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กรณีศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Development Model of M-Learning : Case Study Media in Social Studies, Religion 
and Culture Learning Substance for the General Education Section of  

Phra Pariyattidhamma Schools
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บทคัดย่อ

 กำรพฒันำ M-Learning กลุม่สำระสงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญั-

ศึกษำ เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ มีพื้นที่ต้นแบบ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนำวหวำน จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

พื้นที่ปฏิบัติกำร คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำมัญวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และพื้นที่ประเมิน  

คือ โรงเรียนแสงทองวิทยำธรรม จังหวัดสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอน  

2) เพื่อสร้ำงและพัฒนำ M-Learning และ 3) เพื่อประเมินผลกำรใช้ M-Learning 

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ระยะที ่1 ผลกำรศกึษำสภำพกำรเรยีนกำรสอน ภำยในโรงเรยีนพระปรยิติัธรรมวดัมะนำว-

หวำน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยังไม่มีกำรนสำสื่อตัวนี้มำใช้ประกอบ 

กำรเรยีนกำรสอนมำก่อน และทัง้สองโรงเรยีนกม็คีวำมสนใจในสือ่ M-Learning สงู ระยะที ่2 ผลกำรสร้ำงและพฒันำ 

M-Learning นสำผลที่ได้จำกกำรศึกษำระยะที่ 1 ไปสู่กระบวนกำรออกแบบและสร้ำง M-Learning โดยเนื้อหำที่ใช้ใน

กำรสร้ำง M-Learning ต้องเป็นเนือ้หำทีไ่ด้จำกกำรพดูคยุกบัครผููส้อนเป็นสสำคญั ทัง้จำกกำรศกึษำปัญหำทีพ่บขณะทสำ 

กำรสอน และจำกกำรสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจในขณะเรียนของผู้เรียน กระบวนกำรสร้ำง M-Learning ผู้วิจัยใช้

เครื่องมือที่เรียกว่ำ Google Site ในกำรสร้ำง จำกนั้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

ก่อนนสำไปทดลองใช้จรงิ ผลกำรทดลองใช้ M-Learning ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมสำมญัวดัสระเรยีง ผลกำรประเมนิ 

กำรใช้ M-Learning รอบแรกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (E1) มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 69.06 และคะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 76.56 ส่วนผลกำรทดลองใช้รอบสองคะแนนแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน (E1) มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 80.83 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 87.50 
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บทน�า

 ก ำ ร พั ฒ น ำ ส่ื อ แ ล ะ รู ป แ บ บ ก ำ ร ส อ น ท ำ ง

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะทสำเพื่อให้เกิด 

รูปแบบวิธีกำรสสำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำควำมรู้แล้วนั้น สิ่งที่ขำดไม่ได้คือ

กำรส่งเสริมให้เกิดพัฒนำกำรทำงควำมคิดและจิตใจ 

ที่จะทสำให้ผู้เรียนมีทัศนคติ เจตคติ ท่ีตั้งม่ันในคุณงำม

ควำมดแีละเป็นประโยชน์แก่สงัคม M-learning เป็นกำร

เรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนสสำเร็จรูป 

(Instructional Package) ที่นสำเสนอผ่ำนโทรศัพท์ 

มือถือแบบสมำร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพำ 

โดยกำรใช้เทคโนโลยเีครอืข่ำยโทรคมนำคมแบบไร้สำย 

สำมำรถสรุปประโยชน์ที่ชัดเจนได้คือ กำรเข้ำถึงข้อมูล 

(Access) ได้ทกุที ่ทกุเวลำ, สร้ำงสภำพแวดล้อมเพือ่กำร

ระยะที่ 3 ผลกำรเผยแพร่และประเมินผลกำรใช้ M-Learning ณ โรงเรียนเเสงทองวิทยำธรรม วัดหัวป้อมใน ตสำบลบ่อ

ยำง อสำเภอเมอืงสงขลำ จงัหวัดสงขลำ พบว่ำ กำรประเมินด้ำนสภำวะแวดล้อม, ด้ำนปัจจยั, ด้ำนกระบวนกำร และด้ำน

ผลผลิตได้ผลดีเป็นที่น่ำพอใจของฝ่ำยบริหำรและคณะครูผู้สอน

ค�าส�าคัญ : รูปแบบกำรพัฒนำ M-Learning โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำมัญ

Abstract

 Development of M-Learning media in Social Studies, Religion and Culture Learning Substance utilized 

a research and development approach based on Wat Manao Waan Phra Pariyattidhamma School, Nakhon Sri 

Thammarat as a model, the General Education Section of Phra Pariyattidhamma School of Wat Pra Sariang, Nakhon 

Sri Thammarat as the operating area and Saeng Thong Witthaya School, Songkhla Province, as an evaluation area. 

The objectives of the study were the following : 1) to study the state of teaching of the school, 2) to create and 

develop the M-Learning and 3) to evaluate the use of M-Learning media. 

 The results of the study revealed the following : Stage 1 : Wat Manao Waan Phra Pariyattidhamma School, 

Nakhon Sri Thammarat and at the General Education Section of Phra Pariyattidhamma School of Wat Pra Sariang, 

Nakhon Sri Thammarat, have never introduced the M-Learning media in their teaching activities. However, both 

schools were highly interested in using the M-Learning media. Stage 2 : For the creation and development of 

M-Learning, the results of the study in Phase 1 were used in the design and creation of M-Learning. The contents 

used to create M-Learning media derived from discussions with the teachers regarding the problems encountered 

while teaching and from observing the student’s interest in learning while being taught. The researcher used a tool 

called Google Site in the M-Learning creation process. The creation outputs were furthered verified by experts in 

the field, amended and improved as recommended before putting into actual use. The results of the M-Learning 

trial in Wat Wat Pra Sariang School revealed the pre-learning score (E1) showing an efficiency of 69.06 and the 

post-learning score (E2) showing an efficiency of 87.50. Stage 3 : Results of the dissemination and evaluation of 

M-Learning media at Saeng Thong Witthayatham School, Tambon Bo Yang, Mueang Songkhla District, Songkhla 

Province revealed the following : the assessment of environment, factor, process and output showed a ‘high’ level 

of satisfaction among administrators and teachers in the school.

Keywords : development model, M-Learning, Phra Pariyattidhamma schools
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เรยีนรู,้ สร้ำงสภำพกำรร่วมมอื (Collaboration) ระหว่ำงผู้

เรยีนกบัผูส้อนให้ดยีิง่ขึน้ เเละทสำให้ผูเ้รยีนสนใจมำกขึน้ 

Geddes [1], Keegan [2], และ Quinn [3] 

 M-Learning หรือ Mobile Learning นับ

เป็นนวัตกรรมและก้ำวใหม่ของกำรเรียนรู ้ผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ พบว่ำ มีผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือรำว 2 พันล้ำนคนในปี ค.ศ. 2006 และ

เพิ่มขึ้นแบบก้ำวกระโดดเป็น 3.3 พันล้ำนคนในปี ค.ศ. 

2007 โดยในปี ค.ศ. 2008 มผีูล้งทะเบยีนใช้งำนโทรศพัท์

มือถือมำกกว่ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเกือบสำมเท่ำ 

นักกำรศึกษำสมัยใหม่จึงเสนอแนวทำงใหม่ในกำร

พัฒนำบทเรียนหรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงไกล คือ นสำ

เสนอสำรสนเทศผ่ำนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

แบบพกพำโดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สำยเป็น 

ช่องทำงในกำรนสำเสนอและจัดกำรบทเรียนหรือ 

กำรเรยีนรูซ้ึง่เรยีกว่ำกำรเรยีนรู้แบบเคลือ่นที ่ทสำให้ผู้เรยีน 

สำมำรถเข้ำถึงบทเรียนผ่ำนเครื่องมือส่ือสำรของตัวเอง

ได้ตลอดเวลำ กฤษมนัต์ วฒันำณรงค์ [4] และประไพพศิ  

เกษพำนิช [5] 

 กองแผนงำนสสำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ  

ได้สรปุสภำพกำรจดักำรศกึษำโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

ระดับมัธยม พบว่ำยังมีปัญหำอีกหลำยอย่ำงที่ต้องได ้

รับกำรแก้ไข เช ่น กำรจัดกำรศึกษำยังขำดระบบ  

ขำดกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลที่เป็นเอกสำรในกำรปฏิบัติงำน ขำดกำรตรวจ

สอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ขำดกำรประเมินผลเพื่อ

กำรปรับปรุงและพัฒนำ นอกจำกน้ียังพบปัญหำด้ำน

เอกสำร คู่มือครู ตสำรำเรียน แผนกำรสอน กำรฝึกอบรม

บุคลำกรของโรงเรียนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถใน 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ และสื่อกำรสอน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 

กำรนสำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใช้ในห้องปฏบิตักิำร

ยงัอยูใ่นขัน้ตสำ่ ส่ือกำรเรยีนกำรสอนมจีสำนวนไม่เพยีงพอ 

ล้ำสมยั ไม่เร้ำควำมสนใจของผูเ้รียน มนสั ภำคภูมิ และคณะ 

[6] จำกข้อมูลที่กล่ำวมำเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจ 

ท่ีจะพฒันำ M-Learning กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ

ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก

สำมัญศึกษำ โดยหวังว่ำพระอำจำรย์-ครูผู ้สอนจะ

สำมำรถนสำชุด M-Learning ไปประยุกต์ใช้ในรำยวิชำที่

สอนได้อย่ำงเหมำะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอน 

 2. เพื่อสร้ำงและพัฒนำ M-Learning 

 3. เพือ่ประเมนิผลกำรใช้ M-Learning กลุม่สำระ 

กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ระยะที่  1 กำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน โดยแบ่งกระบวนกำรศึกษำออกเป็น 2 

กระบวนกำรตำมรูปแบบกำรศึกษำวิจัยภำคสนำม 

สงัเกตสมัภำษณ์ สนทนำกลุม่ กำรใช้ข้อมลูเอกสำร และ 

กำรประชมุกลุม่ ปัญญำ เลศิไกร และลญัจกร นลิกำญจน์ 

[7] คอื กำรสสำรวจข้อมลูภำคสนำม และกำรศกึษำข้อมลู

จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ระยะที่ 2 กำรสร้ำงและพัฒนำ M-Learning  

กลุ ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ แบ่งออก

เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นกำรสร้ำง M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ โดยใช้ Google 

Site และขั้นต่อมำเป็นกำรพัฒนำ M-Learning เป็น 

กำรทดลองใช้ M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สำมัญศึกษำ จสำนวน 2 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือวิจัย แบบ

สัมภำษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินผลกำรใช้ 

 ระยะที่ 3 กำรประเมินผลกำรใช้ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน

พระปรยิติัธรรม แผนกสำมญัศกึษำ โดยแบบประเมนิแบ่ง

กระบวนกำรออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้แรกเป็นกำรเผย

แพร่และประเมิน M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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แผนกสำมัญศึกษำ และข้ันสองเป็นกำรสรุปผลกำร

ประเมิน M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ผลกำรศกึษำสภำพกำรเรยีนกำรสอน กลุม่สำระฯ  

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีดังนี้

 ผลการวจิยัระยะท่ี 1 ผลกำรศึกษำสภำพกำรเรยีน

กำรสอน พบว่ำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ มีขนำดห้องเรียนขนำดสสำหรับผู้เรียนประมำณ 

30 คน จสำนวนห้องเรียนมีปริมำณท่ีเพียงพอต่อจสำนวน 

ผูเ้รียน โดยส่วนใหญ่ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัชัน้มห้ีองเรยีน 

ประจสำเป็นของตนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์พร้อม

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใช้สืบค้นข้อมูล มีนักเรียนเข้ำมำ

เรียนปีละประมำณ 20-70 รูป โดยเป็นบุตรหลำนของ

ผู้ปกครองที่มีภูมิลสำเนำอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดเป็นส่วน

ใหญ่ และส่วนน้อยเป็นเด็กจำกต่ำงจังหวัด สสำหรับ

อำจำรย์ผู ้สอนนั้นมีทั้งอำจำรย์ท่ีเป็นพระสงฆ์และ

อำจำรย์ที่เป็นฆรำวำสจำกโรงเรียนช้ำงกลำงมำร่วม

ทสำกำรสอน 

 ผลการวิจั ยระยะที่  2  ผลกำรสร ้ ำงและ

พัฒนำ M-Learning กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ 

และวฒันธรรม โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญัศกึษำ 

พบว่ำ ขัน้ต้น นสำผลท่ีได้จำกกำรศกึษำไปสูก่ระบวนกำร

ออกแบบและสร้ำง M-Learning โดยเน้ือหำท่ีใช้ใน 

กำรสร้ำง M-Learning เป็นเน้ือหำท่ีได้จำกกำรพูดคุย

กับครูผู ้สอนถึงควำมสสำคัญของเนื้อหำ ปัญหำที่พบ

ขณะทสำกำรสอน และสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจ 

ในขณะเรียนของผู้เรียน ครูผู ้สอนได้เสนอให้ผู ้วิจัย

จัดทสำ M-Learning ในเนื้อหำรำยวิชำ “หลักธรรม 

ทำงพระพุทธศำสนำ” 

 กระบวนกำรสร้ำง M-Learning ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอื 

ที่เรียกว่ำ Google Site ในกำรสร้ำง และใช้เนื้อหำที่ได้

จำกครูผู้สอนในหัวข้อ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

ในรำยวิชำพระพุทธศำสนำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1  

เป็นหลัก 

 กำรทดลองใช้ M-Learning กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสำมัญศึกษำรอบแรก 

 กำรทดลองใช้รอบแรก เป็นกำรนสำ M-Learning 

ที่สร้ำงขึ้น ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และได้

ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว มำทสำกำรทดลอง

กับกลุ่มตัวอย่ำง ห้องที่ใช้ทสำกำรทดลองเป็นห้องเรียน

ของนักเรียนที่มีลักษณะเป็นห้องเปิด มีประตูทำงเข้ำ

ห้อง 2 ทำง มีหน้ำต่ำงระบำยอำกำศโดยรอบ มีพัดลม

ระบำยอำกำศเพื่อให้อำกำศในห้องถ่ำยเทได้สะดวก

 บรรยำกำศระหว ่ำงทสำกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้ M-Learning พบว่ำ ตัวผู้เรียนมีควำมตื่นเต้นกับ

กำรใช้ M-Learning เป็นอย่ำงมำก ผู้เรียนแสดงออกทำง

สีหน้ำถึงควำมสนุกสนำนอย่ำงชัดเจน มีกำรสอบถำม

ขณะทสำกำรเรียนอยู่บ้ำงเป็นระยะ ผู้เรียนมีควำมสนใจ

ในกำรเรียนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และมีปัญหำกำรใช้ 

M-Learning อยู่บ้ำงเป็นระยะ 

 สรุปผลกำรทดลองรอบแรกได้ว่ำ M-Learning 

ได้รบัควำมสนใจจำกผูเ้รยีนในระดบัทีน่่ำพอใจ ผูเ้รยีนมี

กำรปรบัตวัเข้ำหำ M-Learning ได้เป็นอย่ำงด ีครมูกีำรให้

คสำชี้แนะแก่ผู้เรียนในเรื่องกำรใช้ M-Learning บ้ำงเป็น

ครัง้ครำว ตลอดกำรทดลองสงัเกตได้ถงึควำมตัง้ใจเรยีน 

ของผู ้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้คะแนนทดสอบ 

หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จำกคะแนนทดสอบก่อนเรยีนอย่ำงเหน็

ได้ชัด ในกำรทสำกำรทดลองรอบแรกมีปัญหำในเรื่อง

เสียงรบกวนจำกภำยนอกห้องเรียนอยู่พอสมควรซึ่งมี

ผลต่อสมำธิของผู้เรียน ระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่สมบูรณ์

ในจุดที่ทสำกำรทดลอง ในส่วนของ M-Learning ยังต้อง

ทสำกำรปรับปรุงในเรื่องของขนำดและสีของตัวอักษร  

กำรแก้ไขคสำผิด กำรจัดแบ่งเนื้อหำให้เป็นสัดส่วน  

เพิ่มเติมในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนและ 

แบบทดสอบหลังเรียนเข้ำไปใน M-Learning และ 

ลดข้อคสำถำมลงจำกจสำนวน 40 ข้อ เหลือ 30 ข้อ 

 กำรทดลองใช ้  M-Learning กลุ ่มสำระฯ 
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สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสำมัญศึกษำ รอบสอง

 กำรทดลองใช้รอบสองเป็นกำรนสำ M-Learning 

ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรทดลองใช้รอบ

แรก มำทสำกำรทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง ห้องที่ใช้ในกำร

ทดลองเป็นห้องประชุมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สำมัญ วัดสระเรียง มีลักษณะเป็นห้องปิด มีประตูเข้ำ

ออกห้อง 1 ทำง มีผ้ำม่ำนปิดรอบห้อง มีระบบไฟส่อง

สว่ำงชดัเจนทัว่ทัง้ห้อง มพีดัลมระบำย และมเีครือ่งปรบั

อำกำศ

 โดยในขั้นตอนนี้มีกำรใช้เทคนิคกำรเรียนกำร

สอนแบบ “วิธีกำรเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในชั้น

เรียน” เพิ่มเข้ำมำ ทสำให้ผู ้เรียนสำมำรถทสำกิจกรรม

กำรเรียนได้ดีข้ึน กล้ำซักถำมเม่ือมีปัญหำหรือเกิด 

ข้อสงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนต่ำง ๆ ผู้เรียนมีควำม

สุขสนุกสนำนกับกำรเรียนดีขึ้น ธัชพล ทีดี [9] 

 สรปุผลจำกกำรทดลองรอบสองได้ว่ำ ผูเ้รยีนให้

ควำมสนใจ M-Learning เป็นอย่ำงสงู เพรำะ M-Learning 

มีควำมสำมำรถในกำรนสำเสนอเนื้อหำที่หลำกหลำย จึง

ทสำให้เป็นที่สนใจของผู้เรียน กำรปรับปรุง M-Learning 

จำกผลกำรทดลองใช้ในรอบแรกทสำให้ปัญหำกำรสบัสน

ต่อกำรค้นหำเนื้อหำของผู ้เรียนลดลง เสียงรบกวน

ภำยนอก แสงสว่ำง อุณหภูมิของห้องเรียน ล้วนมีผล

ต่อสมำธิและควำมตั้งใจเรียนของผู้เรียน ในส่วนของ 

M-Learning มีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมในเรื่องกำรเพิ่มคลิป

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่เรียนเป็นต้น 

 ผลกำรกำรใช ้  M-Learning กลุ ่มสำระฯ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำ

  1. ด้ำนสภำวะแวดล้อม กำรพฒันำ M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำจะช่วยยกระดับ

สภำพกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2. ด้ำนปัจจยักำรดสำเนนิกำรพฒันำ M-Learning 

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปรยิตัธิรรม แผนกสำมญัศึกษำ ได้รบักำรสนบัสนนุ

ในเรื่องของครูผู ้สอนและผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

อย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ ได้รบังบประมำณสนบัสนนุ

จำกทำงรำชกำรอย่ำงพอเพียง มีห้องปฏิบัติงำนของ

โครงกำรอย่ำงเหมำะสมและพอเพียงสสำหรับจัดทสำ

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

 3. ด้ำนกระบวนกำร กำรพัฒนำ M-Learning 

กลุ ่มสำระฯ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำ

มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ M-Learning ที่ค่อนไป 

ในทิศทำงที่สูง ทำงโรงเรียนเริ่มได้งบประมำณใน 

กำรดสำเนินกำรพัฒนำจำกโครงกำรพัฒนำของภำครัฐ  

มีกำรส่งเสริมด้ำนห้องเรียน (Smart Classroom) 

กำรดสำเนินโครงกำรจึงออกมำในทิศทำงที่ดี

 4. ด ้ำนผลผลิต กำรพัฒนำ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรมโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ด้ำนประสิทธิภำพ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่ำควำม

กระตือรือร้นในกำรใช้ M-Learning ของครูผู ้สอน 

อยู ่ในเกณฑ์ดี ครูผู ้สอนมีควำมกระตือรือร้นเป็น 

อย่ำงสูงในกำรพยำยำมเรียนรู ้และใช้ M-Learning  

ผูเ้รยีนมคีวำมสนใจและกระตอืรอืร้นเป็นอย่ำงสงูในกำร

พยำยำมเรียนรู้และใช้ M-Learning ให้ได้ประสิทธิภำพ

สูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

และกระทรวงศกึษำธกิำรควรให้ควำมสสำคญัและให้กำร

สนับสนุนเกี่ยวกับสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทัน

สมัยและมีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำที่เป็นอยู่

  1.2 ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ และพฒันำ 

“กำรพฒันำ M-Learning กลุม่สำระฯ สงัคมศกึษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ

ศึกษำ” สำมำรถนสำไปเป็นฐำนข้อมูลเพื่อพัฒนำสื่อกำร

เรียนกำรสอนในแขนงวิชำอื่น ๆให้มีประสิทธิภำพที่ดี

ยิ่งขึ้น
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 2. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยในครั้งต่อไป

  2.1 กำรจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำยของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้องมีควำมครอบคลุมอำคำร

เรียน สำมำรถจสำกัดบริเวณใช้งำน และมีระบบคัดกรอง

เว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ดียิ่งขึ้น

  2.2 ในกำรวิจัยกำรพัฒนำ M-Learning  

กลุม่สำระฯ สังคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ มีระยะเวลำสสำหรับ

กำรวิจัยที่ค่อนข้ำงจสำกัด กำรเฝ้ำติดตำมพฤติกรรมของ

ผู้เรียนหลังทสำกำรทดลองใช้มีเวลำจสำกัด หำกมีกำรวิจัย

ในครัง้ต่อไป ให้มกีำรตดิตำมผลหลงักำรทดลองใช้ด้วย 

เพื่อให้ได้ผลกำรทดลองใช้ที่แท้จริงมำกยิ่งขึ้น

  2.3 สำมำรถนสำไปเป็นต้นแบบของกำร

พฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนในกลุม่สำระอืน่ ๆ ได้ต่อไป
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