (1) การทาํงานเป็นทีมและการประสานงานกนัไม่วา่ระหวา่งภายในเวลาลงมือ
พฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง หรือระหวา่งทาํโครงการสังเกตไดจ้ากการท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัแสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลาของการนาํแผนลงสู่การ
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ปฏิบติั โดยท่ีทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือเพื่อให้การดาํเนินงานทุกโครงการมีความเช่ือมโยงกนั
ขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 

 (2) ในการทาํงานในลกัษณะทีมโครงการหากตอ้งการให้การปฏิบติัประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวจ้าํเป็นอย่างยิ่งท่ีหัวหนา้โครงการหรือผูรั้บผิดชอบโครงการ
อาจจะตอ้งสร้างแรงจูงใจเป็นการกระตุน้การปฏิบติัใหก้บัสมาชิกภายในทีม 

 (3) หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการทาํงาน การพฒันาสมรรถนะของบุคคลโดยใช้แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  

 (4) การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ สังเกตไดจ้ากการท่ีกลุ่มผูร่้วมวิจยัมี
ทกัษะในการจดัประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพื่อพฒันาสาขาวิชาของตนเองตามกระบวนการ 
PDCA เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ระดับทั้งองค์การ (Entire Organization) คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงัน้ี 

 (1) การแกปั้ญหาและพฒันาอีเลิร์นน่ิงดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในคร้ัง
น้ีคือการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 (2) แนวทางการพฒันาอีเลิร์นน่ิงโดยการใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 

 (3) การเปล่ียนวธีิคิดหรือวธีิการทาํงานใหม่ท่ีเป็นการทาํงานท่ีเป็นระบบมากข้ึน 
 (4) การวางแผนกิจกรรมหรือโครงการและการทบทวนเพื่อการวางแผนใหม่

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
3.  ความรู้ใหม่ (New Knowledge)  

 เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการกระทาํ (Action) เป็นความรู้ชัว่คราวชัว่ขณะในบริบทหน่ึง ๆ 
(Specialize Knowledge) ความรู้ใหม่จากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดข้ึนไดจ้ากการ
พิจารณาร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั “จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนกัวิจยัท่ีมีความรู้
เชิงทฤษฎีกบัผูร่้วมวจิยัท่ีมีความรู้เชิงประสบการณ์ในพื้นท่ี” เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน
ของการทาํงาน เม่ือประมวลภาพโดยรวมแลว้ไดก่้อให้เกิด “นวตักรรม” ท่ีนาํมาแกปั้ญหาแตกต่าง
จากทฤษฎีหรือแตกต่างจากท่ีเคยทาํกนัมาแต่เดิมอะไรบา้ง?” ความรู้ใหม่ (New Knowledge) ในการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูล (Data) และสารสนเทศ 



 
320 

(Information) ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน (Action) ในแต่ละส่วนงาน (Parts) เม่ือนาํมาเช่ือมโยงกนั 
(Connection of Parts) จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (a whole) ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บน้ี หากเช่ือมโยงกนั
หลากหลาย (Joining of Wholes) คงท่ีและใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป จะเป็นภูมิปัญญา (Wisdom) เพื่อ
การเผยแพร่ไปยงัแหล่งอ่ืน ๆ ได ้(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2556) ความรู้ใหม่จากการวิจยัในคร้ังน้ีเกิดข้ึน
ใน 2 ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน 2) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ความรู้ใหม่เกีย่วกบัการพฒันาอเีลร์ินน่ิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอสีาน 

 3.1.1 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการอบรมสัมมนาเพียงอยา่งเดียว สามารถ
ใช้ไดว้ิธีการอ่ืน ๆ ไดอี้กหลากหลายวิธีเช่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การฝึกปฏิบติั การสอนงาน การ
สังเกตในส่ิงท่ีคนอ่ืนทาํ เป็นตน้ 

 3.1.2 การนาํแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรพบวา่สามารถทาํใหเ้ห็นภาพการพฒันาของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 3.1.3 การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Blended Learning คือการนํา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีตนเองพฒันาข้ึนมาเป็นส่วนเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ปกติ ถือวา่เป็นการพฒันาศกัยภาพของตน และสามารถใกลชิ้ดนกัศึกษาไดม้ากข้ึนในแง่ของความ
เป็นพวก Native Digital ดว้ยกนั สังเกตเห็นวา่นกัศึกษาจะชอบการนาํเอาระบบอีเลิร์นน่ิงมาใช ้

 3.1.4 การพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในเร่ืองกระบวนการสอนจาํเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมแนะนาํวธีิการสอนใหม่ ๆ ให ้ดว้ยการนาํเอาเทคโนโลยมีาช่วย 

 3.1.5 ในดา้นการประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตนั้น นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้ 
ถือวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นคนคอยประชาสัมพนัธ์วิทยาเขตไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ก่อนท่ีเขา
จะจบการศึกษา เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้เขาประทบัใจ ให้เขาพึงพอใจ 
ให้เขาศรัทธา ให้เขาภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นศิษยเ์ก่าของวิทยาเขต เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการสมยัใหม่ ท่ีเขาประทบัใจ จึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีพวกเขาเหล่าน้ีจะทาํหน้าท่ีเสมือนกอง
ประชาสัมพนัธ์ของวิทยาเขตช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้กบัวิทยาเขตของเราซ่ึงถือว่าเป็นการ
ลงทุนดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีคุม้ค่ามาก 

 จากความรู้ใหม่ท่ีนาํเสนอขา้งตน้นาํมาบูรณาการกบัผลการเปล่ียนแปลงและ
การเรียนรู้ท่ีไดน้าํเสนอมาแลว้ก่อนหน้าน้ีทาํให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั “หลกัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน” ดงัน้ี 
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 1) การพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
อยา่งมีประสิทธิผลควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เน่ืองจากการ
พฒันาทั้ง 6 ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากผูร่้วมวจิยัทุกคน 

 2) หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม แนวคิดการพฒันาอีเลิร์นน่ิงรวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีผูร่้วมพฒันาจาํเป็นตอ้งรู้
ก่อนเร่ิมการพฒันา 

 3) การพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจัย จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้แผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเน่ืองจากสามารถวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
รูปธรรมได ้

 4) “แรงบนัดาลใจ” เป็นแรงกระตุน้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีตามมา 
 5) “การไดใ้จ” ผูร่้วมการพฒันาเพื่อการพฒันาแบบ “เตม็ใจ” 
 6) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติัทุกขั้นตอนของ

ผูร่้วมการพฒันา ปล่อยใหทุ้กคนไดใ้ชคิ้ดท่ีอิสระในการลงมือพฒันาบทเรียนของตน 
 7) ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ การรับฟังความเห็นของเพื่อน

ร่วมอาชีพ การเชิญชวนให้ร่วมทาํแทนการสั่งให้ทาํ ความเป็นกนัเองของผูร่้วมการพฒันาทุกฝ่าย
การสร้างความสามคัคี ความสนิทสนม ขวญักาํลงัใจการทาํงานเป็นทีมในกลุ่มผูร่้วมการพฒันาดว้ย
กิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการ ยอ่มนาํมาความเป็นชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์

3.2  ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน   

เป็นขอ้คน้พบในบริบทเฉพาะ (Specific Context) ตามหลกัการหน่ึงของการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงไม่สามารถนําไปอ้างอิงเพื่อใช้ในวิทยาเขตอ่ืนได้โดยทั่วไป 
(Generalization) แต่ผูท่ี้สนใจอาจนาํเอาผลการวิจยัน้ี ไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางหรือนาํไปปรับใช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงานตนเองได ้สรุปไดด้งัน้ี 

รูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ประกอบดว้ย 

ดา้นท่ี 1 อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
 - โอกาสเขา้อบรมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ  

- การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ 
- ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
- สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอนรายวชิาของท่าน 
- ยดึมัน่ในคุณธรรมตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
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- ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณคิดก่อนแชร์ 
- บทเรียนการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม 

ดา้นท่ี 2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง 
- ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียนการสอน 
-  ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ 
- ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
- ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน 
- ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก 
- รับผดิชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
- คล่องแคล่วชาํนาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
- ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา 

ดา้นท่ี 3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
 - ผูแ้นะนาํหรือพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 

- ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้าํเร็จเม่ือมีพี่เล้ียงร่วมการพฒันา 
- ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
- การมีพี่เล้ียงเป็นส่ิงจาํเป็น 
- ทาํงานเป็นทีมคอยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 
- ทีมงานมีความรู้ดีอธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ 
- ทีมงานมีความเป็นกนัเองมีความเป็นกลัยาณมิตร 

ดา้นท่ี 4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
 - โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการซกัถามอยูเ่สมอ 

- โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็นคาํวจิารณ์จากการอบรมพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
- ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนเม่ือมีผูแ้นะนาํ 
- การพฒันาอีเลิร์นน่ิงใหส้ัมฤทธ์ิผลผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 
- การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้ 
- ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

ดา้นท่ี 5 การขอความรู้ประสบการณ์ 
- โอกาสในการซกัถามขอ้สงสัย 
- การไดค้าํตอบท่ีตรงคาํถาม 
- อุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวธีิการท่ีสร้างสรรค ์
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- ใฝ่เรียนรู้มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มานาํเสนออยูเ่สมอ 
ดา้นท่ี 6 การศึกษาดว้ยตนเอง 

- ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง 
- ศกัยภาพในการสร้างบทเรียนท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้
- ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัเอง 
- ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียนในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอนอยูป่ระจาํ 
- ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั 

จากความรู้ใหม่ท่ีไดใ้น 2 ลกัษณะขา้งตน้ คือ 1) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 2) ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันา      
อีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน นาํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจนได้
ขอ้สรุปท่ีเรียกว่า “กรอบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ดว้ยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” ดงัภาพท่ี 34 
 

 
 

ภาพที ่4.31 กรอบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน ด้วยการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการดาํเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณี
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ในคร้ังน้ี 
โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 10 ขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนั้น
เสร็จส้ินทุกขั้นตอนแลว้ จึงสรุปเรียงผลตามลาํดบัเพื่อการนาํเสนอดงัน้ี 
 1. พื้นท่ีและเป้าหมายในการวจิยั 
 2. คาํถามการวจิยั 
 3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5. ขั้นตอนการวจิยั 
 6. สรุปผลการวจิยั 
 7. อภิปรายผลการวจิยั 
 8. ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 พืน้ทีแ่ละเป้าหมายในการวจิัย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน” เป็นการวิจยัในระดบัโรงเรียน (School-wide) ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณลักษณะ 3 ประการคือ 1) เป็นวิทยาเขตในภูมิภาคของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ศาลายา จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากเป็นวิทยาเขต จึงมีส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านบทเรียนออนไลน์ แบบอีเลิร์นน่ิง ยงัไม่มีให้นกัศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมในเวลาวา่งอนัเป็นการเรียนรู้ทุก ท่ีทุกเวลา ตามอธัยาศยั 2) เป็นวิทยาเขตท่ีผูบ้ริหาร 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. รองอธิการบดี) มีความประสงค์จะให้คณาจารย์ได้นําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา ณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ให้มากข้ึน ในทุกรายวิชาถ้าเป็นไปได้ ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาท่ีถูกเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 14 รูป/คน ไดร่้วมกนัพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงในรายวิชาท่ีตนเองบรรยาย จะสามารถแกปั้ญหาการไม่มีบทเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง 
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ของวทิยาเขตอีสานไดใ้นระดบัหน่ึง 3) เป็นวิทยาเขต ท่ีผูว้ิจยัทาํงานอยู ่จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปไดต่้อการท่ีจะเชิญชวนคณาจารยร่์วมวิชาชีพมาดาํเนินการวิจยัดว้ยกนั และเขา้ไปเก็บขอ้มูล
ในการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบนัทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมท่ีดาํเนินการสามารถเขา้ไป
ปฏิบติังานภาคสนามไดต้ลอดระยะเวลาท่ีจะทาํการวิจยั ซ่ึงผลจากการเลือกสถานท่ีท่ีจะดาํเนินการ
วจิยั คือ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตอีสาน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
 เน่ืองจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดผูร่้วม
วิจยั (Research Participants) เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรของวิทยาเขตอีสาน ในแต่ละสาขาวิชา
เพื่อใหไ้ดบ้ทเรียนกระจายทุกสาขาวชิาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 14 รูป/คน 
ประกอบดว้ย 1) พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. (สาคร ภกัดีนอก) 2) พระมหาวิศกัด์ิ ชาตสุโภ (เชยชมศรี) 
3) พระมหาสัจจารักษ ์ปาลโก (ไร่สงวน) 4) พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ) 5) พระทวี อภโย 
(ข่ายมณี) 6) รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 7) นายวรเทพ เวยีงแก 8) นายธนกร ชูสุขเสริม 9) นายศกัดิพงษ ์
โสภาจร 10) นายอภิชิต เหมือยไธสง 11) นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร 12) นายสุพรรณ์ กอ้นคาํ 13) ดร.
สิทธิพร เกษจอ้ย 14) นายคมัภีรภาพ คงสาํรวย และนกัศึกษา 140 รูป/คน (รายช่ือในภาคผนวก) โดย
ผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยัมีสถานะเท่าเทียมกนัร่วมลงมือพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงในการร่วมกนัคิด ปฏิบติั 
สังเกตผล และสะทอ้นผลของการวจิยัทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
 

5.2  ค าถามการวจิัย 
 ผลการดาํเนินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในขั้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบติั การ
สังเกต และการสะทอ้นผล ใน 2 วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร การ
ดาํเนินการนั้น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประสบการณ์การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ภายในชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน อะไรบา้ง 
 

5.3  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอี
เลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ดว้ย
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
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5.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซ่ึงจาํแนกเป็นสามกลุ่ม ดงัน้ี 1) แบบสังเกต (Observation Form) มี 1 ฉบบัคือ เคร่ืองมือการ
วจิยัฉบบัท่ี 4 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) มี 1 ฉบบัคือ เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 2 แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบหรือบนัทึก (Examining/records) เช่น บนัทึกอนุทิน (Journal) แผนท่ี 
(Maps) เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลกัฐานส่ิงของ (Artifacts) 
บนัทึกภาคสนาม (Field Notes) มี 4 ฉบบัคือ เคร่ืองการวิจยัฉบบัท่ี 1 แบบบนัทึกการประชุม 
เคร่ืองมือการวิจยั ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เคร่ืองมือการวิจยั ฉบบัท่ี 5 แบบประเมินโครงการ 
เคร่ืองมือการวจิยัฉบบัท่ี 6 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 

5.5  ขั้นตอนการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มี 2 วงจร 10 ขั้นตอน ระยะเวลาในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 
วงจรของกิจกรรมการเตรียมการ การวางแผน การนาํแผนไปปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล 
ภายในปีการศึกษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 รวม 2 ภาค
การศึกษาไดด้าํเนินการในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ่งการดาํเนินการออกเป็น 3 ระยะโดยแต่ละ
ระยะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัรายละเอียดดงัน้ี  
 ระยะท่ี 1 การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เสริมสร้างความ
เป็นกนัเอง ความร่วมมือ สัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึน (2) เสริมสร้างความกลา้คิด กลา้แสดงทศันะ  
(3) ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การจดัประชุมพบปะพูดคุย
ฉนัภตัตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 
และ 26 มิถุนายน 2558 
 ระยะท่ี 2 การให้ความรู้เบ้ืองตน้สําหรับการวิจยั (ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้และแนวคิดเชิง
เทคนิค) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การเปิดตวัโครงการวิจยัและนาํเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สร้างความคุน้เคย ความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมงาน และความเป็นผูร่้วมการวิจยั 
(2) เสริมพลงัดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
ดาํเนินการในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 และ 2) การเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัผูร่้วมวิจยั มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
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ส่วนร่วม และแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีสําคญั สามารถนาํแนวคิดเชิงเทคนิคท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ในการ
ดาํเนินการวจิยั โดยดาํเนินการในวนัท่ี 24 และ 31 กรกฎาคม 2558 
 ระยะท่ี 3 การใหผู้ร่้วมวิจยัร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผนอยา่งเต็มท่ีก่อนโดยใชค้วามรู้ส่วน
บุคคลท่ีมีอยูเ่ดิม (Tacit Knowledge) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมร่วมคิดและวางแผน
จากความรู้ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่เดิม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เป็นการดึงศกัยภาพของผูร่้วมวิจยัออกมา
อยา่งเตม็ท่ีก่อน (2) เพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานของแต่ละคนท่ีมีอยู ่อีกทั้งยงัอาจไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีซ่อน
อยู่ในตวัผูว้ิจยัแต่ละคน เพราะหากให้ความรู้ทางทฤษฎีไปแลว้อาจเป็นการปิดกั้นความคิดภายใน
ของเขาได ้และท่ีสาํคญัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัพฒันาการของแต่ละคนได ้โดยดาํเนินการในวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2558 และ 2) จดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานและจดักิจกรรมสะทอ้นผล มีวตัถุประสงค์ (1) 
เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัทั้ง 10 ขั้นตอน (2) เพื่อถอดบทเรียนท่ีได้จากการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกนัโดยดาํเนินการในวนัท่ี 21-28 สิงหาคม 2558 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะห์สภาพ
ความตอ้งการการพฒันาอีเลิร์นน่ิงโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ท่ีตอ้งการพฒันาหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูร่้วมวิจยั
ได้ร่วมกนัวิเคราะห์ “สภาพการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน ท่ีเคยเป็นมา” “สภาพการเรียนการสอนดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิงในปัจจุบนั” “สภาพปัญหาท่ี
สาํคญัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน” “สภาพการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหาดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิง” “ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา
การเรียนรู้ดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิง” “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติัการแกปั้ญหาดว้ยการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน” โดยดาํเนินการในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 และ 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา โดยดาํเนินการในวนัท่ี 
25 กนัยายน 2558  
 ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั (Acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) จดัทาํเคร่ืองมือในการ
วิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
ปฏิบติังาน โดยดาํเนินการในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2558 2) การประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก่อนนาํแผนลงสู่การ
ปฏิบติั  มีวตัถุประสงค์เพื่อการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัดว้ย
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัจดัทาํข้ึน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลการ
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ดาํเนินงานในระยะต่อ ๆ ไป โดยดาํเนินการในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 3) การนาํแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติั มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการท่ีไดจ้ากการจดักระทาํร่วมกนั 
โดยดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (Observing) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
กาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผลตาม
สภาพจริงของผลการดาํเนินงานท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั จุดเด่น จุดบกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีกระทาํสําเร็จ ไม่สําเร็จ ส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงแก้ไข และการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน โดยดาํเนินการใน
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการ
สังเกตผลและรายงานผลของความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) 
ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล โดยดาํเนินการใน
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผล
การสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความพึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการในวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2558 
 ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล (Reflecting) ประกอบดว้ย 1 ขั้นตอนย่อยดงัน้ีคือ 1) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแล้วเสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื่อสะทอ้นผลการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีทาํสาํเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข และ
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยดาํเนินการในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 
 ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม่ (Re-planning) ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมคือ 1) การศึกษา
วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของการพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนขอ้มูลการดาํเนินงานใน
ทุกขั้นตอนท่ีผ่านมา พร้อมทั้ งได้นําเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินงานตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการนาํแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพื่อ
ช้ีให้เห็นขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมพฒันาข้ึน กาํหนดไว ้6 ดา้น โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน) ให้แก่ผูร่้วม
วิจยัได้รับทราบ รวมทั้งนําเสนอให้เห็นถึงส่ิงท่ีบรรลุความคาดหวงัและส่ิงท่ียงัไม่บรรลุความ
คาดหวงั ก่อนท่ีจะร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั และสาเหตุของปัญหา เพื่อนาํไปกาํหนด 
“สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” “การระบุทางเลือกท่ีหลากหลาย” “การประเมินและเลือก
ทางเลือก” และ 2) การจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํทางเลือกท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
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วิจยัไดร่้วมกนัประเมินนาํมาจดัทาํแผนปฏิบติัการใหม่ โดยทั้ง 2 กิจกรรมดาํเนินการในวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2558 
 ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมคือ 1) สร้างแรงบนัดาล
ใจ การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้ สร้างแรง
บนัดาลใจ และสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระตือรือร้น ใคร่ท่ีจะพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง
ของตนให้สําเร็จ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของลูกศิษย์ทุกคนโดยดําเนินการในวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2558 2) การกาํหนดแนวปฏิบติัร่วมกนั มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ร่วมกนัวางแนวปฏิบติั
เพื่อให้แผนปฏิบติัการใหม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย (2) ร่วมกนัพิจารณาทบทวนแกไ้ขเคร่ืองมือการ
วิจยัเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบติังานใหม่ โดยดาํเนินการในวนัท่ี 8 มกราคม 
2559 3) การนาํแผนลงสู่การปฏิบติัใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัลงมือปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ
ใหม่ท่ีไดจ้ากการจดัทาํร่วมกนั โดยดาํเนินการในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2559 
 ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอน
การกาํหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล มีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกนักาํหนดรูปแบบการสังเกตผล
ตามสภาพจริงของผลการดําเนินงานท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินโครงการ/กิจกรรม และร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีกระทาํสําเร็จ 
ไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข และการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน           
2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการสังเกตผลและรายงานผลของ
ความพึงพอใจของผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนรายละเอียดของโครงการ 2) 
ส่วนรายละเอียดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล ดาํเนินการในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 3) ขั้นตอนการ
ประเมินและสรุปผล มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัสรุปผลการสังเกตผลและขอมติเห็นชอบ และความ
พึงพอใจ ของแต่ละโครงการ โดยดาํเนินการในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอ้นผลใหม่ (Re-reflecting) ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 1) การ
สะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงัการปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอรายงานท่ี
แต่ละทีมได้สรุปและสังเคราะห์ความรู้มาแลว้ให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาและรับรองว่าสําเร็จจริง
หรือไม่ ทราบถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ใหม่ 
รวมถึงความรู้ใหม่ โดยดาํเนินการในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 2) การสะทอ้นผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
เพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผน
ลงสู่การปฏิบติัแลว้เสร็จ มีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอผลการการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หลังนํา
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัแล้วเสร็จในวงจรท่ี 2 โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 (แบบ
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ประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน) และนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงไดด้าํเนินการไปตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั ใหผู้ร่้วมวจิยัไดรั้บทราบและลงมติให้ความ
เห็นชอบ โดยดาํเนินการในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (Conclusion) ประกอบดว้ย 1 กิจกรรมคือ การถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) มีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมกนัทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมาใน
แง่มุมต่าง ๆ โดยการศึกษาทบทวนผลการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 รวมทั้งเพื่อหาขอ้สรุปใน
ประเด็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และความรู้ใหม่
จากการปฏิบติัจริง โดยดาํเนินการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
 

5.6  สรุปผลการวจิัย 
 สรุปผลการวิจยั นาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เรียงตามลาํดบั การเปล่ียนแปลง 
การเรียนรู้ และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิบติัจริง ดงัน้ี 
 1.  การเปลีย่นแปลง 
 1) การเปลีย่นแปลงทีค่าดหวงั 
 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนักาํหนดความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงเป็น 2 ระดบั คือ 1) 
ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวมทั้งวิทยาเขตอีสาน และ 2) ความคาดหวงัการ
เปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
 (1) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเป็นภาพรวมทั้งวิทยาเขตอีสาน การพฒันา
อีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
บรรลุความคาดหวงัทั้ง 6 ดา้น คือ 1) อบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
อย่างต่อเน่ือง 3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 5) การขอ
ความรู้ประสบการณ์ และ 6) การศึกษาดว้ยตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นท่ี 1 อบรม
สัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 2 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั้งหมด โดยไดรั้บการ
แกไ้ขผา่นการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
(E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ด้วย Moodle LMS ด้านท่ี 2 ตระหนักในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่าง
ต่อเน่ือง จากปัญหาท่ีพบจํานวน 1 ข้อ บรรลุความคาดหวงั โดยได้รับการแก้ไขผ่านการนํา
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) 
แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle LMS ดา้นท่ี 3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 
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ขอ้ บรรลุความคาดหวงั โดยไดรั้บการพฒันาผา่นการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการ
ท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle LMS ดา้นท่ี 4
สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 3 ขอ้ บรรลุความคาดหวงัทั้งหมด โดย
ได้รับการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย Moodle LMS ดา้นท่ี 5 การขอความรู้ประสบการณ์ 
จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ขอ้ บรรลุความคาดหวงั โดยไดรั้บการพฒันาผา่นการนาํแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวิจยั ดว้ย 
Moodle LMS ดา้นท่ี 6 การศึกษาดว้ยตนเอง จากปัญหาท่ีพบจาํนวน 1 ขอ้ บรรลุความคาดหวงั โดย
ได้รับการพฒันาผ่านการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัในโครงการท่ี 2 โครงการอบรมการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วมวจิยั ดว้ย Moodle LMS  
 (2) ความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
 สาํหรับความคาดหวงัการเปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบติัการ
คือ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ โดย
หลังจากผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัยได้นําแผนสู่การปฏิบัติแล้ว พบว่า ผลการดําเนินโครงการทั้ ง 4 
โครงการ ประสบความสาํเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือสภาพท่ีคาดหวงัทั้งหมด คือ โครงการ
ท่ี 1 โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับระบบอีเลิร์นน่ิง ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผู ้
ร่วมวิจยั ด้วย Moodle LMS โครงการท่ี 3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และโครงการท่ี 4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวิทยาเขต
อีสาน หากพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าจากจาํนวนกิจกรรมทั้งหมดจาํนวน 12 กิจกรรมได้
ดาํเนินกิจกรรมจนประสบความสําเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 12 กิจกรรมดงัน้ี 1) จดัหา
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีในหอ้งคอมพิวเตอร์ไดม้าจากงบประมาณปี 2558 โดยเลือกเอาเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติั
ทางแม่ข่ายท่ีสูงท่ีสุดมาทาํเป็นเคร่ืองแม่ข่ายระบบอีเลิร์นน่ิง เป็นผลิตภณัฑ์ของ Lenovo System 
x3650 M5 2) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัไดช่้วยกนัติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเขา้ตูแ้ละติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
ติดตั้งระบบ Moodle LMS และซอฟทแ์วร์ท่ีรองรับกบัระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีพร้อมรองรับการใช้งาน 
โดยสามารถรองรับการเช่ือมต่อคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 100 ผูใ้ชง้าน เช่ือมต่อกบัระบบ LAN ระดบั กิกะ
บิตต่อวินาที 3) ทดสอบระบบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย โอนขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง       
4) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยั จดัหาเคร่ืองแม่ข่ายสํารอง ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการ Linux 
CentOs ติดตั้งระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ Moodle LMS ทดสอบการเช่ือมต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ต 5) ผูว้จิยัจดัเตรียมการอบรม นดัหมายผูร่้วมวิจยั เตรียมเอกสารประกอบการอบรม แจง้



 

332 

ผูช่้วยนักวิจยั (นายคมัภีรภาพ คงสํารวย) เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรอบรม 6) ผูร่้วมวิจยั
พร้อมกนัอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ณ ห้อง 221 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 7) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนักวิจยั จดัหารางครอบสายแลนโลหะแบบบานสวิงอย่างดี ปลัก๊
ไฟฟ้าอยา่งดี สายไฟฟ้า สายแลน เกรด A (Lan Cable: UTP Cat5e) หวั RJ-45 ไมโครโฟน สายรัด 
(Cable Tie) วดัพื้นท่ีห้อง กาํหนดจุดติดตั้งปลัก๊ไฟฟ้า จุดเช่ือมต่อสายแลน จุดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
เจาะพื้นกระเบ้ืองเพื่อยึดรางครอบสายแลนและสายไฟฟ้า 8) จดัหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อ
จาํนวนนักศึกษาท่ีจะใช้เรียนบทเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่านคอมพิวเตอร์ จดัหาเก้าอ้ี จดัหาคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีเพียงพอกบัจาํนวนโต๊ะ 9) วดัความ
ยาวของสายแลนจากเคร่ืองกระจายสัญญาณ (Cisco Gigabit Switching Hub) มายงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองแลว้ตดัสายให้พอดีไม่เผื่อสายไวม้ากเพราะจะเปลืองโดยไม่จาํเป็น เขา้หวั 
RJ-45 ท่ีปลายสายแลนทั้ง 2 ขา้ง เสร็จแลว้ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีลงโปรแกรม
การทาํงานต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้10) ผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั 
จดัหาเคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ให้เพียงพอทั้ง 5 อาคาร 11) ผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั 
และเจา้หนา้ท่ีไฟฟ้า ติดตั้ง (Access Point) 1) อาคารสํานกังานวิทยาเขตอีสาน 3 ชั้น 2) อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ทั้ง 3 ชั้น 3) อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กปัปโก 2 ชั้น 4) อาคารเรียน
และหอสมุด 2 ชั้น 5) อาคารศูนยว์ิทยบริการสิรินธร 2 ชั้น 12) ทดสอบความแรงของสัญญาณท่ี
ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต ทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทดสอบการเข้าเรียนอีเลิร์นน่ิงผ่าน
สัญญาณไร้สาย (Wi-Fi) 
 2) การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่คาดหวงั 
 การเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบวา่ เกิดข้ึนใน 3 ระดบัคือ ระดบัตวับุคคล (self) ระดบั
กลุ่ม (Group/Team) และระดบัทั้งองคก์าร (Entire Organization) ดงัน้ี 
 ระดบัตวับุคคล (self) ประกอบดว้ย ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี 
 (1) การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้แก่ผู้วจัิย 
 พบวา่ มีความรู้ในเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการบริหารการศึกษามากข้ึนจากเดิม สังเกตได้
จากคาํพูดเร่ิมเป็นภาษาทางการศึกษามากข้ึน เป็นภาษาทางการบริหารมากข้ึนซ่ึงจากเดิมคาํพูดใน
การท่ีจะใหท้าํงานอะไรสักอยา่ง จะเป็นลกัษณะคาํสั่ง เช่น ทาํอนัน้ีให้ดว้ย ทาํอนัน้ีหรือยงั เร็ว ๆ นะ 
ตั้งแต่ได้เรียนรู้หลกัการบริหารมาแลว้ ได้นาํมาปรับใช้ในการทาํงาน เวลาจะใช้ให้เจา้หน้าท่ีทาํ
อะไรสักอยา่ง หรือจะให้ใครทาํอะไรให้ จะตั้งสติก่อนสั่ง เม่ือสั่งจริง จะใช้วิธีการขอความร่วมมือ 
แบบเชิญชวน หรือขอร้อง โดยไม่ทาํให้เขารู้สึกว่า เราสั่ง เพราะธรรมชาติของคนจะมีทิฏฐิมานะ 
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บางคนมีมาก บางคนมีน้อย ซ่ึงเราไม่รู้ว่า ใครมีระดบัใด เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกนัการขุ่นมวัแห่ง
จิตใจของเพื่อนร่วมงาน ผูว้ิจยัได้เรียนรู้ว่า ให้ใช้วิธีขอความร่วมมือให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแบบ
เพื่อนท่ีมีฐานะเท่าเทียมกัน จะไม่ใช้วิธีการสั่ง และพยายามหลีกเล่ียงคาํถามท่ีข้ึนตน้ด้วยคาํว่า 
“ทาํไม” เพราะคาํถามแบบน้ี จะส่ือถึงวา่เขาผิด เขาบกพร่อง เช่น “ทาํไมคุณยงัไม่ทาํอีก” “ทาํไมยงั
ไม่เสร็จอีก” ผูฟั้งจะไม่สบายใจเป็นอยา่งยิง่ จึงใชว้ธีิการ เช่น พวกเรามีงานเร่งด่วนเขา้มาแลว้ เอาไง
ดี เร่ิมพรุ่งน้ีดีไหม (ใจจริงตอ้งการเด๋ียวน้ี) เม่ือเจอสถานการณ์เช่นน้ี มัน่ใจวา่ผูร่้วมงานจะให้ความ
สนใจ อยากมีส่วนร่วม อยากแสดงความคิดเห็น เพราะเราเกร่ินแบบปรึกษาหารือ  และเม่ือเขาแสดง
ความคิดเห็น เราก็รับฟังความคิดเห็นของเขา และเสนอความคิดเห็นของเราไป เม่ือถึงตอนน้ีเราจะ
ขอให้เขาทาํงานให้ เขายอ่มยินดีทาํเพราะไม่ใช่การถูกสั่งให้ทาํตั้งแต่ตอนแรก แต่เป็นการขอความ
ร่วมมือ เป็นการนําเอาหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการทํางานประจําว ัน 
นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูว้ิจยัมีความสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี มากข้ึนจากเดิม 
สังเกตจากมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการมากข้ึน มีการหยอกลอ้บา้งในบางคร้ัง มีการรับประทาน
อาหารกลางวนัร่วมกนับ่อยข้ึน มีการไปร่วมงานพิธีการสาํคญัต่าง ๆ ของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ัง
ข้ึน ซ่ึงจากเดิมพบว่าผูว้ิจยัไม่ค่อยให้ความสําคญัในส่วนน้ีเท่าท่ีควร อีกทั้งผูว้ิจยัยงัมีบุคลิกภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีความอะลุ่มอล่วย ผ่อนปรนมากข้ึน มีความ
สุขมุรอบคอบ ใจเยน็ พูดอธิบายใหค้วามกระจ่างมากข้ึน อ่อนนอ้มถ่อมตนมากข้ึน นกัศึกษาไม่ค่อย
กลวัเหมือนเดิม คนอยูใ่กลไ้ม่เครียด 
 (2) การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แก่ผู้ร่วมวจัิย 
 พบว่า แต่ละคนมีสมรรถนะทั้ง 6 ดา้น เพิ่มมากข้ึนจากก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่
การปฏิบติัมาก โดยพบวา่ผลคะแนนจากแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลมีผลการประเมินหลงัการนาํ
แผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัสูงกวา่ผลการประเมินก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั และ
ยงัพบว่าคะแนนมีค่าสูงกว่าเป้าหมายท่ีไดว้างไวจ้นเกือบใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็มในแต่ละดา้น มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง บทเรียนออนไลน์ มากข้ึน เน่ืองจาก
ไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษากบัผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัแบบตวัต่อตวั การรับฟัง
การบรรยายจากการอบรมสัมมนา การเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) หรือการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) จากการร่วมกนัแกปั้ญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการ
วิจยั นอกจากนั้นพบว่าผูร่้วมวิจยัมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง มากข้ึน มีส่วน
ร่วมในการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มากข้ึน ใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของ
วิทยาเขตมากข้ึน นอกจากนั้น ผูร่้วมวิจยัยงัได้มีการจดักิจกรรมระดมความคิดเห็นและทาํการ
สอบถามความรู้สึกต่อการเรียนการสอนผา่นระบบอีเลิร์นน่ิง ให้นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นร่วม
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อีกดว้ย ซ่ึงจากเดิมจะเป็นการตดัสินใจเฉพาะผูบ้ริหาร และอาจารยไ์ม่ก่ีคนเท่านั้น การร่วมทาํวิจยั
ดว้ยกนัในคร้ังน้ี ทาํให้การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง ผูร่้วมวิจยัแต่
ละท่านไดท้ราบถึงขอ้จาํกดัและศกัยภาพของตน ไดท้ราบถึงแนวทาง วิธีการในการพฒันา ไดท้ราบ
ถึงนํ้าจิตนํ้าใจของเพื่อนร่วมวชิาชีพเป็นอยา่งดี 
 ระดบักลุ่ม (Group/Team) ประกอบดว้ย กลุ่มผูร่้วมวิจยั มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงั
เกิดข้ึนดงัน้ี 

(3)  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แก่กลุ่มผู้ร่วมวจัิย 
 พบว่า ได้ปรับเปล่ียนการทาํงานจากเดิมในลักษณะแบบแบ่งงานแล้วแยกกันไปทาํ
เปล่ียนเป็นการทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมมากข้ึน มีการทาํงานแบบประสานงานและแบบ
ร่วมมือมากข้ึน เม่ือไดรั้บการขอร้อง หรือขอความร่วมมือก็จะเต็มใจให้ความร่วมมือ ถามถึงส่ิงท่ี
จะตอ้งทาํใหที้มมากข้ึน สังเกตไดจ้ากมีการจดัประชุมเพื่อระดมสมองในการปฏิบติังานโครงการ มี
การจดัการประชุมกลุ่มย่อยหลายต่อหลายคร้ังก่อนการลงมือปฏิบติังานจริง เข้าใจลักษณะการ
ทาํงานเป็นทีมมากข้ึน กลุ่มผู ้ร่วมวิจัยมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากข้ึนจากเดิมในการ
ปฏิบติังานกลุ่ม สังเกตไดจ้ากการจดักิจกรรมการประชุมเพื่อพฒันาสาขาวิชาของตน ซ่ึงหลกัสูตร
กาํหนดให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมีการจดัประชุมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอย่าง
น้อยเทอมละ 4 คร้ัง ประกอบด้วย คร้ังท่ี 1 ก่อนการเปิดเรียน ประชุมเตรียมการเร่ือง มคอ.3 
(แผนการสอน) การเตรียมนักศึกษา ปรับพื้นฐานนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การให้
คาํแนะนาํนกัศึกษา เป็นตน้ คร้ังท่ี 2 การดาํเนินกิจกรรมการเรียนสอน เป็นอยา่งไร การให้คาํปรึกษา
นักศึกษา การดูแลนักศึกษา เป็นต้น คร้ังท่ี 3 การติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันา
กิจกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงการให้คาํปรึกษานักศึกษา เป็นต้น และคร้ังท่ี 4 การ
ประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดทั้งเทอม รวมทั้งแนวทางในการ
พฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึนในเทอมต่อไป ซ่ึงน้ีเป็นภารกิจหลกัของอาจารย์
ประจาํหลักสูตร หลักจากผูร่้วมวิจยัได้เข้าร่วมวิจยัแล้ว กิจกรรมการประชุมอาจารย์หลักสูตร
กลายเป็นเร่ืองง่ายท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านเห็นความสําคญัของการให้ความร่วมมือในการประชุมเพื่อ
พฒันาสาขาวชิาของตนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงความสามคัคีดงักล่าวอาจเกิดจากการจดักิจกรรม
การจดัประชุมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ในขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
และกิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ ในขั้นตอนท่ี 7 การ
ปฏิบติัใหม่ นอกจากนั้นยงัเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในทีม สาขาวชิากนัมากข้ึนจากเดิมโดย
สังเกตจากการพูดคุยจากเดิมจะใช้คาํพูดระหว่างกนัค่อนขา้งเป็นทางการ แต่ปัจจุบนัเร่ิมใช้คาํพูด
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แบบท่ีเป็นลกัษณะเป็นกนัเองมากข้ึน สุดทา้ยพบว่ากลุ่มผูร่้วมวิจยัยงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาระงานในแต่ละฝ่ายของตนเองเพิ่มมากข้ึนและมีการทาํงานในรูปแบบการนาํหลกัการนาํระบบ 
PDCA มาใช้ในการปฏิบติังาน สังเกตได้จากผูร่้วมวิจัยแต่ละคนมีการวางแผนงานและการ
ดาํเนินการแล้วเสร็จ และมีการพูดถึงการประเมินผล และสรุปผลรวมถึงแนวทางการพฒันาท่ีดี
ยิง่ข้ึนไปกนัมากข้ึน 
 ระดับทั้งองค์การ (Entire Organization) คือ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัเกิดข้ึนดงัน้ี 
 พบวา่ภาพรวมของวิทยาเขตดีข้ึน มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพและแข็งแกร่งมากข้ึน มี
การจดังานจดักิจกรรมต่างๆ มากมาย มีการประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อเทคโนโลยีทั้ง Facebook, Line, 
Website และส่ือประชาสัมพนัธ์ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ มีคนรู้จกัจาํนวนมาก ในเร่ืองการเรียนการ
สอนก็มีหลากหลายข้ึน เช่น มีการพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีบทเรียนออนไลน์ให้นกัศึกษาไดท้ดลองใช ้ผล
จากการท่ีได้เขา้ร่วมการวิจยัพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยัทาํให้การเรียนการสอนในวิทยาเขต
อีสานเกิดการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดช่องทางท่ีจะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลายช่องทาง หลายรูปแบบ เพราะการเรียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ทาํให้สามารถคน้ควา้
หาความรู้ไดไ้ม่รู้จบ ขอเพียงใส่คาํคน้ให้ถูกตอ้ง ก็จะไดรั้บคาํตอบท่ีตอ้งการ และอีกส่ิงหน่ึงท่ีเห็น
ไดช้ดัเจนคือ ผูร่้วมวิจยั สามารถแนะนาํนกัศึกษาให้สามารถศึกษาเรียนรู้คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ ไม่หวงความรู้เฉพาะในเอกสารการสอนของตนเองเท่านั้น 
ทาํให้อาจารย์ยอมรับความรู้ท่ีมาจากหลากหลายแหล่ง ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป
นอกจากนั้นยงัพบวา่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในเร่ืองของห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จากเดิม
ท่ีมีเพียงห้องเดียว ตอนน้ีมีเพิ่มข้ึนอีก 1 ห้อง สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างสะดวก และมี
ระบบ Wi-Fi ท่ีครอบคลุมทั้งวทิยาเขตไวอ้าํนวยความสะดวกใหบุ้คลากร นกัศึกษาทุกคน ซ่ึงเป็นผล
มาจากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในคร้ังน้ี และสุดทา้ยพบวา่มีการบริหารจดัการวิทยาเขตท่ีเป็นระบบและ
มีระเบียบมากข้ึนเน่ืองจากมีการนาํระบบการบริการการศึกษา (Vision Net) มาใชช่้วยในการจดัการ
ฐานข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษา และงานการเงิน ทําให้บริการนักศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีการนาํส่ือโซเชียลมาใช้ในการติดต่อประสานงาน การนดัหมายต่าง ๆ ทาํให้
การดาํเนินงานของวทิยาเขตเป็นระบบราบร่ืนมากข้ึน 
 
 2. การเรียนรู้ 
 ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน พบวา่เกิดข้ึนทั้งระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบั
ทั้งองคก์าร ดงัน้ี 
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 ระดบัตวับุคคล (self) ประกอบดว้ย ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงัน้ี 
 1)  การเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้แก่ผู้วจัิย 
 (1) การท่ีจะพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวจิยัในวทิยาเขตอีสาน ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้
วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากการคอยติดต่อประสานงาน การติดตามถามความกา้วหนา้ การ
คอยขอความร่วมมือในการเขา้ประชุมบ่อย ๆ การให้ความช่วยเหลือ คอยอาํนวยความสะดวกเวลา
ลงมือพฒันาบทเรียน เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไวแ้ลว้ อาจจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการอ่ืน 
ๆ มาเสริมเพิ่มอีกทางหน่ึงดว้ย เช่น การพยายามหาแรงจูงใจอ่ืน ๆ การสร้างแรงบนัดาลใจ การสร้าง
ขวญักาํลงัใจ หรือแมแ้ต่การทุ่มเททาํงานหนกัให้เห็น เพื่อสร้างแรงกระตุน้ให้กบัผูร่้วมวิจยัร่วมดว้ย 
การสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองของความมัน่คงในการทาํงานใหอ้งคก์าร 
 (2) การท่ีจะพฒันาอาจารย์ประจาํหลักสูตรในวิทยาเขตอีสาน ในเร่ืองของการปรับ
กระบวนการเรียนเปล่ียนกระบวนการสอนจากแบบเดิมท่ีอ่านหนังสือให้นักศึกษาฟัง หรือ จาก 
Chalk and Talk ท่ีให้จดตามบนกระดานดาํ มาเป็นแบบใหม่ เช่น การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning) การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การ
เรียนการสอนแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Based 
Learning) หรือเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ท่ีเป็นแบบ Active Learning นั้น ตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 
ตอ้งอาศยัวธีิการชกัชวน ขอความร่วมมือให้มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนั เพราะวิธีการใหม่ ๆ แบบ
น้ีล้วนตอ้งอาศยัเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ช่วย และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาอบรม
วธีิการใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีให ้จึงจะเกิดการเรียนรู้และจะเปล่ียนแปลงได ้
 (3) เทคนิคการใชจิ้ตวิทยาในการพูดคุย การมีปฏิสัมพนัธ์ การประนีประนอม การอ่อน
นอ้มถ่อมตน ในการประสานงานร่วมกบัผูร่้วมวิจยั และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาเขตอีสาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 (4) การสร้างความเป็นกนัเองกบัผูร่้วมวจิยั โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นเพื่อนร่วมงานมีฐานะ
เสมอกนั จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการท่ีไม่เป็นทางการเขา้มาช่วยมากกวา่ปกติ เพราะการทาํงานวิจยัน้ี
อาจมองไดใ้นแง่ท่ีเป็นงานส่วนตวั เป็นเร่ืองของความกา้วหน้าของผูว้ิจยัเท่านั้น ผูร่้วมวิจยัจะเป็น
เพียงผูส่้งเสริมใหผู้ว้จิยัมีความสาํเร็จ มีความกา้วหนา้ ส่วนผูร่้วมวิจยัไม่ไดอ้ะไร ดงันั้นการให้ความ
เป็นกนัเอง ใหค้วามจริงใจ ใหเ้กียรติ การขอความร่วมมือแบบอ่อนนอ้มเกรงใจ วิธีการต่าง ๆ เช่นน้ี
ถูกนํามาใช้มากกว่าปกติ ในกิจกรรมเหล่าน้ี เช่น การร่วมรับประทานอาหาร การชวนเล่นกีฬา
ร่วมกนั การไปร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ของผูร่้วมวจิยั เพราะนัน่จะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญั
กบัเขาและจะเป็นส่ิงท่ีเขาจดจาํ เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค งานข้ึนบา้นใหม่ เวลาเจ็บป่วยไป
เยีย่ม ถามถึงสารทุกขสุ์กดิบ การไปร่วมงานฌาปนกิจศพญาติ เป็นตน้ 
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 (5) ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จกักาลเทศะ การยกมือไหวก่้อน การรับไหวอ้ย่างให้
เกียรติ ถือเป็นวิธีการสร้างความคุ้นเคยและนํามาซ่ึงความสนิทสนมเป็นกันเองได้ง่ายและมี
ประสิทธิผลท่ีสุดโดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนใด ๆ เลย น้ีเป็นแนวนโยบายหน่ึงของท่านรองอธิการบดีวิทยา
เขตอีสาน (พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) ท่านคอยพูดคอยสอนให้บุคลากรถือเป็นขอ้ปฏิบติัหน่ึงเลย
ทีเดียว เพราะเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามของไทยเรา พวกเราอยูใ่นมหาวทิยาลยัสงฆ ์ความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน การไหวถื้อเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามยิง่ ทาํใหป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นเกิดความล่ืนไหล ไม่
ติดขดั นอกจากนั้นการไหวถื้อเป็นการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั "ผูไ้หวย้อ่มไดรั้บการไหวต้อบ" 
 (6) ก่อนการนาํเสนอหรือเปิดตวัโครงการใด ๆ แก่ผูร่้วมวิจยั หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีร่วมรับ
ฟัง ควรจดัเตรียมเอกสารรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการนั้นให้อ่านก่อนล่วงหน้า หรืออย่าง
นอ้ยตอ้งมีใหใ้นวนัท่ีนาํเสนอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟัง 
 (7) การท่ีจะได้มาซ่ึงแนวคิดดี ๆ หรือความรู้ใหม่ ๆ จากผูร่้วมวิจยั จาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใหอิ้สระ ปล่อยใหเ้ขาไดคิ้ดและแสดงออกมาก่อนโดยไม่ตอ้งเสนอแนะหรือแนะนาํเขาก่อน  
 (8) การจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อการวจิยันั้น ควรเร่ิมจากการทบทวนกรอบแนวคิด
ในการวิจยัท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานเสียก่อน จากนั้นจึงให้ผูร่้วมวิจยัระดมสมอง
ร่วมกนัเพื่อจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงานเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการข้ึนมา 1 ชุด ตาม
แนวทางท่ีพวกเขาไดคิ้ดและวางแผนร่วมกนันั้น และท่ีสําคญัปฏิทินการดาํเนินงานน้ีสามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นภายหลงั  
 (9) การจดักิจกรรมการสะทอ้นผลของขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ นอกจากจะเป็นการ
ทบทวนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัแลว้ ยงัช่วย
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
 (10) สําหรับการไดม้าซ่ึงขอ้มูล “สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหา” ในขั้นตอนท่ี 2 การ
วางแผน บุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดดี้ท่ีสุดตอ้งเป็นบุคลากรท่ีมีอายุงานพอสมควร มีความพร้อม
ทั้งคุณวุฒิและวยัวุฒิ มีประสบการณ์ทั้งในระดับปฏิบติัการ และบริหาร เน่ืองจากจะทาํให้มอง
ปัญหาไดช้ดัเจน ตรงประเด็น และคลาดเคล่ือนนอ้ย 
 (11) สําหรับ “สภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหา” ตอ้งเกิดจากความเห็นร่วมท่ีเกิดจาก
ทั้งตวัผูว้ิจยัเองและผูร่้วมวิจยัทุกคน และหากเป็นไปไดส้ภาพท่ีคาดหวงัจากการแกปั้ญหานั้นมีผล
พลอยได้ท่ีตกกับผูร่้วมวิจยัทุกคนแล้วยิ่งทาํให้ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระตือรือร้นและกระหายท่ี
อยากจะทาํเพราะเขาจะไดรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของดว้ย 
 (12) “ทางเลือกหลากหลายเพื่อการแกปั้ญหา” และ “การประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
ปฏิบติัการแกปั้ญหา” นั้น การมานัง่ประชุมในห้องประชุมอย่างเดียวแลว้ร่วมกนัคิดให้ไดข้อ้สรุป
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เลยนั้นเป็นการยาก เน่ืองจากถูกจาํกดัทั้งเร่ืองของเวลา และแหล่งขอ้มูลให้ทาํการสืบคน้ ดงันั้น
ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการใหผู้ร่้วมวจิยัทุก ๆ คนกลบัไปคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองท่ีบา้นก่อนจากนั้น
จึงนาํขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกันในท่ีประชุม และร่วมกันลงคะแนนเสียงคดัเลือกแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงแต่ละคนอาจมีทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหามากกวา่ 1 ขอ้ในแต่ละขอ้ของปัญหาก็
เป็นไปได ้
 (13) ก่อนท่ีจะดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการนั้นหากไดมี้การเชิญผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบั
เทคนิคในการเขียนแผนปฏิบติัการและมีประสบการณ์ในการนาํแผนปฏิบติัการนั้นลงสู่การปฏิบติั
จริงมาแลว้ จะทาํให้ผูร่้วมวิจยัไดม้องเห็นภาพท่ีชดัเจนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ สามารถจดัทาํ
แผนปฏิบติัการเป็นไปอย่างถูกตอ้งและตรงประเด็นกบัความตอ้งการในการพฒันา นอกจากนั้น
ท่านยงัสามารถแนะนาํและช้ีจุดท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ  เพื่อลดขอ้ผดิพลาดตอนลงมือปฏิบติัจริง 
 (14) เคร่ืองมือการวิจยัคือ ส่ิงท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้น เพียงพอ 
และใช้ในการสรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้
กาํหนดไว ้นอกจากนั้นยงัสามารถระบุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการ
ลงสู่การปฏิบติัจริงไดอี้กดว้ย 
 (15) ก่อนการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริงนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งดาํเนินการ
ประเมินสภาพโดยทัว่ไปของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เสียก่อน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดข้ึนหลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพราะจะทาํใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และ
การประเมินดงักล่าวสามารถนาํไปดาํเนินการไดต้ั้งแต่ในการขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการวางแผน (ใน
งานวิจัยน้ีดาํเนินการในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ) เพราะนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผลการประเมินดงักล่าวยงัสามารถนาํมาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์ 
“สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีสาํคญั” และจะเป็นท่ีมาของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพฒันาอีก
ดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก ผลการประเมินทั้ง 6 ดา้น ในหวัขอ้ท่ี “ไม่มี” นั้นจะตรงกบัหวัขอ้กิจกรรมใน
แต่ละโครงการของแผนปฏิบติัการนัน่เอง 
 (16) การปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 4 การสังเกต ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบ
และวธีิการสังเกตผล 2) ขั้นตอนการสังเกตและเสนอรายงานผล 3) ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล 
จริง ๆ แลว้จะถูกสอดแทรกไวเ้กือบทุกขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (ขั้นตอน
ท่ี 1-9) แต่การสังเกตในขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัจะใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกวา่ขั้นตอนอ่ืน มีกิจกรรม
เกิดข้ึนมากมาย สลบัซบัซ้อน และเป็นกิจกรรมควบคู่ขนานกบัทุกโครงการและทุกกิจกรรม ดงันั้น
ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งบนัทึกอนุทินไวเ้ป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดสภาพได้หน้าลืมหลงัหรือเกิดการทบัถม
ของภูเขาขอ้มูล นอกจากนั้นยงัจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดรูปแบบการสังเกตผลไวอ้ยา่งชดัเจนก่อนเร่ิม



 

339 

การบนัทึกอนุทินเพื่อใหมี้กรอบในการบนัทึก ไม่เช่นนั้นจะทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัสับสนวา่ควร
จะบนัทึกหวัขอ้อะไรบา้ง และอาจทาํใหเ้สียเวลาบนัทึกในส่ิงท่ีไม่สาํคญั และไม่มีประโยชน์ ซ่ึงการ
กาํหนดรูปแบบการสังเกตผลทาํไดด้ว้ยการร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือการวิจยั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใช้
เคร่ืองมือการวิจยัจาํนวน 5 ฉบบัมาใช้ในการสังเกต ดงัน้ีคือ 1) แบบบนัทึกการประชุม 2) แบบ
สัมภาษณ์ 3) แบบประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน 4) แบบประเมินโครงการ 5) แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) ดงันั้น เคร่ืองมือการวจิยัควรจะตอ้งแลว้เสร็จอยา่งนอ้ยก่อนขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติั  
 (17) ขั้นตอนท่ี 5 การสะทอ้นผล ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัมาก เน่ืองจากเป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตทั้งหมดมาสังเคราะห์ร่วมกนัถึงส่ิงท่ีทาํสําเร็จ ทาํไม่สําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั เพื่อนาํผลจากการสังเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
ใหม่ หากการปฏิบติัในขั้นตอนน้ีไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะส่งผลถึงความครบถ้วน สมบูรณ์ ของ
แผนปฏิบติัการท่ีจดัทาํข้ึนใหม่เช่นกนั 
 (18) กิจกรรมท่ีไม่สําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงค์ในวงจรท่ี 1 ถูกนาํมากาํหนดเป็น
แผนปฏิบติัการใหม่ในวงจรท่ี 2 
 (19) การจดักิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจ การสร้างขวญักาํลงัใจก่อนการปฏิบติัใหม่ 
ในขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบติัใหม่ นอกจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร่้วมวจิยัทุกคนไดผ้อ่นคลายภายหลงั
จากการดาํเนินการวจิยัในวงจรท่ี 1 แลว้เสร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างขวญักาํลงัใจให้
ผูร่้วมวิจยัเกิดความกระหายและฮึกเหิมในการลงมือปฏิบติัใหม่ในวงจรท่ี 2 เพื่อสร้างสมคัรสมาน
สามคัคี ความสนิทสนมกลมเกลียวกนัระหว่างผูร่้วมวิจยัด้วยกนัแล้ว ยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาํเนินการวิจยัท่ีผ่านมาของผูร่้วมวิจยัแต่ละคนว่าเป็น
อยา่งไร ซ่ึงสามารถนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปทบทวนปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนการปฏิบติัใหม่ได้
เป็นอยา่งดี  
 (20) การจดักิจกรรมเพื่อการกาํหนดแนวปฏิบติัใหม่ร่วมกนัในขั้นตอนท่ี 7 (การปฏิบติั
ใหม่) ถือไดว้า่มีความสําคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นการนาํเอาขอ้มูลเดิมท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 (การปฏิบติั) 
มาพิจารณาประกอบในการทบทวนแกไ้ขปรับปรุง และเป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ให้
มีความพร้อมมากท่ีสุดก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัจริง ทั้งน้ีหวงัผลให้การปฏิบติัสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้ 
 (21) ผลจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติัใหม่ในขั้นตอนท่ี 7 (การปฏิบติัใหม่) 
นั้น แต่ละคนต่างไดน้าํเอาประสบการณ์และการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงจร ท่ี 1 
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มาปรับใชใ้นการปฏิบติัในวงจรท่ี 2 โดยผูว้ิจยัไดส้ังเกตจากในการประชุมแต่ละคร้ังมีการหยิบยก
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในวงจรท่ี 1 มาพูดคุยในท่ีประชุมเสมอ และเรียนรู้ร่วมกนัอีกวา่การปฏิบติังาน
กิจกรรมต่าง ๆ หากตอ้งการให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้าํเป็นตอ้งเกิด
จากความร่วมไมร่้วมมือจากผูร่้วมวจิยัทุกคน และทุกคน ๆ จะตอ้งทาํดว้ยความเต็มใจ  
 (22) ผลจากการปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 9 การสะท้อนผลใหม่ พบว่าในขั้นตอนท่ี 9 การ
สะทอ้นผลใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดงัน้ี  1) การสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลงั
การปฏิบติัแล้วเสร็จ และ 2) การสะท้อนผลการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแล้วเสร็จ ซ่ึงแตกต่างจากขั้นตอนท่ี 5 การ
สะทอ้นผล ซ่ึงมีเพียงขั้นตอนเดียวคือ ขั้นตอนการสะทอ้นผลการปฏิบติังานโครงการหลังการ
ปฏิบติัแลว้เสร็จ 2) ผลจากการลงมือปฏิบติัในขั้นตอนยอ่ยท่ี 2 กิจกรรมการสะทอ้นผลการพฒันาอี
เลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน   หลงันาํแผนลงสู่การปฏิบติัแล้ว
เสร็จ ทาํให้ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัว่าการใช้เคร่ืองมือการวิจยัฉบบัท่ี 3 แบบ
ประเมินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  มาใช้ในการ
ประเมินสภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน  มีความจาํเป็นอย่างมากทั้งระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” และ 
“หลงันาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” โดยในระยะ “ก่อนนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั” 
สามารถใชเ้ป็น Check list ในการระบุสภาพปัญหาในขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้การกาํหนดสภาพ
ปัญหามีความครอบคลุมและครบถว้น และใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการและกิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ ส่วนในระยะ “หลังนําแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ” ใช้สําหรับช้ีวดัการ
เปล่ียนแปลงหลงัจากไดด้าํเนินการพฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน  
 (23) ท่ีประชุมกบัผูร่้วมวิจยัในการปฏิบติัในขั้นตอนต่าง ๆ ควรตอ้งพูดให้นอ้ยท่ีสุดและ
ลดบทบาทของตนเองลง เพื่อให้ผู ้ร่วมวิจัยมีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด 
นอกจากนั้นยงัตอ้งทาํหน้าท่ีคอยกระตุน้ให้ผูร่้วมวิจยับางคนท่ีมีส่วนร่วมน้อยไดแ้สดงทศันะให้
บ่อยมากข้ึน ไม่เช่นนั้นก็จะเห็นแต่ผูร่้วมวิจยัหนา้เดิม ๆ ท่ีแสดงทศันะในการประชุมทุกคร้ัง และท่ี
สาํคญัผูว้จิยัตอ้งพยายามลดช่องวา่งระหวา่งคาํวา่ “หวัหนา้ฝ่าย” กบั “ลูกนอ้ง” ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํได ้เพราะบางทีความเกรงใจทาํใหผู้ร่้วมวจิยัไม่กลา้แสดงความคิดเห็น 
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 2) การเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้แก่ผู้ร่วมวจัิย 
 (1) กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี โดยสังเกตไดจ้ากการให้ความสนใจและการร่วมแสดง
ความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัภายหลงัจากการนาํเสนอกรอบแนวคิดเสร็จส้ินลง 
 (2) แนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัได้นาํเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการระดมสมอง 
เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ เทคนิคการ
ถอดบทเรียน เป็นตน้ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมในขณะทาํงาน เช่น ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการระดมสมอง การวางแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ และการร่วมถอด
บทเรียน เป็นตน้ 
 (3) ความรู้ใหม่ในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองการศึกษา เช่น เร่ืองเทคนิคทางช่างท่ีเห็น
ผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยัช่วยกนัปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจากเดิมผูร่้วม
วิจยัแต่ละคนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองดงักล่าวเลยแมแ้ต่น้อย ทาํให้เกิดขอ้คิดว่า คนเรา
สามารถเรียนรู้ไดใ้นส่ิงท่ีตนสนใจ 
 (4) การให้ความสําคญักบัการแนะนาํแหล่งคน้ควา้ดี ๆ ใหม่ ๆ แหล่งความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
นกัศึกษาสามารถสืบคน้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางคร้ัง
เน้ือหาท่ีเราเคยบรรยาย อาจให้นกัศึกษาไปคน้หาความรู้เองใน Youtube ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะนาํ
วธีิการเรียนรู้ไวเ้ป็นอยา่งดี และดีกวา่ท่ีเราเคยบรรยายดว้ยซํ้ า ดว้ยเหตุน้ีเราจะไม่ไดเ้ป็นผูห้วงความรู้ 
แต่จะเป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์ใหม่ทางการศึกษาใหแ้ก่ลูกศิษยข์องเรา 
 ระดับกลุ่ม (Group/Team) ประกอบดว้ย กลุ่มผูร่้วมวิจยั เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั
ดงัน้ี 
 (1) การทาํงานเป็นทีม และการประสานงานกนัไม่ว่าระหว่างภายในเวลาลงมือพฒันา
บทเรียนอีเลิร์นน่ิง หรือระหวา่งทาํโครงการ สังเกตไดจ้ากการท่ีผูร่้วมวิจยัไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัแสดงความคิดเห็น  ตลอดระยะเวลาของการนาํแผนลงสู่การปฏิบติั 
โดยท่ีทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อให้การดําเนินงานทุกโครงการมีความเช่ือมโยงกัน 
ขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั  
 (2) การทาํงานในลกัษณะทีมโครงการ หากตอ้งการให้การปฏิบติัประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวจ้าํเป็นอย่างยิ่งท่ีหัวหน้าโครงการหรือผูรั้บผิดชอบโครงการ อาจจะตอ้ง
สร้างแรงจูงใจเป็นการกระตุน้การปฏิบติัใหก้บัสมาชิกภายในทีม 
 (3) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การ
พฒันาอีเลิร์นน่ิงใน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ี
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จาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงาน การพฒันาสมรรถนะของบุคคล โดยใชแ้ผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP)  
 (4) การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ สังเกตไดจ้ากการท่ีกลุ่มผูร่้วมวิจยัมีทกัษะใน
การจดัประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพื่อพฒันาสาขาวิชาของตนเองตามกระบวนการ PDCA เพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ระดับทั้งองค์การ (Entire Organization) คือ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัดงัน้ี 
 (1) การแกปั้ญหาและพฒันาอีเลิร์นน่ิงดว้ยกระบวนการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในคร้ังน้ีคือการ
ใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 (2) แนวทางการพฒันาอีเลิร์นน่ิงโดยการใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 (3) การเปล่ียนวธีิคิดหรือวธีิการทาํงานใหม่ท่ีเป็นการทาํงานท่ีเป็นระบบมากข้ึน 
 (4) การวางแผนกิจกรรมหรือโครงการ และการทบทวนเพื่อการวางแผนใหม่ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
     
 3. องค์ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้ 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ีเกิดข้ึนใน 2 ลกัษณะคือ 1) ความรู้ใหม่
เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 2) ความรู้ใหม่
เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ดงัน้ี 
 1) ความรู้ใหม่เกีย่วกบัประสบการณ์ทีไ่ด้จากการน าแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ 
 ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั นาํมาบูรณาการกบัผลการ
เปล่ียนแปลง และการเรียนรู้ท่ีได้นาํเสนอมาแลว้ก่อนหน้าน้ี ทาํให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกบั “หลกัการ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน” ดงัน้ี 
 1) การพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน อย่างมี
ประสิทธิผล ควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เน่ืองจากการพฒันาทั้ง 6 
ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากผูร่้วมวิจยัทุกคน 
 2) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การ
พฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน รวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิค
ต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีผูร่้วมพฒันาจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนเร่ิมการพฒันา 
 3) การพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยั จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้แผนพฒันาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเน่ืองจากสามารถวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
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 4) “แรงบนัดาลใจ” เป็นแรงกระตุน้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีดีตามมา 
 5) “การไดใ้จ” จากผูร่้วมการพฒันาเพื่อการพฒันาแบบ “เตม็ใจ” 
 6) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติัทุกขั้นตอนของผูร่้วมการ
พฒันา ปล่อยใหทุ้กคนไดใ้ชค้วามคิดท่ีอิสระในการลงมือพฒันาบทเรียนของตน 
 7) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมอาชีพ 
การเชิญชวนให้ร่วมทาํแทนการสั่งให้ทาํ ความเป็นกนัเองของผูร่้วมการพฒันาทุกฝ่าย การสร้าง
ความสามคัคี ความสนิทสนม ขวญักาํลงัใจ การทาํงานเป็นทีม ในกลุ่มผูร่้วมการพฒันาดว้ยกิจกรรม
ท่ีไม่เป็นทางการยอ่มนาํมาซ่ึงความเป็นชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์
 
 2) ความรู้ใหม่เกีย่วกบัรูปแบบการพฒันาอเีลร์ินน่ิง ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วทิยาเขตอสีาน 

ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของอาจารยแ์ต่ละสาขาวิชาข้ึนใช้
เองภายในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมทาํให้ผูว้ิจยัคน้พบ “รูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน” ซ่ึงประกอบดว้ย 

ดา้นท่ี 1 ตอ้งให้การอบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิงแก่ผูร่้วมวิจยัโดยมีโอกาสเขา้อบรม
สัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ ไดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ มีความ
ตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิง
ในการสอนรายวิชาของตน ยึดมัน่ในคุณธรรมตระหนักในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา ใช้
เทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณคิดก่อนแชร์ บทเรียนมีการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม  

ดา้นท่ี 2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง ใส่ใจถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการเรียนการสอน ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยู่เสมอ จนมีความมัน่ใจว่าจะ
สามารถพฒันาบทเรียนได้ดว้ยตนเอง คิดว่าอีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
ผูส้อน มีทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก รับผิดชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิงของตน คาํนึงถึง
ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา  

ด้านท่ี 3  มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ซ่ึงจาํเป็นต้องมีผูแ้นะนาํหรือพี่เล้ียงในการ
พฒันาจะก่อให้เกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถสร้างบทเรียนได้สําเร็จเม่ือมีพี่เล้ียงร่วมการพฒันา 
สามารถต่อยอดสร้างบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง การมีพี่เล้ียงท่ีเป็นทีมเอ้ือเฟ้ือมีความเป็นกลัยาณมิตรซ่ึง
กนัและกนัคอยช่วยเหลืออธิบายวิธีพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ จะก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ท่ีสมปรารถนา 
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ดา้นท่ี 4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีโอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันา
อีเลิร์นน่ิงในการซักถามอยู่เสมอ มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นคาํวิจารณ์จากการอบรมพฒันา       
อีเลิร์นน่ิง มีความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนเม่ือมีผูแ้นะนาํ การพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้สัมฤทธ์ิ
ผลผูบ้ริหารต้องมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน มีการวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ สังเกตเห็นว่าผูพ้ฒันาบทเรียนได้เร็วจะมีการเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหน้า และ
ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

ดา้นท่ี 5 การขอความรู้ประสบการณ์ มีโอกาสในการซักถามขอ้สงสัย ไดค้าํตอบท่ีตรง
กบัคาํถาม มีอุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการท่ีสร้างสรรค์ มีจิตใจใฝ่
เรียนรู้มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มานาํเสนออยูเ่สมอ 

ดา้นท่ี 6 การศึกษาด้วยตนเอง มีความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้้วย
ตนเอง มีศกัยภาพในการสร้างบทเรียนท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้มีความมัน่ใจวา่จะสามารถ
สร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัเอง มีความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตนเอง
สอนอยูป่ระจาํ มีทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั 
 
5.7  การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอภิปรายในประเด็นจากคาํถามการวิจยัและประเด็น
อ่ืน ๆ ท่ีพบจากการวิจยัรวม 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) สภาพท่ีเคยเป็นมา สภาพปัญหาท่ีสําคญั
เก่ียวกบัการพฒันาอีเลิร์นน่ิงในปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั ทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา และการประเมิน
เลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั 2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
จริง 3) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง 4) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง ตามลาํดบัดงัน้ี 
 5.7.1 สรุปผลเกีย่วกบั สภาพทีเ่คยเป็นมา  
 สภาพปัญหาท่ีสําคญัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน สภาพท่ีคาดหวงั 
ทางเลือกเพื่อแกปั้ญหา และการประเมินเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงัของ
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน  
  5.7.1.1 “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ท่ีเคยเป็นมา” ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งวิทยาเขตอีสานมาจนถึงปัจจุบนั
ปีเร่ิมตน้ท่ีผูว้ิจยัเร่ิมทาํวิจยัปี 2558 การเรียนการสอนในวิทยาเขตอีสานยงัไม่มีบทเรียนอีเลิร์นน่ิง 
หรือไม่มีการนาํระบบอีเลิร์นน่ิงเขา้มาใชเ้ป็นส่วนเสริมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเรียนรู้
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เพิ่มเติม ถือวา่เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งรีบแกไ้ข เพราะปัจจุบนัน้ีการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 
21 มีการนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ใชเ้ป็นส่วนเสริมอยา่งแพร่หลาย 
  5.7.1.2 “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ในปัจจุบนั” (พ.ศ. 2558-2559) เป็นช่วงท่ีผูว้ิจยัเร่ิมทาํวิจยั 
ยงัคงพบปัญหาในแต่ละดา้นทั้ง 6 ดา้นอยู่ โดยสภาพปัญหาท่ีสําคญัไดจ้ากการร่วมกนัระบุปัญหา
ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัร่วมกันสังเคราะห์ข้ึนทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ดังน้ี ด้านท่ี 1 อบรม
สัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิง จาํนวน 7 ขอ้ พบปัญหา 2 ขอ้ ดา้นท่ี 2 ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง
อยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 8 ขอ้ พบปัญหา 1 ขอ้ ดา้นท่ี 3 มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง จาํนวน 7 ขอ้
พบปัญหา 1 ขอ้ ดา้นท่ี 4 สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง จาํนวน 7 ขอ้ พบปัญหา 3 ขอ้ ดา้นท่ี 5 
การขอความรู้ประสบการณ์ จาํนวน 4 ขอ้พบปัญหา 1 ขอ้ และดา้นท่ี 6 การศึกษาดว้ยตนเองจาํนวน  
5 ข้อ พบปัญหา 1 ข้อ จึงสรุปได้ว่าการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน มีปัญหาในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงทั้ง 6 ดา้น 
  5.7.1.3 “สภาพท่ีคาดหวงั” คือ การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ ในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ทั้ง 6 ดา้น คือ 1) อบรมสัมมนาพฒันา
อีเลิร์นน่ิง 2) ตระหนกัในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่างต่อเน่ือง 3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 4) 
สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง 5) การขอความรู้ประสบการณ์ และ 6) การศึกษาดว้ยตนเอง ไดรั้บ
การพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจนไม่มีปัญหา แลว้ส่งผลใหว้ทิยาเขตอีสาน มี
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงกระจายไปในสาขาวิชาต่าง ๆ ครบทุกสาขาวิชา และได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองให้มีคุณภาพท่ีดี มีประสิทธิภาพท่ีสามารถนาํไปให้นกัศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในภายหลงัได้
อยา่งมัน่ใจในคุณภาพ 
  5.7.1.4 “การประเมินเลือกทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั” 
จากสภาพปัญหาท่ีสําคญัท่ีผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยัไดร่้วมกนัระบุปัญหาตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วม
วจิยัร่วมกนัสังเคราะห์ข้ึนทั้ง 6 ดา้น พบวา่จากตวัช้ีวดัของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ทั้ง 6 ดา้น พบปัญหา จาํนวน 9 
ขอ้ กระจายตามสภาพการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ทั้ง 6 ดา้น จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัได้
ร่วมกันวิเคราะห์ทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อการแก้ปัญหาและได้ประเมินเลือกทางเลือกเพื่อ
แกปั้ญหาแลว้ ไดจ้ดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการ การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ข้ึนมา 1 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการจาํนวน 4 
โครงการ เพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุสภาพท่ีคาดหวงั ดังน้ีคือ โครงการท่ี 1 
โครงการจดัหาระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สําหรับระบบอีเลิร์นน่ิง ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
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วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โครงการท่ี 2 โครงการอบรมการพฒันาอีเลิร์นน่ิง (E-Learning) แก่ผูร่้วม
วิจยั ด้วย Moodle LMS โครงการท่ี 3 โครงการการปรับปรุงห้อง 222 เป็นห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และ โครงการท่ี 4 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมวิทยาเขต
อีสาน โดยท่ี โครงการท่ี 1 มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) โครงการท่ี 2 มุ่ง
แก้ปัญหาการไม่มีบทเรียนอีเลิร์นน่ิงแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โครงการท่ี 3 มุ่งแกปั้ญหาความไม่เพียงพอของห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ให้นกัศึกษาเรียนรู้แบบอีเลิร์นน่ิงผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนโครงการท่ี 4 มุ่งแกปั้ญหาความไม่
เพียงพอของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ไวร้องรับผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นระบบ Wi-Fi 
    
 5.7.2 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัติจริง 
 การเปล่ียนแปลงจากการปฏิบติัจริงเกิดข้ึนใน 2 ระดบั ประกอบดว้ย 1) การเปล่ียนแปลง
ท่ีคาดหวงั พบว่า หลงัจากการนาํแผนปฏิบติัการลงสู่การปฏิบติั ผลปรากฏว่าการดาํเนินการทุก
กิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กโครงการ 
ส่งผลใหปั้ญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพฒันาอีเลิร์นน่ิงของชุมชนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ได้รับการแก้ไขโดยผูร่้วมวิจยัจนบรรลุตามท่ีคาดหวงั 2) การ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหวงัพบว่าเกิดข้ึนใน 3 ระดบั คือ 1) ระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูว้ิจยั ผูร่้วม
วิจยั 2) ระดบักลุ่มบุคคล คือกลุ่มผูร่้วมวิจยั และ 3) ระดบัองค์การ คือวิทยาเขตอีสาน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวพบว่า ลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์แทบทั้งส้ิน จากผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั ซ่ึงปรากฏผลในทิศทางท่ีดีข้ึนเช่นน้ี มีปัจจยัท่ีสําคญัจากการ
นาํเอาหลกัการจากระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในกระบวนการแกไ้ขปัญหา
โดยระเบียบวิธีวิจยัดงักล่าวก่อให้เกิดปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและบรรลุความคาดหวงั 
ดงัน้ี 1) การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด เสนอความเห็น ลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี ในการปฏิบติัการวจิยัทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปิดกั้นความคิดเน่ืองจาก
ผูว้ิจยัไดล้ดบทบาทของตวัเองลงเป็นแค่เพียงผูใ้ห้ความช่วยเหลือ คอยอาํนวยความสะดวกและมี
สถานะเท่าเทียมกบัผูร่้วมวิจยัทุกคน ดงันั้น ทางเลือกท่ีนาํมาใช้ในการแกไ้ขปัญหาจึงเป็นแนวทาง
ท่ีมาจากผูร่้วมวิจัยโดยแท้จริง ส่งผลให้ผูร่้วมวิจัยแต่ละคนกระทาํด้วยความเต็มท่ีและเต็มใจ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าววา่ 
เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีเปล่ียนรูปแบบไป จากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่างข้ึนบน ผูถู้กวิจยัไดเ้ปล่ียน
บทบาทจากผูถู้กกระทาํเป็นผูก้ระทาํ หรือผูร่้วมกระทาํ หรือเปล่ียนวิธีการวิจยัจากพวกเขาเป็นการ
วจิยัโดยพวกเขา โดยผูถู้กวจิยัจะมีส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผู ้
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ไดรั้บผลจากการปฏิบติันั้น 2) ส่งเสริมให้ผูร่้วมวิจยัแต่ละคนทาํงานในสภาพแวดล้อมท่ีทาํงาน
ร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการทาํงานในลกัษณะเป็นทีมงานดว้ยความ
สามคัคี มากกว่าการท่ีแต่ละคนจะแยกนาํไปปฏิบติัส่วนตวั สอดคล้องกบัแนวคิดของ (Johnson, 
Maruyama, Johnson, Nelson, and Skon, 1981, อา้งถึงใน England, 2009) ท่ีไดก้ล่าวถึงความสําคญั
ของ “หลกัความร่วมมือ (Collaborative Approach)” วา่การทาํงานร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือ ให้
ผลสําเร็จมากกว่า การทาํงานร่วมกนัโดยการแข่งขนักนัเองภายในกลุ่ม และ Goethals, Sorenson, 
and Burns (2004) ท่ีใหท้ศันะวา่ การทาํงานร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือ เป็นวิธีการท่ีสามารถช่วย
ลดอุปสรรค หรือค่าใชจ่้ายในท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงานของภาระงานนั้น ๆ ได ้3) ส่งเสริมการให้
เกียรติและยอมรับความคิดเห็นระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนัทาํใหก้ารทาํงานส่วนใหญ่เกิดความราบร่ืน
และไม่ติดขดั อาจมีปัญหาและอุปสรรคบา้งในบางคร้ังแต่จากการท่ีผูร่้วมวิจยัแต่ละคนได้ยึดถือ
หลกัดงักล่าวทาํให้สามารถกา้วขา้มปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้สอดคลอ้งกบัทศันะของ (Covey  
2004, อา้งถึงใน England, 2009) ท่ีกล่าววา่ องคก์รท่ีมีพลงัจากการทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีทาํงาน
ร่วมกนัดว้ยหลกัความร่วมมือนั้น จะมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ให้ความเช่ือถือกนั และเคารพ
กนัในสิทธิของสมาชิกในคณะทาํงานอยูใ่นระดบัท่ีสูง และเม่ือสมาชิกแต่ละบุคคลในคณะทาํงาน
เกิดมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป พวกเขาก็จะคิดตรงกนัในเชิงบวกวา่ “ดีแลว้ท่ีมีความเห็นท่ี
หลากหลาย การท่ีเราไดถ้กเถียงกนัโดยมีความเห็นจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัจะช่วยให้เราแน่ใจไดว้า่ 
เราไดพ้ิจารณาปัญหาน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้จริง ๆ” ซ่ึงในกระบวนการน้ีสมาชิกแต่ละบุคคลใน
คณะทาํงานไม่ตอ้งการรู้ว่าตนเองนั้นถูกหรือผิด ได้รับชัยชนะหรือผ่ายแพ ้จากการถกเถียงและ
อภิปรายกนัในการทาํงานร่วมกนัคร้ังน้ี แต่พวกเขาตอ้งการเพียงแค่ว่ามุมมองของพวกเขาแต่ละ
บุคคลในคณะทาํงานนั้นได้รับความสนใจ ใส่ใจ และถูกนาํไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ตดัสินใจในภารกิจนั้น ๆ 4) มุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบยัง่ยืน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ วโิรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าววา่ การวิจยัไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียง
เพื่อทาํความเขา้ใจ หรือเพื่อความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ย ัง่ยนือนัเน่ืองมาจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่ปัจจยัส่งผลทั้ง 4 ปัจจยัดงักล่าวท่ีไดจ้ากการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมในงานวจิยัคร้ังน้ี ทาํใหก้ารปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละส่งผลให้
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงข้ึนใช้เองของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน บรรลุความคาดหวงั สอดคลอ้งกบั Harvey & Bowin (1996) ท่ีให้ทศันะวา่ 
การพฒันาบุคลากรเป็นการลงทุนในปัจจุบันและเพื่ออนาคตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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สอดคลอ้งกบั Ben-Jacob, Levin, and Ben-Jacob (2000) ท่ีให้ทศันะวา่ ต่อไปในศตวรรษท่ี 21 
ระบบการเรียนการสอนจะเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning Networks: CLNs) 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั (Owens, 2001, อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) ท่ีกล่าว่า ใน
ปัจจุบนัสถานศึกษาหลายแห่งได้ให้ความสําคญักับการพฒันาในลักษณะ “เกิดข้ึนจากภายใน” 
(Inside-out Approach) มากข้ึน โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปฏิบติัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ซ่ึงมีขอ้ดีท่ีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศมากข้ึน มีทศันะทางเลือกท่ีหลากหลาย และการตดัสินใจจะ
ไดรั้บการยอมรับมากข้ึน และท่ีสําคญัคือ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวตอนหน่ึงเก่ียวกับการพฒันา ท่ีทรงตรัสว่า “การพฒันาต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น
หมายความว่า ตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้คนในชุมชนไปพฒันา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
(สาํนกัคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาพระราชดาํริ, 2549) 
 
 5.7.3 การเรียนรู้ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัติจริง 
 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตัวผูว้ิจยัท่ีสําคัญ คือ (1) การนําทฤษฎีและหลักการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบประชาธิปไตยมาประยุกตใ์ชใ้นภาคปฏิบติัมากข้ึน หลีกเล่ียงการออกคาํสั่ง แต่
จะเป็นการใช้หลกัจิตวิทยาเพื่อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การจูงใจ การสร้างแรงบนัดาลใจ การ
สร้างความผกูพนั การกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของงานจากแรงผลกัดนัภายในของแต่
ละคน  (2) การปรับพฤติกรรมการทาํงานให้ยืดหยุน่มากข้ึน ไม่เถรตรง มีความเป็นเพื่อนร่วมงาน 
ถือไดว้า่เป็นผลจากการไดศึ้กษาเรียนรู้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาและการทาํวิจยัดว้ยระเบียบ
วธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม อนัเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงการเปล่ียนแปลงในระบบการทาํงาน
ท่ีก่อใหเ้กิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยา่งแทจ้ริง ดงัทศันะของ Mowday, Porter, and Steers 
(1982) ไดใ้หท้ศันะไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไดน้ั้น 
เกิดจากความผูกพนัของครูท่ีมีต่อโรงเรียนซ่ึงเป็นเสมือนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ซ่ึงเป็นเสมือน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตน มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัความพยายามท่ีจะทาํให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มผูร่้วมวิจยัท่ีสําคญั คือ (1) เทคนิคและวิธีการพฒันาอีเลิร์นน่ิง 
จนทําให้แต่ละคนมีศักยภาพในการพัฒนาอิเลิร์นน่ิงเพิ่มมากข้ึน โดยพบว่า ผลคะแนนจาก
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลหลงัการปฏิบติังานวิจยัสูงข้ึนกว่าเดิม และมีค่าสูงกวา่เป้าหมายท่ีได้
วางไวจ้นใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็มในแต่ละดา้น (2) เทคนิคและวิธีการเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน เน่ืองจากไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาร่วมกบั
ผูว้ิจยัแบบตวัต่อตวั การอบรมสัมมนา การกระทาํ และการร่วมกนัแกปั้ญหาในทุกขั้นตอน (3) ให้
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ความสําคญักบัการทาํงานแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน จากเดิมในลกัษณะแบบแบ่งงานแลว้แยกกนัไป
ทาํ เปล่ียนเป็นทาํงานแบบรวมกลุ่มหรือเป็นทีมมากข้ึน และ (4) เรียนรู้กระบวนการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นาํกระบวนการ PDCA มาใช้ในการปฏิบติังาน มีการวางแผนงาน มีการ
ประเมินผล และสรุปผล ทั้งน้ี เพราะการเรียนรู้จากการกระทาํ (Action Learning) ถือเป็น
จุดมุ่งหมายสําคญัจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) กล่าวว่า 
หากงานวิจัยไม่มีคาํตอบเก่ียวกับการเรียนรู้ (Learning) ท่ีเกิดข้ึน มีแต่คําตอบเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลง (Change) การกระทาํนั้นก็เป็นเพียงการบริหารจดัการหรือการพฒันาแบบปกติทัว่ไป 
ท่ีทาํแลว้ทาํเลย ผา่นแลว้ผา่นเลย ท่ีแมจ้ะมีวงจรการทาํงานคลา้ยคลึงกนัก็ตาม ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบั Hord (2004) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผลลพัธ์ตามเป้าหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา คือ การเปิดโอกาสให้ครู อาจารย ์และผูบ้ริหารมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจร่วมกนัภายในโรงเรียน  
 การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานท่ีสําคญั คือ   
(1) การนาํเอาแนวคิดของอีเลิร์นน่ิงมาใช้จดังานจดักิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการประชาสัมพนัธ์
โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี ทั้ง Facebook, Line, และ Website  (2) การนาํเอาอีเลิร์นน่ิงมาใชเ้พื่อพฒันาการ
เรียนการสอนมากข้ึน อาจารย์และนักศึกษาเกิดช่องทางท่ีจะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลายช่องทาง หลายรูปแบบ (3) การใหค้วามสําคญักบัการพฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
จากเดิมท่ีมีเพียงห้องเดียว ตอนน้ีมีเพิ่มข้ึนอีก 1 ห้อง สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสะดวก 
และมีระบบ Wi-Fi ท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาเขต และ (4) พฒันาการบริหารจดัการวิทยาเขตให้เป็น
ระบบและมีระเบียบมากข้ึน เน่ืองจากมีการนาํระบบการบริการการศึกษา (Vision Net) มาใชช่้วยใน
การจดัการฐานขอ้มูลดา้นทะเบียนนกัศึกษา และงานการเงิน ทาํให้บริการนกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Irwin, Ball, Desbrow 
and Leveritt (2012) เร่ือง Students’ perceptions of using facebook as an interactive learning 
resource at university ท่ีแสดงให้เห็นถึงการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) กบัการเรียนการสอนในการเรียนรู้ในยุคใหม่ ซ่ึงผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของ
ตนเอง จากการเป็นผูรั้บความรู้อยา่งเดียว มาเป็นทั้งผูแ้สวงหาความรู้ ผูส้ร้างความรู้ ผูเ้ผยแพร่ความรู้ 
ผา่นทางการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อใหเ้กิดสังคมแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
 5.7.4 ความรู้ใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัติจริง 
 ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัวิจยัท่ีสําคญั คือ (1) การพฒันาอีเลิร์นน่ิงอย่างมี
ประสิทธิผล ควรใช้ระเบียบวิธีวิจยัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เน่ืองจากการพฒันาทุก
ดา้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการร่วมมืออยา่งเตม็ใจจากผูร่้วมวิจยัทุกคน (2) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม รวมถึงแนวคิดเชิงเทคนิคต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีผูร่้วม
พฒันาจาํเป็นตอ้งรู้ก่อนเร่ิมการพฒันา เพื่อท่ีว่าทุกคนจะไดท้ราบถึงส่ิงท่ีตนเองจะร่วมรับผิดชอบ
และกา้วเดินไปพร้อมๆ กนั (3) การพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวิจยั ควรใช้แผนพฒันาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา เน่ืองจากสามารถวดั
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมได ้ (4) “แรงบนัดาลใจ” “การไดใ้จ” ถือวา่เป็นแรงกระตุน้ท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีดีตามมา และจะก่อเกิดเป็นทีมผูร่้วมแรงร่วมใจพฒันาเพื่อการพฒันาแบบ 
“เต็มใจ” (5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกนัปฏิบติัทุกขั้นตอนของผูร่้วมการ
พฒันา ปล่อยใหทุ้กคนไดใ้ชค้วามคิดท่ีอิสระ ก่อให้เกิดการทาํงานท่ีมีความสุข ไดท้าํในส่ิงท่ีตนเอง
ชอบ (6) ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ การรับฟังความคิดเห็น การเชิญชวนให้ร่วมทาํ
แทนการสั่งให้ทาํ ความเป็นกนัเองของผูร่้วมการพฒันาทุกฝ่าย ย่อมนาํมาซ่ึงความเป็นชุมชนการ
เรียนรู้ “ครูเพื่อศิษย”์ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัทศันะของ วิจารณ์ พานิช (2554) ท่ีกล่าววา่ ในยุคการเรียน
การสอนท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ตอ้งเร่ิมทาํในส่ิงท่ีพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า
เพียงพอ การเร่ิมทาํ PLC จึงตอ้งตั้งคาํถามเชิงคุณค่าวา่ “มหาวิทยาลยัดาํรงอยูเ่พื่ออะไร ทาํไมจึงตอ้ง
มีมหาวิทยาลยัน้ี ไม่มีไดไ้หม” “เม่ือมีอยูต่อ้งทาํอะไรให้แก่สังคม แก่ชุมชน” “อยา่งไรจึงจะเรียกวา่
ทาํหนา้ท่ีไดดี้ น่าภาคภูมิใจ” และ “เราจะช่วยกนัทาํให้มหาวิทยาลยัของเราทาํหนา้ท่ีไดดี้เช่นนั้นได้
อยา่งไร” จากคาํถามทั้งหมดนั้น เม่ือพิจารณาโดยถ่องแทแ้ลว้คาํตอบท่ีไดไ้ม่หนีไปจากความมีคุณค่า
ต่อศิษย ์ต่อการสร้างอนาคตใหแ้ก่นกัศึกษาของเรา แก่อนุชนรุ่นหลงั 
 ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการร่วมพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของอาจารยแ์ต่ละสาขาวิชา ทาํให้
ผูว้ิจยัคน้พบ “รูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิง ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน” 
ประกอบด้วย (1) ตอ้งให้การอบรมสัมมนาพฒันาอีเลิร์นน่ิงแก่ผูร่้วมวิจยั ให้มีโอกาสเขา้อบรม
สัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ ๆ ไดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจาํ มีความ
ตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิง
ในการสอนรายวิชาของตน ยึดมัน่ในคุณธรรม ตระหนักในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา ใช้
เทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ บทเรียนมีการปลูกฝังสอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม (2) ตระหนกัใน
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงอยา่งต่อเน่ือง ใส่ใจถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงวา่เป็นส่ิงจาํเป็นในการเรียนการสอน 
ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยู่เสมอ จนมีความมัน่ใจว่าจะสามารถพฒันาบทเรียนได้ด้วย
ตนเอง คิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน มีทศันคติต่ออีเลิร์นน่ิงใน
เชิงบวก รับผดิชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิงของตน คาํนึงถึงความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ี
พฒันา (3) มีพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง จะก่อให้เกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนได้
สําเร็จ สามารถต่อยอดสร้างบทเรียนได้ด้วยตนเอง การมีพี่เล้ียงท่ีเป็นทีมเอ้ือเฟ้ือมีความเป็น
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กลัยาณมิตรซ่ึงกนัและกนัคอยช่วยเหลืออธิบายวิธีพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ จะก่อให้เกิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีสมปรารถนา (4) สังเกตการณ์การพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีโอกาสไดรั้บการแบ่งปัน
ความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงจากการซกัถามอยูเ่สมอ มีโอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็นคาํวิจารณ์จาก
การอบรมพฒันาอีเลิร์นน่ิง มีความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนให้ดียิ่งข้ึนเม่ือมีผูแ้นะนาํ การพฒันาอี
เลิร์นน่ิงให้สัมฤทธ์ิผลผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน มีการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็น
ระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (5) มีอุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการท่ี
สร้างสรรค์ มีจิตใจใฝ่เรียนรู้มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ (6) การศึกษาด้วยตนเอง มี
ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง มีศกัยภาพในการสร้างบทเรียนท่ีพฒันา
มาจากโปรแกรมอ่ืนได้ มีความมัน่ใจว่าจะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้้วยตวัเอง มีความ
ประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตนเองสอนอยูป่ระจาํ มีทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมา
จากการลงมือปฏิบติั ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการ
มาบรรจบกนัของธารสองสาย คือสายปฏิบติัการ และสายวิชาการ ทาํให้เกิดการร่วมคิด ร่วมแสดง
ทศันะในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิง สะท้อนถึงส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัประสงค์จะให้มีการพฒันา ซ่ึง
แนวคิดการบรรจบกนัของธารสองสายน้ี สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีว่า 
“ทฤษฎีหากไม่นาํไปปฏิบติัก็เปล่าประโยชน์ การปฏิบติัหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมดว้ย ก็เสมือนคนตา
บอด ไปไหนไดไ้ม่ไกล วนเวยีนอยูแ่ต่วธีิการเดิม ๆ”   
 

5.8 ข้อเสนอแนะ 
 จากการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
 5.8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย พบว่า 
  5.8.1.1 ในการพัฒนา อี เ ลิ ร์นน่ิง เพื่ อ ชุมชนการเ รียน รู้ทางวิชา ชีพใน 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชแ้ผนพฒันาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา เน่ืองจากแผนพฒันา
บุคลากรดงักล่าวเป็นเสมือนกรอบของการพฒันาทาํให้การพฒันามีทิศทางท่ีชดัเจน และท่ีสําคญั
แผนพฒันาดงักล่าวยงัเกิดข้ึนจากตวัของผูต้อ้งการรับการพฒันาเอง นอกจากนั้นแผนพฒันาบุคลกร
ยงัสามารถวดัการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงออกมาในรูปของคะแนน จึง
สามารถใชช้ี้วดัการพฒันาของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นจะทาํให้ผลการเปล่ียนแปลงมี
นํ้าหนกัและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 



 

352 

  5.8.1.2 โดยภาพรวมการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บรรลุความคาดหวงัในทุกด้าน แต่ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะวา่ ถึงแมว้า่การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ในมหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จะประสบผลสําเร็จตามความคาดหวงัแลว้ก็ตาม แต่ทุกคนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งควรร่วมมือกนัพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงของตนเองต่อไป ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืนให้มีบทเรียนท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ และสามารถต่อยอดการพฒันาไปสู่
รายวชิาอ่ืน ๆ  
  5.8.1.3 ความสําเร็จของการดําเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงมาจากการ
ทาํงานโดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยปฏิบติัตามขั้นตอนย่อยของการ
ดาํเนินงาน 2 วงจร 10 ขั้นตอน รวมทั้งไดค้าํนึงถึง 10 หลกัการ 10 จรรยาบรรณ และ 10 บทบาท
ของผูว้จิยั เห็นวา่ ควรใชรู้ปแบบการวจิยัน้ีในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีมีบริบทคลา้ยคลึงกนัน้ี 
  5.8.1.4 ความสาํเร็จของการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนทางวิชาชีพใน 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง
บทเรียนในรายวิชาท่ีตนเองสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ ทาํให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้น
ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบทเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงของวิทยาเขต ทาํ
ใหพ้วกเขาเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง และจะนาํไปสู่การคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวพวกเขาเองในอนาคต ส่ิงน้ีถือได้ว่าเป็นการพัฒนาในลักษณะยัง่ยืนและ
สร้างสรรค์ สอดคล้องกบั วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ท่ีให้ทศันะว่า กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
กระทาํ (Learning by Doing) นาํไปสู่การพฒันาทกัษะการคิด (Thinking Skills) จากทกัษะขั้นตํ่า
ไปสู่ทกัษะขั้นสูงกวา่ตามการจาํแนกลาํดบัขั้นตอนการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) คือ 
จากทกัษะการคิดในระดับความจาํ (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) และการ
ประยุกตใ์ช ้(Applying) ท่ีเป็นจุดเนน้ของการเรียนรู้ในยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ทกัษะการคิดในระดบั
การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และการสร้างสรรค ์(Creating) อนัเป็นจุดเน้น
ของทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น ผูร่้วมวิจยัท่ีมีทกัษะในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงได้
แลว้ ควรรักษาความสามารถน้ีไวด้ว้ยการต่อยอดพฒันาในรายวิชาอ่ืนๆ อีกต่อไป และควรปรับปรุง
บทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันาแลว้อยูเ่ป็นประจาํ เพื่อใหบ้ทเรียนนั้นมีความย ัง่ยนืทนัสมยัอยูเ่สมอ 
  5.8.1.5 การท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (นกัศึกษาผูใ้ช้บทเรียนอีเลิร์นน่ิง) ไดมี้โอกาสเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นน่ิงโดยเป็นผูท้ดลองใชใ้นสภาพจริงอยา่งเต็มท่ี จนทาํให้
การพฒันาอีเลิร์นน่ิงของผูร่้วมวจิยั บรรลุตามความคาดหวงันั้น เป็นผลมาจากการใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
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เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการวิจยัคร้ังน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากหลกัการของระเบียบ
วิธีวิจยัดงักล่าวไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างแทจ้ริง สอดคล้องกบั Quixley 
(2008 อา้งถึงใน ชยานนท์ มนเพียรจนัทร์, 2554) ท่ีให้ทศันะว่า หลกัการท่ีสําคญัของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ 1) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสะทอ้นผล (Reflect) และหาวิธีการท่ีจะ
ปรับปรุงการบริการให้ดีข้ึนโดยเช่ือมโยงการสะทอ้นผลและการปฏิบติัอยา่งเขม้แข็งแลว้ผนวกกนั
ให้แน่นข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นเอกสาร (Documented) และเกิดข้ึนในเวทีสาธารณะ (Public)  2) 
ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการวินิจฉยัคาํถาม (Identifying) ตอบคาํถาม
และตดัสินใจเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเกิดข้ึน 3) ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการท่ีจะรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัคาํถามของตวัเอง 4) เกิดการทาํงานในลกัษณะของการร่วมมือ (Collaborative) ซ่ึงจะช่วย
ลดขั้นตอนต่าง ๆ ใหน้อ้ยลงกวา่เดิม และจะทาํใหเ้กิดการแบ่งปันอาํนาจกนัระหวา่งผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมด 5) ส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนได้เสียมีความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการวิเคราะห์อย่าง
วิพากษ ์(Critical Analysis) การประเมิน (Evaluation) และการบริหารจดัการ (Management) ของ
ตวัเอง 6) สนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Progressively) และเปิดเผย (Publicly) 
โดยการทดสอบแนวคิดดา้นการกระทาํ (ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานก็
เป็นได)้ และ 7) มีความต่อเน่ือง (Progressively) จนสามารถทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอบคาํถามหรือ
ปัญหาท่ีใหญ่กวา่เดิมได ้
 5.8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.8.2.1 ภาครัฐควรให้ความสําคญัและส่งเสริม “การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาทุกแห่ง” อยา่งจริงจงั เน่ืองจากในปัจจุบนัการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 พบวา่
ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนาํในการศึกษาเพื่อพฒันาคนในชาติ 
ส่งเสริมให้คนในชาติใช้อินเทอร์เน็ต ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่าง
กวา้งขวาง นกัเรียนนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิงทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
อยา่งง่ายดาย 
  5.8.2.2 รัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต
สํารองอยา่งนอ้ย 1 วง เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตจากการให้บริการของ UniNet 1 วงจร ไม่เพียงพอต่อ
การใชง้านและมีความเส่ียงท่ีวงจรจะล่ม และตามความเป็นจริง สัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก UniNet ก็
ล่มบ่อย ในรอบสัปดาห์หน่ึง บางคร้ัง ล่มไป 2 คร้ัง ทาํให้การให้บริการดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งทาํผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา 
  5.8.2.3 ภาครัฐควรสนบัสนุนให้มีการนาํเอา IDP ไปประยุกต์ใชใ้นสถาบนั 
การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เน่ืองจากพบวา่เป็นประโยชน์สําหรับการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
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ไดทุ้กดา้น นอกจากนั้นผลการพฒันายงัใชเ้ป็นตวัช้ีวดั (KPI) ผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อการ
ประเมินผลงานของแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 5.8.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  5.8.3.1 ในการนาํรูปแบบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ไปใช้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํให้การพฒันา
ประสบความสาํเร็จและถือเป็นบนัไดสู่ความสําเร็จขั้นแรกคือทศันคติเชิงบวกของผูว้ิจยัซ่ึงหมายถึง 
ผูว้จิยัควรมีทศันคติท่ีดีและเปิดใจยอมรับเก่ียวกบัหลกัการการมีส่วนร่วม เพราะหากผูว้ิจยัไม่มีส่ิงน้ี
ตั้งแต่เร่ิมตน้จะทาํใหก้ารพฒันาลม้เหลวตั้งแต่แรก และไม่สามารถเดินหนา้ไปสู่จุดหมายได ้ส่ิงน้ีถือ
ไดว้า่มีความสาํคญัสูงสุด 
  5.8.3.2 ก่อนการนาํผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันา ควรศึกษาหลกัการและ
ขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความเขา้ใจก่อนรวมถึงแนวคิดเชิง
เทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน เทคนิคการเขียน
โครงการ เทคนิคการประเมินโครงการ เทคนิคการถอดบทเรียน เป็นตน้ หรือมีการเชิญวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการนาํไปใช้มาบรรยายกระบวนการพฒันาด้วยการใช้ระ เบียบวิธีวิจยัดังกล่าว
ให้แก่ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก็จะเป็นการดีมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิโรจน์ สารัตนะ (2555) ท่ี
ให้ทศันะว่า ผูว้ิจยัควรจะต้องมีการเสริมพลังด้านความรู้ ความเข้าใจให้กับผูร่้วมวิจยัเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชแ้ละเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ใน
ระยะต่อ ๆ ไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนดงัน้ี เช่น 1) แนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ตามหลกัการท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ คือ “ผูว้จิยัตอ้งแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติ
ของกระบวนการวิจยัแต่เร่ิมแรก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และผลประโยชน์ให้แก่ผูร่้วมวิจยัทราบ” 2) 
แนวคิดเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคการวางแผนปฏิบติัการ เทคนิคการระดมสมอง เทคนิคการนาํแผนสู่
การปฏิบติั เทคนิคการสังเกตผลการปฏิบติังาน เทคนิคการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน เทคนิคการ
บนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เทคนิคการถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  5.8.3.3 “กรอบการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน” สามารถนาํไปปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงบา้ง
เล็กนอ้ยเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของตนเอง ใชไ้ดท้ั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ Coghlan and Brannick (2007) และ James, Milenkiewicz, and Bucknam (2008) ท่ีกล่าว
ไวว้่า “สามารถจะนาํเอาประเด็นขอ้คิด หรือเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนมาเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับ
การนาํไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ไดด้ว้ย โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือท่ีกาํลงัมุ่ง
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะเดียวกนั”   
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  5.8.3.4 เพื่อให้ผูร่้วมวิจยัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัอย่างแทจ้ริง ผูว้ิจยัพึง
ตระหนกัและระลึกไวเ้สมอวา่ ผูว้ิจยัตอ้งปฏิบติัตวัให้เป็นเพียงแค่ผูอ้าํนวยความสะดวกหรือผูใ้ห้
ความช่วยเหลือ ส่วนความคิด และการกระทาํตอ้งเกิดข้ึนมาจากผูร่้วมวจิยัอยา่งแทจ้ริง ปราศจากการ
ช้ีนาํใด ๆ จากตวัผูว้จิยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วโิรจน์ สารัตนะ (2555) ท่ีให้ทศันะวา่ การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีเปล่ียนรูปแบบไป จากแบบบนลงล่างเป็นแบบล่าง
ข้ึนบน ผูถู้กวจิยัไดเ้ปล่ียนบทบาทจากผูถู้กกระทาํเป็นผูก้ระทาํ หรือผูร่้วมกระทาํ หรือเปล่ียนวิธีการ
วจิยัจากพวกเขาเป็นการวจิยัโดยพวกเขา โดยผูถู้กวิจยัจะมีส่วนร่วมในการวิจยัทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู ้
ตดัสินใจ ผูป้ฏิบติั และผูไ้ดรั้บผลจากการปฏิบติันั้น นอกจากนั้นการวิจยัก็ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียง
เพื่อทาํความเขา้ใจ หรือเพื่อความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูเ่ท่านั้น แต่จะตอ้งมีการปฏิบติัเพื่อ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย และคาดหวงัวา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ย ัง่ยนือนัเน่ืองจากความมีพนัธะผกูพนัในส่ิงท่ีทาํจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
  5.8.3.5 ในการนาํผลการวจิยัไปใชผู้ว้ิจยัพึงตระหนกัและระลึกไวเ้สมอวา่ การ
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมนั้ นจําเป็นต้องพยายามดึงเอาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมมาจากผูร่้วมวจิยัออกมาใหไ้ด ้ในขณะเดียวกนัผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งคอยสอดแทรก
ความรู้เชิงทฤษฎีเสริมให้เป็นระยะ สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิโรจน์ สารัตนะ (2555) ท่ีกล่าวว่า 
ผูว้ิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของคนท่ีมีความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
ในขณะท่ีผูร่้วมวิจยัจะเป็นเสมือนตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีความรู้จากประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็น
ความรู้ส่วนตวัหรือความรู้ท่ีฝังตวั (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งความรู้เชิง
ทฤษฎีกับความรู้เฉพาะตวัหรือความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหน่ึงคือ การผสมผสานกัน
ระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั  เป็นสายธารสองสายท่ีมาบรรจบกนั  คือ สายธารเชิงวิชาการหรือ
เชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากนกัวจิยักบัสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีมาจากส่ิงท่ีสะสมอยูใ่นตวัของผูร่้วมวิจยัใน
พื้นท่ี ตามความเช่ือของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ท่ีกล่าวถึงกระบวนการเขา้ถึงความรู้แบบวิภาษวิธี 
(Dialectical Method) ว่า “โดยวิธีการเช่นน้ีเป็นวิธีการท่ีให้นักวิจยั 2 กลุ่ม ศึกษาในส่ิงเดียวกนั 
จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซ่ึงกนัและกนั วิธีการน้ีจะทาํให้ทั้งสองกลุ่มไดม้องเห็นตาํแหน่งแห่งท่ี
ในเชิงญาณวทิยา (Epistemological Position) ของตน”  
 5.8.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  5.8.4.1 ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรนาํผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
กลุ่มผูร่้วมวิจยัและนกัศึกษาดงัเช่นการวิจยัในคร้ังน้ีมาร่วมเป็นผูร่้วมวิจยัดว้ย อาทิเช่น ผูป้กครอง 
และชุมชนโดยรอบวิทยาเขต เพื่อเป็นการเสริมพลงัการพฒันา และจะทาํให้ผลการศึกษามีความ
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น่าเช่ือถือมากข้ึนและแนวทางการพฒันานั้นมีความชัดเจน ถูกต้องและตรงกบัความตอ้งการอย่าง
แทจ้ริง  
  5.8.4.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ควรส่งเสริม
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนให้ทาํวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาตนเองให้มี
คุณสมบติัในการเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร หรืออาจนาํเอาการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยั
ในคร้ังน้ีไปพฒันาต่อยอดเป็นการวจิยัในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจ
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั แต่ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัจะตอ้งให้การสนบัสนุน
ในดา้นการจดัอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้นการวิจยัใหก้บัคณาจารยเ์หล่านั้นดว้ย 
  5.8.4.3 ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรจดัทาํคู่มือการวิจยัท่ีประกอบไปด้วย
ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชแ้ละเก่ียวกบัแนวคิดเชิงเทคนิค ใหก้บัผูร่้วมวจิยัตั้งแต่ก่อนขั้นตอน
ท่ี 1 การเตรียมการ นอกจากนั้นยงัจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีให้กบัผูร่้วมวิจยั โดย
จดัการอบรมบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัตลอดถึงส่ิงท่ีผูร่้วมวิจยัจะตอ้งทาํร่วมกัน
ตลอดระยะเวลาท่ีทาํวจิยั เพื่อใหผู้ร่้วมวจิยัเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งเตม็ท่ีก่อนเร่ิมดาํเนินการวิจยั 
  5.8.4.4 ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีทีมผูช่้วยนกัวิจยัไวค้อยช่วยเหลือผูร่้วม
วิจยัเน่ืองจากผูร่้วมวิจยัมีภารกิจมาก ถา้มีทีมงานคอยช่วยเหลือจะทาํให้การวิจยัเดินหน้าไดอ้ย่าง
ราบร่ืน และควรมีห้องสําหรับการวิจยัโดยเฉพาะเพื่อจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึง
ใชใ้นการประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ (ผูร่้วมวจิยัทุกคน) และกลุ่มยอ่ย (ทีมช่วยเหลือผูว้ิจยั) เน่ืองจากท่ีผา่น
มาจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชห้อ้งประชุม การยา้ยหอ้งประชุมบ่อยไม่เกิดผลดีต่อผูร่้วมวิจยั ซ่ึง
หอ้งวจิยัดงักล่าวควรจดัเป็นการถาวรสําหรับภารกิจการวิจยัโดยเฉพาะ เน่ืองจากการวิจยัเป็นหนา้ท่ี
หลกัของอาจารยท่ี์ตอ้งทาํอยูแ่ลว้ เม่ือมีหอ้งและมีผูช่้วยคอยอาํนวยความสะดวกยอ่มเป็นการดี  
  5.8.4.5 ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ การ
ประเมิน (Assessment) เพิ่มเติม เพื่อนาํมาปรับใชส้ําหรับการพฒันาแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
หรือ IDP (เคร่ืองมือการวิจยั ฉบบัท่ี 6) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และมีความน่าเช่ือถือ หรืออาจได้
วธีิการประเมินแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการวจิยัท่ีทาํอยู ่
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2 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  
3 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาพระพทุธศาสนา  
4 นายวรเทพ เวยีงแก อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
5 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
6 นายแสงอาทิตยไ์ทยมิตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  
7 นายสุพรรณ์ กอ้นค า อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  
8 พระทว ีอภโย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  
9 นายอภิชิต เหมือยไธสง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง  
10 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
11 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
12 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการบริหารกิจการ

พระพทุธศาสนา 
 

13 นายธนกร ชูสุขเสริม อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
14 นายคมัภีรภาพ คงส ารวย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

 
รายช่ือผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
เร่ิมประชุมเวลา...................................................วนัท่ี...........เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่1 
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ระเบียบวาระการประชุม 
วาระที่ 1 เร่ืองประธานจะแจง้ใหท้ราบ 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
วาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
.............................................................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................................
............................................. ............................................................................................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
                                                                    (........................................................) 
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แบบสัมภาษณ์ 

“ระบบอีเลิร์นน่ิงในอดีต” “ระบบอีเลิร์นน่ิงในปัจจุบนั และสภาพปัญหาระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีตอ้งรีบ
ด าเนินการแกไ้ข” ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

งานวจัิยเร่ือง การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................ต าแหน่ง/สภาพงาน..................................... 
ผูส้ัมภาษณ์.......................................................................................................................................... 
สัมภาษณ์วนัท่ี............................เดือน................................................................พ.ศ......................... 
สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................................................................................ 
 
1.   ประวตัิความเป็นมาของ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่2 

ค าช้ีแจง 
แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี ใช้ส าหรับบนัทึกผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับความเป็นมาของ

ระบบอีเลิร์นน่ิง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นน่ิงใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีเคยเป็นมาในอดีตถึงปัจจุบนั สภาพปัญหาท่ีพบ ปัญหาท่ีไดแ้กไ้ข
แลว้ และแนวทางการแกไ้ขท่ีตอ้งรีบด าเนินการในอนาคต 
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2.“ระบบอเีลร์ินน่ิงในอดีต” “ระบบอเีลร์ินน่ิงในปัจจุบัน และสภาพปัญหาระบบอเีลิร์นน่ิงทีต้่องรีบ
ด าเนินการแก้ไข” ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
 
อธิบายเป็นความเรียงในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  
“ระบบอเีลร์ินน่ิงในอดีตของ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน” 
สภาพท่ีเคยเป็นมา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาท่ีพบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไ้ข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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“สภาพ ระบบอเีลร์ินน่ิงในปัจจุบันของ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน” 
สภาพในปัจจุบนั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาท่ีพบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
แนวทางการแกไ้ข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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“สภาพปัญหาระบบอเีลิร์นน่ิงทีต้่องรีบด าเนินการแก้ไข” ของ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอสีาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน การพฒันาอเีลิร์นน่ิงเพ่ือชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
การวจัิยเร่ือง  การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่3 

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินสภาพการด าเนินงานฉบบัน้ี  ใชส้ าหรับการประเมินการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งก่อนและหลงัการน า
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) ลงสู่การปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงัน้ี  

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั “สภาพระบบอีเลิร์นน่ิงในปัจจุบนั” และ “สภาพปัญหาท่ีส าคญั
เก่ียวกบัระบบอีเลิร์นน่ิง” ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน โดยมีไวใ้ห้ผูร่้วมวิจยัไดใ้ชเ้ป็น Check list ในการระบุสภาพปัญหาท่ีส าคญัเก่ียวกบั ระบบอีเลิร์นน่ิง
ของ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เพื่อใหปั้ญหาท่ีระบุมีความครอบคลุมและครบถว้น 

2. เพื่อน าผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัการน าแผนลงสู่การปฏิบติัมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือช้ีใหเ้ห็น
ขอ้มูลเก่ียวกบั สภาพการเปล่ียนแปลงของการพฒันาระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือชมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ตามตวัช้ีวดัท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัไดร่้วมพฒันาข้ึน ซ่ึง
ก าหนดไว ้6 ดา้น คือ 
 ด้านที ่1 อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 
 ด้านที ่2 ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินนิ่งอย่างต่อเน่ือง 
 ด้านที ่3 มพีีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 
 ด้านที ่4 สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินนิ่ง 
 ด้านที ่5 การขอความรู้ประสบการณ์ 
 ด้านที ่6 การศึกษาด้วยตนเอง 

ก่อนท าการบันทกึ ผู้บันทกึท าการบันทกึข้อมูลดงันี ้
 

แบบประเมินน้ีใชเ้ม่ือ   [       ] ก่อนน าแผนไปปฏิบติั      [     ] หลงัน าแผนไปปฏิบติั 
วนั/เดือน/ปี ท่ีบนัทึก วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ................ระหวา่งเวลา............................... 
ช่ือผูบ้นัทึก ........................................................................................................................................................ 
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ตารางท่ี 89 แบบประเมิน การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ มี ไม่มี 

ด้านที ่1 อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินน่ิง   
1.1 โอกาสเขา้อบรมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอๆ   
1.2 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจ า   
1.3 ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสัมมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส   
1.4 สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอนรายวชิาของท่าน   
1.5 ยดึมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา   
1.6 ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณ คิดก่อนแชร์   
1.7 บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม   
ด้านที ่2  ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินน่ิงอย่างต่อเน่ือง   
2.1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนการสอน   
2.2 ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ   
2.3 ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง   
2.4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน   
2.5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก   
2.6 รับผดิชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง   
2.7 คล่องแคล่วช านาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง   
2.8 ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา   
ด้านที ่3 มีพีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินน่ิง   
3.1 ผูแ้นะน าหรือพี่เล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง   
3.2 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้ าเร็จเม่ือมีพี่เล้ียงร่วมการพฒันา   
3.3 ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง   
3.4 การมีพี่เล้ียงเป็นส่ิงจ าเป็น   
3.5 ท างานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั   
3.6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ   
3.7 ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร   
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ตารางท่ี 89 (ต่อ) 
 
ด้านที ่4  สังเกตการณ์การพัฒนาอเีลร์ินน่ิง   
4.1 โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการซกัถามอยูเ่สมอ   
4.2 โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็น ค าวจิารณ์ จากการอบรมพฒันาอีเลิร์นน่ิง   
4.3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือมีผูแ้นะน า   
4.4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงใหส้ัมฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน   
4.5 การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
4.6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้   
4.7 ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
ด้านที ่5  การขอความรู้ประสบการณ์   
5.1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสัย   
5.2 การไดค้  าตอบท่ีตรงค าถาม   
5.3 อุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวธีิการท่ีสร้างสรรค ์   
5.4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเด็นความรู้ใหม่ๆ มาน าเสนออยูเ่สมอ   
ด้านที ่6  การศึกษาด้วยตนเอง   
6.1 ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง   
6.2 ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้   
6.3 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัเอง   
6.4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอนอยูป่ระจ า   
6.5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั   
 
บันทกึเพิม่เติมและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………….…………………………………………………………………
.………………………………............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………................. 
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แบบบันทกึการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการ 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทกึผลการด าเนินงาน 
ส่วนที ่1: ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัโครงการ 

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

…………………………………………………………………………………………….…………
……................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….…………
……................................................................................................................................... 
 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่4 

ค าช้ีแจง 
 

 แบบบันทึกการสังเกตความก้าวหน้าของโครงการฉบบัน้ี ใช้ส าหรับผูว้ิจัย ผูช่้วยนักวิจัยและทีม
โครงการเพ่ือบนัทึกผลการด าเนินงานในระหว่างการด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือติดตามและตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ โดยการบนัทึกตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการตรวจสอบ
เอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน เช่น บันทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการด าเนินงาน รวมทั้งใชว้ธีิการสงัเกต และการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้การ
สงัเกตและบนัทึกมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ก่อนท าการบันทกึ ผู้บันทกึท าการบันทกึข้อมูลดงันี ้
 

วนั/เดือน/ปี ท่ีบนัทึก วนัท่ี..........เดือน................................พ.ศ...............ระหวา่งเวลา......................................... 
ช่ือผูบ้นัทึก....................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2: บันทกึความก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม 
2.1) ความกา้วหนา้ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร? (ประมาณเป็นร้อยละของ

ปริมาณงานแลว้เสร็จจริง) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.2) ประเมินสถานการณ์ของแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นอยา่งไร? เป็นไปตามแผนหรือล่าชา้
กวา่แผน? ปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่? และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขคืออะไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.3) การด าเนินงานกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่? อยา่งไร ?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ส่วนที ่3: บันทกึความก้าวหน้าภาพรวมโครงการ 

3.1) ความกา้วหนา้ของโครงการเป็นอยา่งไร? (คาดการณ์เป็นร้อยละของปริมาณงานแลว้
เสร็จ)  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2) ประเมินสถานการณ์ภาพรวมของทั้งโครงการเป็นอยา่งไร? ยงัคงเสร็จส้ินตามก าหนดเวลา
หรือไม่? กรณีไม่ทนั กรุณาระบุสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3.3) ปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมของการด าเนินงานโครงการมีหรือไม่? อยา่งไร? มี
สาเหตุมาจากอะไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.4) การใชท้รัพยากรทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการในการน า
แผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่4: สรุปผลการด าเนินการโครงการระหว่างการด าเนินการ 

งบประมาณท่ีก าหนดไว.้....................................................บาท 
1.   ใชไ้ปแลว้.....................................................บาท 
2.    คงเหลือ.......................................................บาท 

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

การวจิยัเร่ือง การพฒันาอีเลิร์นน่ิงเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ: กรณีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทกึผลการประเมิน 
ส่วนที ่1: ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัโครงการ 

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

…………………………………………………………………………………………….…………
……................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….
……...................................................................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………......... 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่5 

ค าช้ีแจง 
 

แบบประเมินโครงการน้ี ใชส้ าหรับผูว้ิจยั ผูช่้วยนักวิจยั และทีมโครงการเพ่ือบนัทึกผลการประเมิน
สภาพด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยให้มีการบนัทึกและประเมินตามสภาพจริงท่ีพบเห็นจากการ
ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน เช่น บนัทึกการด าเนินงาน ภาพประกอบ 
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการด าเนินงาน รวมทั้งใชว้ธีิการสงัเกต และการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้
การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 

ก่อนท าการบันทกึ ผู้บันทกึท าการบันทกึข้อมูลดงันี ้
 

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) วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตามท่ีได้วางแผนไวไ้ด้ด าเนินการครบถ้วน

สมบูรณ์หรือไม่? อยา่งไร?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.3) ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอย่างไร? ทั้งใน
ระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร (วทิยาเขตอีสาน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.4) ปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีหรือไม่? อยา่งไร? กรณีมีไดใ้ชแ้นวทางแกไ้ขปัญหา
เหล่านั้นอยา่งไร? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2.5)  การใชท้รัพยากรต่างๆ ทางการบริหารต่างๆ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ
ในการน าแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั ไดผ้ลเป็นอยา่งไร? มีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2.6)  “การเรียนรู้” และ “ความรู้ใหม่” ท่ีไดห้ลงัจากการน าโครงการไปปฏิบติัเป็นอยา่งไร? 
ทั้งในระดบัตวับุคคล ระดบักลุ่มบุคคล และระดบัองคก์าร (วทิยาเขตอีสาน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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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แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 

ช่ือ………………………………… สาขาวชิา………………….…………รับผดิชอบโครงการท่ี............................ช่ือโครงการ......................................................... 
ส่วนที ่1 ค าช้ีแจง 

 
 
 
 
 
ส่วนที ่1 ภาระงานทีรั่บผดิชอบในปัจจุบัน 
 
 

 
ส่วนที ่2 จุดแข็ง/ จุดอ่อน 

หวัขอ้จุดแขง็ หวัขอ้จุดอ่อน 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

เคร่ืองมือการวจิยัฉบับที ่6 

ค าช้ีแจง 
 

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล เป็นกระบวนการท่ีผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัก าหนดความจ าเป็นในการพฒันา เป็นแผนท่ีใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของบุคคลและเป็นกรอบในการ
พฒันา  มุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงรายบุคคลจากการพฒันา นอกจากนั้นผลการพฒันายงัใชใ้นการช้ีวดัการพฒันาของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี ทั้ งน้ีเน่ืองการศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลไม่เท่าเทียมกนั  

ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัไดร่้วมกนัก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาใน 2 ระดบั คือ 
 ระดบั 1   มี 
 ระดบั 0   ไม่มี 
  โดยเกณฑก์ารพิจารณาทั้ง 2 ระดบัจะแตกต่างกนัไปตามสภาพตวัช้ีวดัในแต่ละรายการ ดงัมีรายละเอียดของตวัช้ีวดัและเกณฑก์ารประเมินในตอนทา้ยของแบบประเมินฉบบัน้ี 
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ส่วนที ่3 รายละเอยีดแผนการพฒันา 
ตารางท่ี 90 แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
 

 
ที ่

ตวัช้ีวดั 
สภาพ 

ก่อนพฒันา 
เป้าหมาย 
การพฒันา 

วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 
ผลการ
พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 
เสนอแนะ 

1. อบรมสัมมนาพฒันาอเีลร์ินนิ่ง * *  * *  
1.1 โอกาสเขา้อบรมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอๆ       
1.2 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองอีเลิร์นน่ิงอยูเ่ป็นประจ า       
1.3 ความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมสมัมนาอีเลิร์นน่ิงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส       
1.4 สามารถในการใชท้กัษะการเรียนรู้อีเลิร์นน่ิงในการสอนรายวชิา

ของท่าน 
     

 

1.5 ยดึมัน่ในคุณธรรม ตระหนกัในการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา       
1.6 ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีวจิารณญาณ คิดก่อนแชร์       
1.7  บทเรียนการปลูกฝัง สอดแทรกศีลธรรมอนัดีงาม       
2. ตระหนักในการพฒันาอเีลร์ินนิง่อย่างต่อเน่ือง * *  * *  
2.1 ตระหนกัถึงการพฒันาอีเลิร์นน่ิงเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนการสอน       
2.2 ความใส่ใจในการฝึกฝนอีเลิร์นน่ิงอยูเ่สมอ       
2.3 ความมัน่ใจวา่ท่านจะสามารถพฒันาบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง       
2.4 ความคิดวา่อีเลิร์นน่ิงช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

ผูส้อน 
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ที ่

ตวัช้ีวดั 
สภาพ 

ก่อนพฒันา 
เป้าหมาย 
การพฒันา 

วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 
ผลการ
พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 
เสนอแนะ 

2.5 ทรรศนะคติต่ออีเลิร์นน่ิงในเชิงบวก       
2.6 รับผิดชอบในงานพฒันาอีเลิร์นน่ิง       
2.7 คล่องแคล่วช านาญในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง       
2.8 ความเหมาะสมของบทเรียนอีเลิร์นน่ิงท่ีพฒันา       
3. 3. มพีีเ่ลีย้งในการพฒันาอเีลร์ินนิง่ * *  * *  
3.1 ผูแ้นะน าหรือพ่ีเล้ียงในการพฒันาอีเลิร์นน่ิง       
3.2 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนไดส้ าเร็จเม่ือมีพ่ีเล้ียงร่วม

การพฒันา 
     

 

3.3 ความคิดวา่จะสามารถต่อยอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง       
3.4 การมีพ่ีเล้ียงเป็นส่ิงจ าเป็น       
3.5 ท างานเป็นทีมคอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั       
3.6 ทีมงานมีความรู้ดี อธิบายวธีิพฒันาบทเรียนไดเ้ขา้ใจ       
3.7  ทีมงานมีความเป็นกนัเอง มีความเป็นกลัยาณมิตร       
4. 4. สังเกตการณ์การพฒันาอเีลร์ินนิ่ง * *  * *  
4.1 โอกาสไดรั้บการแบ่งปันความรู้จากผูพ้ฒันาอีเลิร์นน่ิงในการ

ซกัถามอยูเ่สมอ 
     

 

4.2 โอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็น ค าวจิารณ์ จากการอบรมพฒันา 
อีเลิร์นน่ิง 

     
 

4.3 ความคิดท่ีจะปรับปรุงบทเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือมีผูแ้นะน า       
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ที ่

ตวัช้ีวดั 
สภาพ 

ก่อนพฒันา 
เป้าหมาย 
การพฒันา 

วธีิการพฒันา ช่วงเวลา 
ผลการ
พฒันา 

ข้อคดิเห็น/ 
เสนอแนะ 

4.4 การพฒันาอีเลิร์นน่ิงให้สัมฤทธ์ิผล ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือน 

     
 

4.5 การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ       
4.6 การเตรียมบทเรียนไวก่้อนล่วงหนา้       
4.7 ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ       
5. 5. การขอความรู้ประสบการณ์ * *  * *  
5.1 โอกาสในการซกัถามขอ้สงสยั       
5.2 การไดค้  าตอบท่ีตรงค าถาม       
5.3 อุปนิสัยในการแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการท่ี

สร้างสรรค ์
     

 

5.4 ใฝ่เรียนรู้ มีประเด็นความรู้ใหม่ ๆ มาน าเสนออยูเ่สมอ       
6 6. การศึกษาด้วยตนเอง * *  * *  
6.1 ความสามารถในการเขา้ใจเน้ือหาและขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง       
6.2 ศกัยภาพในการสร้างบทเรียน ท่ีพฒันามาจากโปรแกรมอ่ืนได ้       
6.3 ความมัน่ใจวา่จะสามารถสร้างบทเรียนท่ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัเอง       
6.4 ความประสงคท่ี์จะพฒันาบทเรียน ในรายวชิาอ่ืนท่ีท่านสอนอยู่

ประจ า 
     

 

6.5 ทศันคติวา่ความรู้ท่ีดีตอ้งมาจากการลงมือปฏิบติั       
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           ……………………………….……                …………………………..…… 
       (   )                 (                                              )  

ผูร่้วมวจิยั                                                       ผูว้จิยั                                                       
       วนัท่ี………………………   วนัท่ี……………………….. 
 
หมายเหตุ: 
 - แผนการพฒันารายบุคคลและขอ้ตกลงการปฏิบติังานชุดน้ี จดัท าข้ึนโดยความเห็นชอบและการปรึกษาหารือจนไดข้อ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูร่้วมวจิยัและผูว้จิยั 
 - ตวัยอ่วธีิการพฒันา มีดงัน้ี  S: เรียนรู้ดว้ยตนเอง, OJT: การฝึกปฏิบติั, C: การสอนงาน, PA: การมอบหมายงานเป็นโครงการ, WS: การติดตามหวัหนา้งาน,  
        T/S: ฝึกอบรม/สัมมนา, W: การประชุมเชิงปฏิบติัการ, Sym: การอภิปราย, Con: การปรึกษาหารือ, JRO: การสับเปล่ียนหมุนเวยีนงาน, JRE: การเปล่ียนต าแหน่ง   
        หนา้ท่ี, V: การดูงานนอกสถานท่ี, X: การปฏิบติังานโดยเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ 
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แบบประเมินชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community) ของมหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 

ค าช้ีแจง การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการทราบถึงผลของการพฒันาผูร่้วมวิจยัในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อน าผลไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการและเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ จึงขอความร่วมมือจากผูร่้วมโครงการไดแ้สดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง 
โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นวา่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 91 แบบประเมินชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community) ของ
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ ม ี ไม่ม ี

1. วฒันธรรมการเรียนรู้   
1.1 การท างานเป็นทีมและแลกเปล่ียนการเรียนรู้   
1.2 ความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน   
1.3 ทศันคติเชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู้   
1.4 การแบ่งปันค่านิยมท่ีดี   
1.5 มีศกัยภาพในการพฒันาองคก์ร   
1.6 แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ   
2. แบบปฏบิัตทิีด่ ี   
2.1 การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร   
2.2 ประสิทธิภาพขององคก์ร   
2.3 การพฒันาตนเอง   
2.4 การกา้วหนา้ในอาชีพ   
2.5 มุ่งผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน   
2.6 มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา   
3.  การคดิ   
3.1 การคิดเชิงวเิคราะห์   
3.2 การคิดเชิงสงัเคราะห์   
3.3 การคิดเชิงสร้างสรรค ์   
3.4 การคิดแกปั้ญหา   
3.5 การคิดเพื่อประโยชน ์   
3.6 การคิดเพ่ือความอยูร่อดขององคก์ร   
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รายการ ม ี ไม่ม ี

4.  การพฒันาวชิาชีพ   
4.1 การสัง่สมความรู้   
4.2 การพฒันาความสามารถในงานของตน   
4.3 การแสวงเทคนิควธีิสอนใหม่ๆ   
4.4 การบูรณาการในองคก์ร   
4.5 การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   
4.6 น าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการสอน   
5.  คุณธรรมจริยธรรม   
5.1 การตรงต่อเวลา   
5.2 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   
5.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่   
5.4 แบ่งเบาภาระงานของเพ่ือน   
5.5 ความซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีความรับผิดชอบ   
5.6 ประเมินผลการเรียนอยา่งยติุธรรม   

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพงึพอใจ เร่ืองการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ (E-learning) 
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวิทยาเขตอสีาน 

ค าช้ีแจง การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนดว้ยบทเรียนออนไลน์ (E-learning) เพื่อน าผลไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งข้ึน จึงขอความร่วมมือจากนกัศึกษาในการแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยใส่
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นวา่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงัน้ี 

1.  (    ) นกัศึกษาบรรพชิต   (    )  นกัศึกษาคฤหสัถ ์

2. นกัศึกษาสังกดัคณะ....................................................................................................... 
3. รหสัและช่ือวชิา……………………………………………………………………… 
4. ช่ือผูส้อน…………………………………………………………………………… 
5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1. = นอ้ยมาก NA = ไม่มีขอ้มูลหรือไม่สามารถให้ค  าตอบได ้
 
ตารางท่ี 92 แบบประเมินความพึงพอใจ เร่ืองการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนออนไลน์  
(E-learning) ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ 5 4 3 2 1 NA 

1. ด้านบทเรียน       
1.1 ความเขา้ใจบทเรียน       
1.2 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง       
1.3 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน       
1.4 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน       
1.5 ลดขอ้จ ากดัดา้นเวลาเรียน/การเดินทางและสถานท่ี       
2. ด้านโครงสร้างของบทเรียน       
2.1 เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องบทเรียน       
2.2 การเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของบทเรียน       
2.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา       
2.4 ความเขา้ใจภาษาและการส่ือความหมาย       
2.5 บทเรียนมีการกระตุน้ความสนใจอยากเรียนรู้       
3. ด้านการออกแบบ       
3.1 การใชง้านเมนู       
3.2 การจดัวางระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู่       
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รายการ 5 4 3 2 1 NA 
3.3 สดัส่วนหนา้จอมีความเหมาะสม       
3.4 ความเหมาะสมของตวัอกัษร       
3.5 ความสบายตาของการออกแบบ       
3.6 ความเหมาะสมของภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง       
3.7 ความสะดวกสบายต่อการใชง้าน       
4. ด้านประสิทธิภาพของระบบ       
4.1 ความรวดเร็วในการแสดงผล       
4.2 ความเร็วในการอพัโหลดและดาวน์โหลด       
4.3 การรองรับผูใ้ชง้านจ านวนมาก       
4.4 ความถูกตอ้งของการประมวลผล       
4.5 ประสิทธิภาพในการเขา้ถึง       

 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ (Computer Lab) 
ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวิทยาเขตอสีาน 

ค าช้ีแจง  การประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Lab) เพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จึงขอความร่วมมือจากผูใ้ช้งานในการแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยใส่
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นวา่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ดงัน้ี 
1.  (    )  อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี (    ) นกัศึกษาบรรพชิต  (    )  นกัศึกษาคฤหสัถ์ 
2. อาจารย/์นกัศึกษาสังกดัคณะ........................................................................................ 
3. รหสัและช่ือวชิา……………………………………………………………………… 
5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยมาก NA = ไม่มีขอ้มูลหรือไม่สามารถให้ค  าตอบได ้
 
ตารางท่ี 93 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) 
ของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
 

รายการ 5 4 3 2 1 NA 

1. ด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์       
1.1 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ต่อการใหบ้ริการ       
1.2 จ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ        
1.3 ความสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใหบ้ริการ       
1.4 คอมพิวเตอร์มีสภาพใหม่น่าใชง้าน       
2. ระบบอนิเทอร์เน็ต       
2.1 ใหบ้ริการระบบเครือข่ายแบบสาย (Lan) อยา่งเพียงพอ       
2.2 ใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) อยา่งเพียงพอ       
2.3 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบสาย       
2.4 ความเร็วในการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย       
2.5 การใหบ้ริการจุดติดตั้งเช่ือมตอ่เป็นไปอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง       
2.6 การน าเทคโนโลยมีาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาระบบเครือข่าย
สม ่าเสมอ 

      

3. ด้านสภาพแวดล้อม       
3.1 ความสะดวกสบายของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์       
3.2 ความเหมาะสมของแสงสวา่งในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์       
3.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์       
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รายการ 5 4 3 2 1 NA 
3.4 อุปกรณ์และโปรแกรมทนัสมยัส าหรับการใหบ้ริการ       
3.5 บรรยากาศและสถานท่ีในการใหบ้ริการ       
3.6 ความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใชง้าน       

 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ร่วมวจิยั 
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รายช่ือผู้ร่วมวจัิยหลกั  
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรในสาขาวชิาต่าง ๆ 

ตารางท่ี 94 รายช่ือผูร่้วมวจิยัหลกั 
 
ที ่ ช่ือ – สกลุ สาชาวชิา/รายวชิา 
1 นายคมัภีรภาพ คงส ารวย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

วชิาคอมพิวเตอร์การศึกษาส าหรับวชิาชีพครู 
2 พระทว ีอภโย (ข่ายมณี) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วชิาการสงัคมสงเคราะห์กบัการพฒันาชุมชน 
3 ดร.สิทธิพร เกษจอ้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

วชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์นามแนวพทุธศาสตร์ 
4 พระครูสุธีจริยวฒัน์,ดร.  

(สาคร ภกัดีนอก) 
ผูบ้ริหาร/อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั/หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วชิาภาษาไทย 

5 รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
วชิาการสนทนาภาษาองักฤษ 

6 นายสุพรรณ์ กอ้นค า อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
วชิาการวจิยัทางการศึกษาและการวจิยัในชั้นเรียน 

7 นายแสงอาทิตย ์ไทยมิตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
วชิาโครงสร้างภาษาองักฤษ 

8 พระมหาศุภชยั สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
วชิาความรู้พ้ืนฐานส าหรับวชิาชีพครู 

9 นายศกัดิพงษ ์โสภาจร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
วชิาภาษาพ้ืนฐานองักฤษ 1 

10 พระมหาวศิกัด์ิ ชาตสุโภ (เชยชมศรี) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาการบริหารกิจการ
พระพทุธศาสนา 
วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 1 

11 พระมหาสจัจารักษ ์ปาลโก  
(ไร่สงวน) 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาพระพทุธศาสนา 
วชิาประวติัศาสตร์พระพทุธศาสนา 

12 นายอภิชิต เหมือยไธสง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง 
วชิาการบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ 

13 นายธนกร ชูสุขเสริม อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
วชิาพระไตรปิฎกศึกษา 3 

14 นายวรเทพ เวยีงแก อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
วชิาพทุธวถีิไทย 
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รายช่ือผู้ร่วมวจัิยเสริม 

รายช่ือนักศึกษาคฤหัสถ์ 
ตารางท่ี 95 รายช่ือผูร่้วมวจิยัเสริม 
 

ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

1 5710420131001 นางสาวกญัญารัตน์ พรมตู ้

2 5710420131004 นางสาวเจนจิรา เหง่าดี 

3 5710420131005 นางสาวชมภูนุช  อองโนนยาง 

4 5710420131008 นายณฐัวตัร แกว้ใส    

5 5710420131010 นางสาวปฐมาวดี ประไสเสริฐ 

6 5710420131011 นางสาวปัทมาพร ขอ้ทน 

7 5710420131013 นางสาวแพรวนภา  นารีค า 

8 5710420131014 นางสาวรัตนา  นนัต ุ

9 5710420131016 นางสาวศศิวมิล นิกรกลุ 

10 5710420131017 นางสาวศิริวภิา  บุตรสามาลี 

11 5710420131018 นางสาวศิริโสภา  ศรีเนตร 

12 5710420131019 นางสาวสุกญัญา  เพชรลิง 

13 5710420131020 นางสาวสุดารัตน์ แสงสง่า 

14 5710420131021 นางสาวสุภาพร มุทุวงษ ์

15 5710420131024 นายนฤเบศวร์ บรรนามน 

16 5610430231001 นางสาวเกศราพร สิงขาม 

17 5610430231003 นางสาวชลิตา ก ่าจ าปา 

18 5610430231004 นายณฐัดนยั  กองสิงห์ 

19 5610430231005 นายณฐัตพล  พรมยาลี  

20 5610430231006 นางสาวธนฐัชา อินทร์ติยะ 

21 5610430231007 นายธวชัชยั บุญมาก  

22 5610430231008 นางสาวปรียา เดชปทุม 

23 5610430231009 นางสาวแพรวพรรณ สีหาสร้อย 

24 5610430231010 นางสาวภทัราภรณ์ ภูวทิต 

25 5610430231012 นางสาวมุญญรัตน์ ขนัทอง 
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ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

26 5610430231013 นางสาวยวุดี นาครภฏั 

27 5610430231014 นางสาวรัชนก สีอ่อน 

28 5610430231016 นางสาวลลิตา ชยัหดั 

29 5610430231017 นางสาววชิราภรณ์ พรมทองมี 

30 5610430231018 นางสาววนิดา  นกัประทุม 

31 5610430231020 นางสาววชุิดา  ต๊ิบซงัเสน 

32 5610430231021 นายวรีะยทุร บุตตะโรบล  

33 5610430231022 นางสาวศรัญญา ไชยศรี 

34 5610430231023 นางสาวศรัญญา แสงสุด 

35 5610430231024 นางสาวศศิธร กลา้สนัเทียะ 

36 5610430231025 นายกฤษฎา รุ่งสวา่ง  

37 5610430231026 นางสาวศิรินาฏ เสาส าราญ 

38 5610430231027 นางสาวศิริลกัษณ์  แกว้มาตย ์

39 5610430231028 นางสาวศุภากร อ่อนดี 

40 5610430231029 นางสาวสกลสุภา พละพล 

41 5610430231030 นางสาวสาวติรี เทศนอ้ย 

42 5610430231031 นางสาวสุกญัญา นอ้ยเวยีง 

43 5610430231032 นางสาวสุดารัตน์ สาระบุตร 

44 5610430231033 นางสาวสุปรีญา ค าเพง็ 

45 5610430231034 นายสุพรรณ วงคอ์นุ   

46 5610430231035 นางสาวสุภาวดี สิงห์เทพ 

47 5610430231036 นางสาวสุรีพร เหลาจ าปา 

48 5610430231039 นายอภินนัท ์บุญจวง   

49 5610430231040 นายโอวาส  ทองจนัทร์  
50 5510440631002 นางสาวกฤษณา สีเทา 
51 5510440631004 นางสาวกนัภิรมย ์ข าอินทร์ 

52 5510440631006 นางสาวก่ิงแกว้ เพง็วงษา 

53 5510440631009 นางสาวกิศรา รถหามแห่ 

54 5510440631015 นางสาวขนิษฐา แมนละกิจ 
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ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

55 5510440631017 นายจกัรี ศรีมุงคุล 

56 5510440631019 นางสาวจิตรัดดา พิรุด 

57 5510440631020 นางสาวจิรรัตน ์แสงสุวรรณ 

58 5510440631021 นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา 

59 5510440631023 นางสาวจุฑาพร อินทร์เพช็ร 

60 5510440631025 นางสาวเจนจิรา พรมวงษ ์

61 5510440631026 นางสาวเจนจิรา สตัธรรม 

62 5510440631027 นางสาวชญาพร เมืองศูนย ์

63 5510440631028 นางสาวชฎาภรณ์ ชมบุตรศรี 

64 5510440631029 นางสาวชลดา นากา 

65 5510440631030 นางสาวชาลินี ศรีข า 

66 5510440631031 นางสาวชุติมา ชนะพจน ์

67 5510440631032 นางสาวณฐัรัตน์ พินิจมนตรี 

68 5510440631033 นางสาวณฐัสุดา ศิริพรรณ์ 

69 5510440631034 นางสาวดรุณสิริกาญจน์ จงปลอบกลาง 

70 5510440631035 นางสาวเดือนเพญ็ โพธ์ิสาย 

71 5510440631037 นางสาวตวงรัตน์ ดียิง่ 

72 5510440631038 นางสาวเตือนใจ ภูยอดตา 

73 5510440631040 นางสาวทบัทิม พิมพโ์คตร 

74 5510440631042 นางสาวทิราพร ชมภูวเิศษ 

75 5510440631043 นางสาวธิดารัตน์ เจนไธสง 

76 5510440631044 นางสาวนฤนาถ ทศันิยม 

77 5510440631046 นางสาวนิตยา โสภาบุญ 

78 5510440631047 นางสาวนิภาวรรณ ปัสสา 

79 5510440631048 นางสาวนีรนุช อรัญมาลา 

80 5510440631049 นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมประโยชน์ 

81 5510440631127 นางสาวสุภาวดี เจริญสุข 

82 5510440631051 นางสาวเบญจพร ภูยอดตา 

83 5510440631053 นางสาวเบญจวรรณ ภาโนมยั 

84 5510440631054 นางสาวปนดัดา นามใน 
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ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

85 5510440631055 นางสาวประภสัสร โนนทิง 

86 5510440631056 นายปราโมทย ์แกว้ใส 

87 5510440631058 นางสาวปลาหนนั เคนดา 

88 5510440631059 นางสาวปวนัลกัษณ์ เหล่าสุนา 

89 5510440631061 นางสาวปารมี หล่ึงเทพ 

90 5510440631062 นางสาวปาริฉตัร ไชยเดช 

91 5510440631063 นางสาวพรทิพย ์เหมแดง 

92 5510440631065 นางสาวพรสุดา กดุนอก 

93 5510440631066 นางสาวพรสุดา ภาพนัธ์ 

94 5510440631067 นางสาวพรสุดา อินทร์เพชร 

95 5510440631068 นางสาวพชัรา วงษน์ารี 

96 5510440631069 นางสาวพชัราภรณ์ เพชรตะกัว่ 

97 5510440631070 นางสาวพชัรินทร์ นารักษ ์

98 5510440631084 นางสาวรัชดาภรณ์ พนัชนะ 

99 5510440631071 นางสาวพชัรินทร์ ผานิล 

100 5510440631072 นางสาวพชัรี ช านาญ 

101 5510440631074 นางสาวพิรญา สระทองโดย 

102 5510440631075 นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา 

103 5510440631076 นางสาวภนิดา กองกลุ 

104 5510440631080 นางสาวมาลีวลัย ์เสนานุช 

105 5510440631081 นางสาวมิลทรา สนัเพราะ 

106 5510440631082 นายรณชยั กิจอ าลา 

107 5510440631083 นางสาวรสริน บุตรวงค ์

108 5510440631085 นางสาวรัตติกา โม่งโมะ๊ 

109 5510440631087 นางสาวรุ่งทิพย ์สุวรรณวงศ ์

110 5510440631089 นางสาวเรไร บวัใหญ่รักษา 

111 5510440631090 นางสาวฤทยัทิพย ์มะโนระกร 

112 5510440631091 นางสาวลดาย ุทองสี 

113 5510440631093 นางสาววนิดา สิบหวา้ 
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ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

114 5510440631095 นางสาววจิิตรา มะหานิล 

115 5510440631097 นางสาววมิลพรรณ ศรีสาต 

116 5510440631099 นางสาววริาภรณ์ กมุภวงค ์

117 5510440631100 นางสาววลิาวรรณ์ โสภารักษ ์

118 5510440631102 นางสาววไิลวรรณ ไชยวงษ ์

119 5510440631103 นางสาวศรสวรรค ์แกว้ใส 

120 5510440631104 นางสาวศรสวรรค ์เถ่ือนวงษจ์ ้า 

121 5510440631108 นางสาวอารัญญา ภกัดียา 

122 5510440631109 นางสาวศิริวรรณ นงัสูงเนิน 

123 5510440631111 นางสาวศุภลกัษณ์ ศรีกนัยา 

124 5510440631112 นายศุภวฒัน ์บุญนาดี 

125 5510440631113 นางสาวศุภสัสร โมคา 

รายช่ือนักศึกษาบรรพชิต 
ที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ   -  สกลุ   

126 5610430211004 พระวฒันา  อภิญจโน/ปู่หว้ยพระ  

127 5610430211005 พระชานนท ์อรกลู  

128 5610430211006 สามเณรเชษฐา โคตะวนินท ์ 

129 5610430211007 สามเณรบุญทิน บุญยงั  

130 5610430211008 สามเณรภทัรภูมิมิณทร์ มีอุตสา  

131 5610430211010 สามเณรอคัรวทิย ์สารวงษ ์ 

132 5610430211011 สามเณรกฤษดา พรมเวยีง  

133 5710420111002 สามเณรจกัรพนัธ์ุ  ราชาวงษ ์

134 5710420111004 สามเณรทรงวฒิุ โสมณาวฒัน์ 

135 5710420111006 สามเณรธิติวฒัน์ วรีาพชัรชยธร 

136 5710420111007 พระสมพงษ ์หงษส์ระแกว้ 

137 5710420111009 สามเณรแสงเดือน ดวงพิลา 

138 5710420111010 พระบุญไตร มะณีวงศ ์

139 5710420111011 พระภูมิประเสริฐ สิยาลาด 

140 5710420111012 พระวฒิุศกัด์ิ  แผน่ผา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คู่มือการใช้งานระบบอเีลร์ินน่ิงมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  

วทิยาเขตอสีาน 
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คู่มือการใช้งานระบบอเีลิร์นน่ิงมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอสีาน 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ 
1/1 ในการเขา้ใชร้ะบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยระบบอีเลิร์นน่ิงมหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน สามารถเขา้ใชง้านไดท่ี้ URL ดงัต่อไปน้ี http://plc.mbuisc.ac.th 

 
 
1/2 เม่ือเขา้ระบบมาแลว้จะปรากฏตามรูปดา้นบน หากตอ้งการเขา้ไปใช้งานในการบริหารจดัการ 

Course ของท่านเอง ใหก้ดปุ่ม Login ดา้นบนขวา ระบบจะใหก้รอก Username และ Password 
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1/3 ท าการกรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจากผูดู้แลระบบ โดยมีขอ้สังเกตท่ี Password 
จะตอ้งอยา่งนอ้ย 8 อกัขระ ประกอบดว้ย ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพิมพเ์ล็ก ตวัเลข และเคร่ืองหมายพิเศษ 

เช่น Mbu5544*  เม่ือท าการป้อนขอ้มูลเสร็จแลว้กดปุ่ม Login สีน ้าเงิน 

 
1/4 จากนั้นใหผู้ส้อนท าการเลือกรายวชิาท่ีตนเองสอน โดยการคลิกท่ีช่ือรายวชิาสีน ้าเงิน 

 
2. การเพิม่เติมปรับแต่งรายวิชา 

2/1 เม่ือเขา้มายงัรายวิชาแลว้ และตอ้งการแกไ้ขหรือใส่รายละเอียดให้ คลิกท่ีปุ่ม Turn editing on  
เคร่ืองมือในการใชแ้กไ้ขจะปรากฏ 
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2/2 หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลตวัหนงัสือและรูปภาพดัง่ภาพดา้นล่าง ขอ้มูลดา้นล่างจะเป็นค าอธิบาย

รายวชิา ใหก้ดปุ่มรูป “ฟันเฟือง” ดา้นล่างของสัปดาห์นั้นๆ 

 
2/3 เม่ือกดแล้ว ก็จะสามารถน ารายละเอียดลงไปได้ สามารถแทรกภาพได้ท่ีปุ่มเคร่ืองมือแทรก

รูปภาพ เป็นรูปภูเขาดา้นบน เม่ือท าการใส่ขอ้มูลเสร็จแลว้กดปุ่ม Save changes สีน ้าเงินดา้นล่าง 

 



 

409 

3. การสร้างจุด “ดาวน์โหลด”  ให้ผู้เรียนดาวน์โหลด Slide หรือเอกสารเพิม่เติม 
3/1 หากตอ้งการ ท าลิงคใ์ห้นกัศึกษาไดด้าวน์โหลดไฟล์ ดงัรูปดา้นล่าง สามารถท าไดด้ว้ยการคลิก

ปุ่ม Add an activity or resource 

 
3/2 จากนั้นเลือก เมนู “File” ดา้นซา้ยมือ และกดปุ่ม “Add”  สีน ้าเงิน 

 
 

3/3 ใหใ้ส่ค าพูดท่ีตอ้งการบอกใหน้กัศึกษาทราบถึง function ของส่ิงท่ีนกัศึกษาเห็น เช่น คลิกเพื่อ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนเป็นตน้ลงในช่อง Name ส่วนช่อง Description ใส่รายละเอียด
ต่างๆ ท่ีตอ้งการบอกนกัศึกษา หากช่องไหน ปรากฏตวัอกัษรสีแสง นัน่หมายถึง จ าเป็นตอ้งกรอก 
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3/4 ท าการ Upload ไฟลท่ี์ตอ้งการใหน้กัศึกษา download โดยการคลิกท่ีลูกศรสีน ้าเงิน 

 
 

3/5 กดปุ่ม Choose File แลว้ท าการเลือกไฟล์ท่ีตอ้งการ Upload 
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3/6 จะสังเกตวา่จะมีช่ือไฟลท่ี์ตอ้งการ upload ปรากฏข้ึนแลว้ จากนั้นกดปุ่ม Upload the file 

 
 

3/7 และกดปุ่ม Save and return to course สีน ้าเงินดา้นล่าง 
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3/8 เสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถท าการทดสอบดาวน์โหลดได ้หากเป็นไฟล์ PDF ในบาง browser 
จะสามารถเปิดอ่านไดท้นัที โดยไม่ตอ้งดาวน์โหลด 

 
4. การแทรกวดีีโอ 

4/1 หากตอ้งการแทรกวดีีโอในบทเรียนท าอยา่งไร 

 
4/2 เลือกวดีีโอท่ีตอ้งการจากตวัอยา่งไดเ้ลือกวดีีโอจาก YouTube 
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4/3 กดปุ่ม แชร์ดา้นล่าง จากนั้นเลือกค าวา่ “ฝัง” ท าการ Copy โคต๊ดา้นล่างไว ้

 
4/4 กลบัมาท่ีหนา้ Moodle กด เคร่ืองมือ Toggle เพื่อแสดงแถบเคร่ืองมือเพิ่มเติม จากนั้นกดปุ่ม 
Html 

 
4/5 ท าการวาง code ลงไปดว้ย shortcut “Ctrl+V” จากนั้นกดปุ่ม update ดา้นล่าง 
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4/6 กดปุ่ม Save Change สีน ้าเงิน 

 
5.การแบบทดสอบแบบปรนัย 

5/1 หากตอ้งการสร้างแบบทดสอบ กดเคร่ืองมือ Add an activity or resource จะปรากฏ popup 
ใหเ้ลือก Quiz จากนั้นกด ปุ่ม Add สีน ้าเงิน 
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5/2 พิมพห์วัขอ้แบบทดสอบเช่น แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นตน้ และค าอธิบาย 

 
5/3 เมือเล่ือนลงมาในเมนูยอ่ยท่ีช่ือวา่ Question behavior ผูส้อนสามารถก าหนดรูปแบบขอ้สอบได้
วา่ ตอ้งการใหส้ลบัอตัโนมติัหรือไม่ หากตอ้งการใหเ้ลือก Yes ท่ีหวัขอ้ Shuffle within question 
 

 
5/4 เล่ือนลงมาในส่วนของ Timing ผูส้อนสามารถก าหนดระยะเวลาไดว้า่ ผูเ้รียนจะสามารถเร่ิมท า
แบบฝึกหดัน้ีไดเ้ม่ือไร และส้ินสุดเม่ือไร โดยการใส่เคร่ืองหมายถูกที Enable และก าหนดวนัเร่ิมท่ี 
open the quiz และวนัส้ินสุดท่ี Close the quizเม่ือก าหนดค่าต่างๆเสร็จส้ิน กดปุ่ม Save and return to 
course สีน ้าเงินดา้นล่าง 



 

416 

 
5/5 จะปรากฏจุดคลิกเพื่อท าแบบทดสอบ แต่ยงัไม่มีขอ้สอบ ใหผู้ส้อนท าการกดไปท่ีเมนู
แบบทดสอบท่ีไดส้ร้างข้ึนมา 

 
5/6 ท าการใส่แบบทดสอบ ดว้ยการกดปุ่ม Edit quiz สีน ้าเงิน 

 
 
5/7 ใหผู้ส้อนท าการก าหนดคะแนนเตม็ของแบบทดสอบท่ี Maximum grade จากนั้นกด save 

 
5/8 หากตอ้งการแบบทดสอบแบบปรนยั กดปุ่ม Add a question จากนั้นเลือก Multiple Choice 
จากนั้นกด Next 
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5/9 ท าการใส่ค าถามใหเ้รียบร้อยทั้ง 2 ช่อง และเล่ือนลงมา 

 
 
5/10 ท าการให ้Choice หรือตวัเลือกตามตอ้งการ Choice1 หมายถึงขอ้ A, Choice2 หมายถึงขอ้ B 
หากขอ้ A เป็นขอ้หลอก ช่อง Grade ใหเ้ลือกเป็น None หากถูกตอ้งเลือกเป็น 100% 
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5/11 หากตอ้งการตวัเลือกมากกวา่ 5 ตวัเลือก สามารถกดปุ่ม Blanks for 3 more choices ได ้

 
5/12 เม่ือกดปุ่ม Save changes แลว้จะปรากฏแบบทดสอบท่ีเราไดส้ร้างไปเม่ือสักครู่น้ี หากตอ้งการ
สร้างขอ้ต่อไป กดปุ่ม Add a question สีน ้าเงินดา้นล่าง หากตอ้งการลบแบบทดสอบขอ้ดงักล่าว กด
ปุ่มกากบาทสีแดงดา้นขวามือ 

 
6.การแบบทดสอบแบบ True/False 

6/1 การสร้างขอ้สอบประเภท True/False โดยการกดปุ่ม Add a question จากนั้นเลือก True/False 
จากนั้นกด Next 
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6/2 ใสค าถามท่ีช่อง Question name และ Question text ทั้ง 2 ช่องเหมือนกนั 

 
6/3 หากแบบทดสอบดงักล่าว มีค าตอบวา่ ถูกใหเ้ลือก correct answer เป็น true 

 
 
 
6/4 จากนั้นกดปุ่ม Save changes 
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7.  การสร้างแบบทดสอบแบบความเรียง 

7/1 การสร้างแบบทดสอบแบบความเรียง Essay โดยการกดปุ่ม Add a question 

 
7/2 เลือกแบบทดสอบแบบ Essay จากกนั้นกด Next 

 
7/3 ใส่โจทยท่ี์ช่อง Question name และ Question Text 
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7/4 ท าการตั้งค่าจ  านวนบรรทดัท่ีผูเ้รียนสามารถพิมพต์อบได ้ท่ีช่อง Input box size หากตอ้งการ
อนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถแนบไฟลป์ระกอบไดด้ว้ยเช่น รูปภาพ ใหก้ าหนด Allow attachments มีค่า
เป็น Yes และกดปุ่ม Save and return to course 

 
7/5 จะเห็นไดว้า่แบบทดสอบปรากฏแลว้ 
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7/6 เม่ือผูเ้รียนท าแบบทดสอบจะปรากฏเหมือนภาพดา้นล่าง 
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8. การสร้างจุดส่งงาน 
8.1 การสร้างจุดส่งงาน ใหก้ดเมนูดา้นล่างของแต่ละสัปดาห์ Add an activity or resource 

 
8/2 เลือกเมนู Assignment และกดปุ่ม Add 

 
8/3 เขียนขอ้ความเพื่อผูเ้รียนทราบวา่ ตรงน้ีคือจุดส่งงาน ตวัอยา่งเช่น ส่งงานมอบหมายคร้ังท่ี 8 ท่ี
ช่อง Assignment name และค าอธิบายท่ีช่อง Description จากนั้นก าหนดวนัเร่ิมใชง้านและวดัส้ินสุด
ใชง้านเหมือนกบัขอ้สอบปรนยัหรือไม่ก าหนดก็ไดเ้ช่นกนั 
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8/4 เม่ือเล่ือนลงมา ท่ีหวัขอ้ Submission type ใส่เคร่ืองหมายถูกท่ี File submission  เพื่อท าให้ผูเ้รียน
สามารถส่งงานออนไลน์ดว้ยการส่งเป็นไฟล์ เช่น การท ารายงาน บนัทึกเป็นไฟล์ .doc และupload 
ข้ึนมา  

 
8/5 ในหมวดของ Grade จะเป็นการก าหนดคะแนนวา่ งานมอบหมายช้ินน้ีมีคะแนนเต็มเท่าไร ท่ี
ช่อง Grade 
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8/6 ตวัอยา่งในหนา้ของผูเ้รียน จะปรากฏเหมือนลกัษณะในภาพ ผูเ้รียนจะกดปุ่ม Add submission 
เพื่อท าการ upload file 

 
8/7 ผูเ้รียนสามารถลากไฟลท่ี์ตอ้งการส่ง ลงในบริเวณขอบเขตเส้นปะ และกดปุ่ม Save changes  

 
8/8 หรือหากตอ้งการให้ผูเ้รียนพิมพต์อบผูส้อนมาไดเ้ลย ใหเ้ลือกเป็น Online text แทน File 
submissions และกดปุ่ม Save and return to course 

 
8/9 หนา้น้ีแสดงตวัอยา่งในหนา้ของผูเ้รียน วา่จะสามารถพิมพต์อบไดอ้ยา่งไร 
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9. การก าหนดสิทธ์ิผู้เรียน 

9/1 การก าหนดสิทธ์ิใหผู้เ้รียนคนไหนเขา้ใชง้านระบบไดบ้า้ง ใหเ้ลือกเมนู User ดา้นซา้ยมือ และ

เลือกเมนูยอ่ยช่ือวา่ Enrolled users 

 
9/2 กดปุ่ม Enroll users สีน ้าเงินดา้นขวาบน 
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9/3 ใส่รหสัประจ าตวันกัศึกษาเพียงบางส่วนหรือช่ือ-นามสกุล เพียงบางส่วนจากนั้นกดปุ่ม Search 
เม่ือพบผูเ้รียนท่ีตอ้งการอนุมติัแลว้กดปุ่ม Enroll สีน ้าเงินเล็ก ทา้ยช่ือจากนั้นกดปุ่ม Finish enrolling 
users 

 
9/4 หากอนุญาตผูเ้รียนผดิ สามารถกดปุ่มกากบาทสีแดงหลงัช่ือผูเ้รียนท่านนั้น เพื่อท าการลบออก 
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10. การตรวจผลคะแนน 
10/1 การตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้รียนโดยภาพรวม ใหไ้ปท่ีเมนูดา้นซา้ยมือ ในหมวด 

Administrator->Grade Report 

 
10/2 จะปรากฏคะแนนรายบุคคลและตามจุดส่งงานและแบบทดสอบท่ีผูเ้รียนแต่ละท่านไดล้งมือ
ปฏิบติั 
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