โครงการวิจัย/โครงการย่อย

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงกำร
ประกอบกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------ชื่อโครงกำรวิจัย/โครงกำรย่อย (ภำษำไทย) การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียนที่มีการ
จัดการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ภำษำอังกฤษ) The Development of Indicators and Happiness Assessment
towards Digital Classroom Management of Secondary
Students, Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat
University
ชื่อชุดโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลโดยการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ภำษำอังกฤษ) Innovative Digital Learning Management with the basis of Happiness
Learning in Suan Sunandha Rajabhat Demonstration School
ส่วน ก : ลักษณะโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ 0 (ระยะเวลาดาเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี)
ประเภทโครงกำร
 โครงการวิจัย
 โครงการย่อย
ประเภทงำนวิจัย
 พื้นฐาน (basic Research)
 พัฒนาและประยุกต์ (Development)
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)  วิจยั ทางด้านคลินิก (Clinical Trial)
 วิจัยต่อยอด (Translational research)
 การขยายผลงานวิจัย (Implementation)
ประเภทกำรใช้งบประมำณ
 หน่วยงานดาเนินการวิจัยเอง
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ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดทำ
1. ผู้รับผิดชอบ
คำนำหน้ำ
นาย
นางสาว
นางสาว

ชื่อ-สกุล
จามร สิริกรรณะ
สาวิตรี ผิวงาม
ชลลดา ชูวณิชชานนท์

ตำแหน่งในโครงกำร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงำน

สัดส่วนกำรมี
ส่วนร่วม

รร.สาธิต
รร.สาธิต
คณะมนุษย์ฯ

50
25
25

2. สำขำที่สอดคล้องกับงำนวิจัย
2.1 สำขำกำรวิจัยหลัก OECD 5. สังคมศาสตร์
สำขำกำรวิจัยย่อย OECD 5.3 สังคมศาสตร์ : ศึกษาศาสตร์
ด้ำนกำรวิจัย
สังคม/มนุษยศาสตร์
2.2 สำขำ ISCED
01 Education
011 Education
0111 Education science
3. คำสำคัญ (keyword)
คำสำคัญ (TH) ตัวบ่งชี้, เกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียน, การจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
คำสำคัญ (EN) Indicators ,Happiness Assessment ,Digital Learning Management
4. เป้ำหมำยกำรวิจัย
สร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
5. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ทาให้ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา ขณะที่ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจาเป็น รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของ
ไทยในทุกระดับชั้น ท าให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลด ช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ขณะที่รัฐบาลได้
ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่ทวั่ ราชอาณาจักร โดยอาศัยอานาจตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
กาหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็น
จานวนมาก เว้นแต่เป็นการดาเนินการ สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทาให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจาก
ต่างประเทศเพื่อเตรียมตัว ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรค กล่าวคือ สถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน/ นักศึกษาในทุกระดับ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีการ
จัดทาสื่อและนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมีความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ใน
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รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์
ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จากวิธีการเรียน
แบบเดิมที่นั่งเรียนในชั้นเรียน แต่เป็นการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ
ด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ในสถานการณ์ที่ทาให้ต้องเกิดการปรับตัวในทุกระดับชั้นของ
การศึกษา โดยเริ่มจากระดับนโยบาย การบริหาร การดาเนินการ จนถึงขั้นปฎิบัติการ การปรับตัวข้างต้นส่งผลกระทบ
ต่อทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ทาให้มีการศึกษาวิจัยในวงการการศึกษาถึงสถาณการณ์ดังกล่าว มีการศึกษาวิจัย
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19(วิทัศน์,2563) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สอนบางส่วนไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ พร้อมเรียกร้องความช่วยเหลือจากโรงเรียนและ
รัฐบาล สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสารวจเรื่องการเรียน
ออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 (มิถุนายน 2563) พบว่ากว่าร้อยละ 75.1 รู้สึกเครียดจากการเรียนออน์ ไลน์ โดย
สาเหตุที่ทาให้เครียด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 52.8 การเรียนออนไลน์ทาให้ความตั้งใจและสมาธิต่อการเรียนลด
น้อยลง รองลงมาร้อยละ 45.7 ความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และร้อยละ 31.4 วิชาบางวิชามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะ
กับการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการเรียนออนไลน์ พบว่ามีความสอดคล้อง
กับสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเครียด ผลวิจัยข้างต้นทาให้คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการสร้างพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ที่จะส่งผลต่อระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความสุขในการเรียนให้แก่นักเรียนได้ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็น
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อีกทั้งมีภารกิจหลักในการวิจั ยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะผู้วิจัยจึงมี
ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความสุขในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน ซึ่งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1.เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
2เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล
7. ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์(Research&Development) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2563
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา และนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีการศึกษา2563
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ (Snowball
Sampling) โดยบุคคลที่ผู้วิจัยกาหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ อาจารย์ที่มีการจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางด้านจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว 2.นักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี
การศึกษา2563 โดยใช้การสุมเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่เคยเรียน
ด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิตอล และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้
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8. ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียน ผู
วิจัยนามาสรางเปนกรอบแนวคิด เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลของนักเรียน

ผู้เรียน
คุณลักษณะผูเรียน * ความ
พรอมในการเรียน * ความ
สัมพันธกับเพื่อน *
แรงจูงใจในการเรียน *
ความตองการที่จะ
เเเเเเเ
เ
บรรยากาศในการเรียนรู้
* ปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน * ปฏิสมั พันธ
ระหวาง นักเรียนกับ
นักเรียน

โรงเรียน
ความเขาใจตอหลักสูตร
และ ระบบการเรียนการ
สอน * งบประมาณ
โรงเรียน ระบบการบริหาร
ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์

ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล

ผู้สอน
* วิธีดาเนินการเรียนการสอน
* ความพรอมของครู * ความรู
ความสามารถของครู *
กิจกรรมในการเรียนการสอน
* บุคลิกลักษณะของครู *
พฤติกรรมของครู * การชักจูง
ใจและการให้แรงเสริม

เพื่อน
* การทางานรวมกัน *
แรงจูงใจจากเพื่อน

ครอบครัว
* ความรวมมือของผูปกครอง
* การอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดา * ความเขาใจและเจต
คติของ ผูปกครอง * ฐานะทาง
เศรษฐกิจของ ครอบครัว

9. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของตัวบงชี้ จากการศึกษา ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูใหความหมายคาวา ตัวบงชี้หรือ ดัชนี บ
งชี้หรือดัชนีไวมากมาย เชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2535 : 17 - 18) ไดใหความหมายของคา วา
“ดัชนี”ไวหลายลักษณะ ดังนี้
1)ขอความที่บงบอกหรือเครื่องมือที่ใชในการบงบอกถึงการ มีความสุข หรือสภาวะของระบบ
2 ) สิ่งที่ชี้บอกใหเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดคอนขางแมนยา ไม มากก็นอย
3) ตัวเลขที่สรางขึ้นมาเพื่อใชวัดหรือเปรียบเทียบความแตกตางที่ตองการวัด ในชวง เวลาใดเวลาหนึ่ง
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4) ตัว เลขที่ส รางขึ้น มาเพื่อ ใชวัดหรื อเปรี ย บเทีย บความแตกตางที่ มี อยู และการ เปรียบเทียบนี้ อาจจะเปนการ
เปรียบเทียบระหวางเวลาหนึ่ง หรือระหวางสถานที่หนึ่งกับอีก 8 สถานที่หนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว เพื่อ
ชี้ความเปลี่ยนแปลง สภาพปญหา ที่เกิดขึ้น และความเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่ตั้งไว
ศิริชัย กาญจนาวาสี (2537 : 68) ใหความหมายของคาวา ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ซึง่
ใชบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดาเนินงาน หรือ ผลการดาเนินงาน ตัวอยางเชน ตัวบงชี้ผลสาเร็จของ
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย อาจเปน GPA ของนักเรียน อัตราการสอ เขาเรียนในมหาวิทยาลัยได
อัตราการ ไดงานทา เปนตน ตัวบงชี้สภาวะเศรษฐกิจของสังคม เชน ดัชนีราคาสินคา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ
อัตราการวางงาน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน ตัวบงชี้เปนสิ่งที่มี ความผูกพันกับเกณฑและมาตรฐาน
ซึ่งใชเปนตัวตัดสินความสาเร็จ หรือคุณคาของการ ดาเนิน าน หรือผลการดาเนินงานที่ไดรับ
อุทุมพร จามรมาน (2541 : 98) หความหมายของคาวา ดัชนีบงชี้ (Index, Indicator) หมายถึง คาที่แสดงปรากฏกา
รณหรื อ การด าเนิ น งาน หรื อ ผลงานของสิ่ ง ที่ ต องการชี้ เชน ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย
ประสิทธิภาพของการสอน เปนตน หรือดัชนี (Index, Indicator) ตัวชี้ ตัวบงชี้ (Indicator) เปนสิ่งที่บอกถึงขอมูลที่
นามาใชเพื่อชี้ใหเห็น อะไรบางอยาง เชน ดัชนีชี้ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ คุณภาพของผลผลิ ประสิทธิผล
ของโครงการ ความสอดคลองของวัตถุประสงคขององคกรกับแผนชาติ ความชัดเจนของแนวคิด ความคุ มคาของการ
ลงทุน เปนตน
อาทิตยา ดวงมณี (2540 : 13) ใหความหมายของตัวบงชี้ว า คือสารสนเทศที่บ งบอก สภาวะหรือสภาพการณใชใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งสนเทศดังกลาว อาจอยูในรูปของขอความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่
สังเกตไดเปนตัวเลข โดยลักษณะ ดังกลาวเปนการนาขอมูลตัวแปร หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคาหรือ
คุณคา ที่สามารถชี้ใหเห็นลักษณะของสภาพการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานนั้น ๆ ในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง เมื่อ
เทียบกับเกณฑที่ตั้งไว
นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2541 : 51) ใหความหมายของคาวา ตัวบงชี้ (Indicator) หมายถึง กลุ มค
าสถิติที่นามารวมกัน เพื่อบงชี้สภาพเศรษฐกิจหรือสภาพที่ตองการ ศึกษา
ศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541 : 18) ใหความหมายของคาวา ตัวบงชี้ (Indicators) หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกสภาพ
การณ หรือสภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกลาวอยูในรูปของคาที่สังเกตได
เปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ ตัวแปร หรือปญหาที่เกิดขึ้นในชวงใดชวงหนึ่ง โดยการนาตัวแปร หรือขอเท็จจริงที่
สัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคา ซึ่งสามารถที่จะชี้ใหเห็นถึงสภาพการดาเนินงานที่ตองการศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑ และ
มาตรฐานที่ ตั้งไว
คาวา Indicator ตามความหมายของ Oxford Dictionary หมายถึง ตัวชี้หรือ ตัวบอกทิศทางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และใน
Webster’s Dictionary หมายถึง ตัวชี้ใดตัวชี้หนึ่ง หรือตัวบอกทิศทางไดถูกตองแมนยาไดมากหรือนอย
(Johnstone. 1981 : 2) จอรนสโตน (Johnstone. 1981 : 15 - 17) ไดแบงประเภทของตัวบงชี้โดยคานึงถึง ตัวแปร
ที่นามาใชในการสรางเปนตัวบงชี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน (Representative Indicators) ใช
มากในงานวิจัย งานบริหารและงานวางแผน 2) ตัวบงชี้เดี่ยว (Disaggregative Indicators) เปนการเลือกเพียงตัวแปร
ใดตัวแปรหนึ่งมาอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ 3) ตัวบงชี้รวมหรือตัวบงชี้ผสม (Composite Indicators) เปนตัวบงชี้
ที่มีการรวมตัวแปร เดี่ยวหลายตัวดวยวิธีทางคณิตศาสตร แลวถวงน้ําหนักของตัวแปรแตละตัวคานวณคาตัวบงชี้ รวม
ออกมา เพื่อใหไดภาพรวมของระบบการศึกษา นอกจากนั้น จอรนสโตน (Johnstone) ไดสรุปความหมายของตัวบงชี้
ไว5 ประการ คือ
1)ตัวบงชี้ตองใหสาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษาอยางกวาง ไมจาเปนตองแมนยาถูกตอง
2)ตัวบงชี้มีลักษณะเปนตัวแปรรวมสรางขึ้นจากการรวมตัวแปรที่ใหสารสนเทศแตละดาน ประกอบกันเปนภาพกวาง ๆ
ของสิ่งที่จะศึกษา
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3) คาของตัวบงชี้บอกถึงปริมาณและเมื่อแปล ความหมายตองนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ/ มาตรฐานที่กาหนดขึ้นใน
ตอนพัฒนาตัวบงชี้
4) ตัวบงชี้ตองใหสารสนเทศ ณ จุดเวลา / ชวงเวลาเฉพาะเมื่อนาตัวบงชี้จากชวงเวลาตางกันมา เทียบกัน จะตองแสดง
ภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษาได และ
5) ตัวบงชี้เปน หนวยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาทฤษฎี
จากการศึกษาความหมายของตัวบงชี้ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ตัวบงชี้หมายถึง สารสนเทศที่บงบอก
สถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากรการดาเนินงานหรือ ผลการ ดาเนินงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพโดย
การนาขอมูลหรือตัวแปรมาสัมพันธกันใหเกิดคุณคา ชี้ใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาหรืออธิบาย ซึ่งอาจอยูในรูปข
อความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได
2.2 ตัวบงชี้ ความสุขในการเรียน
2.2.1 ความสุขของนักเรียน คนเรายอมตองการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังที่ สิปปนนท เกตุทัต (อางใน จารุพร นิติ
พจน,2539) ไดกลาวไววา “ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่มีความสุข” ซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพของเด็กก็ 10 จะรวมไปถึงชีวิต
ในดานการเรียนที่มีความสุขดวยนั้นเองการมี ความสุขของเด็กนักเรียนในที่นี้มี ผูไดใหนิยามไววา คนที่มีความสุข คือ
คนที่มีความสุขกายและสุขใจ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มี การแบงปน ไมเบียดเบียน มีอิสรภาพปลอดพนจากการ
ตกเปนทาสอบายมุข สามารถดารงชีวิต ไดอยางพอเพียง และความสุขที่เกิดจากการเรียนรู เปนความสุขที่ตอบสนอง
การใฝรู ตอบสนอง การกระทาและสรางสรรค เขาใจความสัมพันธระหวางความจริง ความงาม ความประพฤติชอบ
(กรมวิชาการ, 2541; วิชัย วงษใหญ, 2540; สุมน อมรวิวัฒนจ, 2542; คณะอนุกรรมการการ ปฏิรูปการเรียนรู, 2543)
2.2.2 ลักษณะ ความสุขในการเรียนพระธรรมปฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ไดแยกการเรียนรูอยาง
มี ความสุข มี 2แบบ คือ 1) ความสุขที่อาศัยปจจัยภายนอก คือ มีกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารย เปนตน ที่ สรางบรรยา
กาศแหงความรักความเมตตาและชวยใหสนุก แตอันนี้เปนความสุขที่เกิดจาก สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศเอื้อ ซึ่ง
แมจะสาคัญมากแตตองระวัง ถาคุมไมดี ความสุขแบบนี้ จะทาใหเด็กออนแอลง ยิ่งถากลายเปนการเอาใจหรือตามใจ
ก็จะยิ่งออนแอลงไป และเกิด ลักษณะที่พึ่งพา 2) ความสุขจากปจจัยภายใน คือ การเรียนรู ในเมื่อบุคลิกภาพเกิดการ
ใฝรู และใฝ สรางสรรคแลวเขามีความสุขจากการสนองความใฝรูใฝสรางสรรคนั้น ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก ภายในตัว
เขาเอง ซึ่งเปนอิสระ และเขาจะเขมแข็งขึ้น ความสุขแบบนี้ทาใหคนเขมแข็ง เพราะยิ่ง ทาเขายิ่งมีความสุข ตรงนี้
สาคัญ คือ ถาเรามีการศึกษาที่ผิดที่ใหคนใฝเสพ คนก็จะตองไดสนองความ ใฝเสพ ไดรับการบารุงบาเรอ สบายแลวไม
ตองทาจึงจะมีความสุข แตเมื่อไรตองทาก็คือ ความ ทุกขในทางตรงขาม ถาเราใหการศึกษาที่ถูกตอง คนเกิดความใฝรู
ใฝทา ใฝสรางสรรค เขาก็ จะมีความสุขเมื่อเรียนรู และเมื่อยิ่งทาก็มีความสุข และยิ่งมีความเขมแข็ง เพราะฉะนั้น
การศึกษา จาทาใหคนเขมแข็งขึ้น มีความสุขมากขึ้น และพัฒนายิ่งขึ้น
2.2.3 ผลดี – ผลเสียของ ความสุขในการเรียนนอกจากลักษณะการเกิดความสุขในการเรียนแลว พระธรรมป
ฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ยังไดกลาวถึงการเรียนอยางมีความสุขวาสามารถทาใหเกิดไดทั้งผลดีและ ผลเสีย
ดังนี้ 2.2.3.1ผลดี ความสุขอาศัยปจจัยภายนอกที่เราปรารถนา ก็คือการสื่อสารสัมพันธ กันระหวางครูกับเด็ก หรือเด็ก
กับเด็ก เปนตน ในบรรยากาศแหงความรักใครไมตรีซึ่งมีผลดี หลายประการ โดยเฉพาะ 1) เด็กมีความสุข สดชื่น ร
าเริง เบิกบาน ทาใหมีสุขภาพจิตดี 2) มีบรรยากาศที่ชื่นชม อบอุน เกิดกาลังใจ สงเสริมความใฝรู เอื้อตอ การศึกษา 3)
เด็กที่เจริญเติบโตในบรรยากาศแหงความรักก็จะรักผู อื่น แผความรักและ ความสัมพันธที่ดีกวางออกไป และพรอมที่
จะชวยเหลือผูอื่น ในการนาเอาปจจัยภายนอกดานความสัมพันธที่ดี มีความรักความอบอุนเขามา สรางบรรยากาศแห
งการเรียนรูอยางมีความสุขนั้น ตัวครูเปนตน ที่เปนปจจัยภายนอกนั้นจะตอง มีความชัดเจนในเปาหมายที่จะสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู ครูหรือกัลยาณมิตรจึงมีสิ่งที่จะตองทา 2 อยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) ดูแลระวังไมใหสถานการณแห
งการเรียนรูเฉหรือเขวออกไป จนเปนการ สงเสริมความใฝเสพ และการหาความสุขจากการเสพ (ปจจัยภายนอกที่ผิด)
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2) ชวยชักน าสถานการณแหงการเรี ยนรู นั้น ใหเชื่อมโยงไปสู การพัฒ นาความ ใฝรู ใฝทาและการมีความสุ ขจาก
การศึกษาและสรางสรรค (ปจจัยภายในที่ตองการ) 2.2.3.2 ผลเสีย ทั้งนี้พึงตระหนักวา ความสัมพันธดวยความรักหรือ
เมตตาไมตรีให เรียนอยางมีความสุขนั้น ถาขาดดุลยภาพแลวเลยเถิดไป เชน กลายเปนโอก็จะพลาด อาจเกิด โทษ คือ
1) เด็กจะโนมไปในทางที่จะทาใหคนอื่นตามใจ เรียกรอง จะเอาแตใจตัว หรือตองใหพะเนาพะนอ 2) อาจเกิดนิสัยชอบ
พึ่งพา และมีความสุขแบบพึ่งพา 3) โนมเอียงไปในทางที่ออนแอลง 4) ถาความรักกลายเปนการเอาอกเอาใจหรือมุงให
สนุกสนานอยางขาด เปาหมายอาจกลายเปนการกระตุ นความใฝเสพบริโภค ทาใหเขวจากการศึกษาไปเลย วิธีการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง 1. การสรางบรรยากาศแหงความรักใหเด็กมีความสุขนั้นไมใชจุดมุงหมาย แตเปนการสรางปจจัยเอื้อต
อการกาวสูเปาหมาย คือเพื่อหนุนการเรียนรู และการทาอะไรที่เปน การสรางสรรค 2. ใหเด็กอยูบรรยากาศแหงความ
รัก หรือไดรับความรักในลักษณะที่ไมรวม ศูนยเขาหาตัว แตใหขยายความรักออกไปรักครู รักเพื่อน ฯลฯ และอยากช
วยเหลือผูอื่น 3. แทนที่จะทาใหเกิดลักษณะพึ่งพา จะตองใหเกิดความสัมพันธแบบพึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน อันเป
นลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา 4. มีตัวดุลไมใหออนแอลงแตชวยใหกาวตอไปโดยใหครูหรือปจจัย ภายนอกนั้น ทา
หนาที่ 1) ชวยทาใหสถานการณนั้นเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาปจจัยภายนอก คือ ความใฝรู ใฝสรางสรรคในตัวเด็ก 2) เป
นตั ว กลางที่ เ ปนสื่ อ เงี ย บชวยใหเด็ก ไดสั ม ผั ส กั บความจริง แหง ธรรมชาติ ข องโลกและชีวิต ที่ เ ขาจะต องพั ฒ นา
ความสามารถที่จะเกี่ยวของจัดการและรับผิดชอบ ดวยตนเอง 5. สถานการณการเรียนสนุก 1) ตองไมดาเนินไปใน
ลักษณะที่ทาใหเด็กเกิดความเคยชินกับการที่จะ เปนผูบริโภคบริการแหงความสนุก หรือรอเสพความสนุก แตตองให
เปนไปในลักษณะที่จะ ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถที่จะเรียนอยางสนุกขึ้นไดเอง ในสภาพแวดลอมทั่วไปในโลก แห
งความปนจริงขางนอก 2) ตองไมดาเนินไปในลักษณะที่ทาใหเด็กกลายเปนติดในความสนุก หรือเห็นแกความสนุกแล
วเขวออกไปสูการเสริมําความใฝเสพ
ย้
แตตองดาเนินไปในลักษณะที่ ความสนุกนั้นจะเปนปจจัยสงตอไปสูการพัฒนา
ความใฝรูและใฝสรางสรรค
2.2.4 องคประกอบของการเรียนที่มีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2540) การเรียนรู
ที่มีความสุข ประกอบดวย 6 แนวคิด ดังนี้ 1) เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง
เด็ก เหลานี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเปนตัวของตัวเองเขาเองที่ไมเหมือนใคร มีลักษณะเฉพาะตัว มี ความคิด มีความสนใจใน
สิ่งตาง มีความรูสึก รัก โกรธ เสียใจ หรือดีใจ เชนเดียวกับผูใหญ ตัวโต มีความสามารถเฉพาะตัว มีจุดเดน จุดดอย ที่
แตกตางไปจากคนอื่นมีสิทธิ์ไดรับการ ปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษยคนหนึ่ง ที่สาคัญที่สุด คือ เด็กไมใชทาสรองรับอา
รมณของใคร เขา ควรจะไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของเขา เขาควรจะมีโอกาสได เลือก
อนาคตของเขาเอง ผู ใหญไมวาจะเปนพอแม ครู หรือวงศาคณาญาติ ควรจะเปนเพียงผูให้คาปรึกษาไมใชผูออกคาสั่ง
และใหคาแนะนาไมใชบงการ การตัดสินใจเลือกการเรียน เพื่อ ดาเนินชีวิตของเขา ควรจะเปนสิทธิ์โดยชอบธรรมของ
เขา 2) ครู มีความเมตตา จริงใจและออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเขาใจใน ทฤษฎีแหงพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กทุกคน เขาถึงความรูสึกละเอียดออน ความคิดอันไร ขอบเขต และความฝนอันกวางไกลของเด็กแต
ละคนและเปดโอกาสใหเขาไดสานความฝนและ ดาเนินไปตามความใฝฝนนั้นจนบรรลุเปาของหมายชีวิต ครูควรจะให
ความเอาใจใสตอเด็กทุก คนเทาเทียมกันไมเลือกชั้นวรรณะ ไมเลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม สม่ําเสมอ มีความ
ยุติธรรม และวางตัวเปนแบบอยางที่ดี มีอารมณมั่นคง สดชื่นแจมใส มีสานึกในการเปนผูให มี การเตรียมตัวเพื่อการ
สอนใหมีคุณภาพอยูเสมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุงมั่นที่จะ ชวยเด็กใหรูจักตนเอง รูจักแกปญหาและเรียน
รู วิธีที่จะนาตัวเองไปสู ความเจริญรุ งเรืองอยางมี สติและเพียบพรอมดวยคุณธรรม 3) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจใน
ตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ ทุกเวลา รูจักตัวเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูความหมายของ
การมี ชี วิ ต อยู ยอมรั บ ทั้ ง จุ ด ดี และจุ ด ดอยของตนเอง และคิ ด หาวิ ธี ป รั บ ปรุ ง แกไขเขาใจธรรมชาติ ข องความ
เปลี่ยนแปลง และรูวิธีปรับปรุงตนเองใหอยูในแวดลอมนั้นๆ ไดโดยไมเสียสุขภาพจิต รูจักเกรงใจและให เกียรติผูอื่นมี
เหตุผล และใจกวาง พรอมที่จะดาเนินชีวิตในบทบาทของผู ใหญที่มีความ รับผิดชอบ 4) เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อจะได คนพบความสามารถของตนเองซึ่งซอนเรนการพัฒนาอยู มีกาลังใจที่
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จะตอเติมความฝนของตน ใหสมบูรณ ไดรับรูวิทยาการแ ขนงตางๆ จะเปนประโยชนทั้งนั้น ถาเขาใสใจ มุงมั่นใหเขาได
มี โอกาสเรียน เพื่อรูอยางลึกซึ้งและกวางไกล (learn to know) เรียนใหเขาใจและทาได รูเคล็ดลับ ของการทาสิ่งต
างๆ ใหประสบผลสาเร็จ (learn to do)และเรียนรูจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและ ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเป
นคนที่อยูอาชีพนั้นจริงๆ (learn to be) ทั้งยังสามารถนา ความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตเขากับตัวเองไดอยางกลมกลืน
และสรางสรรค เพื่อความสุขของ ตนเองและคนรอบขาง 5) บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจให
อยากคนควาหาความรู เพิ่มเติมดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ รู จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู ที่ไดรับขยายวงไปสู
ความรูใหม เกิดความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองเพื่อใหเห็นผลสมจริง อยากศึกษาใหลึกซึ้ง เพิ่มเติม เกิดความตื่น
เตนและภาคภูมิใจ รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็นประโยชนของการเรียนซึ่งไมไดขีดวงจากัดแตอยูในหอง
เรียนแตอาจสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้ง ความเปนไปในชีวิต และปรากฎการณตางๆที่สัมพันธกับชีวิต
ในแตละทองถิ่น 6) สิ่งที่เรียนรูสามารถนาไปใชในชีวิตประจาวัน ไมจากัดเฉพาะอยูในบทเรียนแต สามารถนามาประ
ยุกตใชไดในสภาพความเปนจริง เกิดประโยชนและมีความหมายตอตัวเขา ทั้งยังสามารถพยากรณคาดคะเน หรือตั้งข
อสันนิษฐานอันจะนาไปสูการคนควา เพื่อพิสูจน ความเปนจริง รูจักสืบเสาะหาคาตอบ ขอสงสัยตางๆ จากแหลงวิทยา
การ รูจักวิเคราะห เหตุการณหรือสภาพการณตางๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความคิดเปนของตนเอง มีจุดยืนที่แนนอน และ
มีความเชื่อมั่นในตนเองพอที่จะไมตกเปนเครื่องมือของใคร หรือเปนเหยื่อคาหลอกลวงจาก ผูไมประสงคดี รูวิธีดาเนิน
ชีวิตอยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือและแนะนาผูอื่นได เมื่อเขาเติบโตขึ้น
2.2.5 แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุข (สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2540) แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุข ไดแก 1) บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก และมี
ความตอเนื่อง 2) วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไมกดดัน 3) พัฒนาและสงเสริมการคิด 4) สัมพันธกับธรรมชาติ 5) กิจกรรม
หลายทางสาหรับทุกคน 6) สื่อเราใจและตรงตามเปาหมายที่กาหนดไวอยางชัดเจน 7) ประเมินพัฒนาการของเด็ก
โดยรวมไมเนนแตดานวิชาการ การที่จะใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขนั้ ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ องค
ประกอบที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งหากสามารถรวมกันสรางความสมดุล ในการเรียนรูใหกับเด็กไดแล
ว เด็กยอมเกิดความสุขในการเรียนและใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข
10. ระดับควำมพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
10.1 ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเป้ำหมำยที่ 1, 2)
TRL ณ ปัจจุบัน ไม่ระบุ
อธิบาย Click here to enter text.
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ไม่ระบุ
อธิบาย ......................................................................................................................................................
10.2 ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรับเป้ำหมำยที่ 2)
SRL ณ ปัจจุบัน 1. identifying problem and identifying societal readiness
อธิบาย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการการเรียนรู้ดิจิตอล/ความสุขในการเรียน และกาหนดความพร้อม
ของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี
SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 4. problem validated through pilot testing in relevant environment
to substantiate proposed impact and societal readiness
อธิบายมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในโรงเรียนซึ่งถือเป็นพื้นที่นาร่องเพื่อยืนยัน
ผลกระทบตามที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
11. ศักยภำพองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ
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11.1) ศักยภำพทำงกำรตลำดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ สำหรับเป้ำหมำยที่ 1 (หำกระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ)
11.1.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด
ผลของการศึกษาวิจัยมีโอกาสทางการตลาดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ แต่นักวิจัยตั้งใจให้เป็นนวัตกรรม
ที่ให้เปล่าเพื่อช่วยพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล
ซึง่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน
11.1.2) ลักษณะเฉพำะ/ควำมใหม่ของผลงำนวิจัยที่แตกต่ำงจำกที่มีในปัจจุบัน
เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดการจัดการการเรียนรู้
ดิจิตอลขึ้น อีกทั้งยังไม่มีเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ทาให้ผลงานวิจัยนี้
มีลัหษณะเฉพาะและแตกต่างจากผลงานที่มีในปัจจุบัน
11.2) ผลกระทบของโครงกำรที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของกำรกระจำยรำยได้ (Income distribution) และ
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน สำหรับเป้ำหมำยที่ 2
11.2.1) ควำมต้องกำรของชุมชน/ปัญหำของชุมชน
เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล โดยการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้จะพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู้ดิจิทัล ซึง่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน
11.2.2) ผลกระทบที่เ กิดจำกงำนวิจัยในรู ปแบบของกำรลดผลกระทบทำงลบ หรือขยำยผลกระทบ
ทำงบวก (หำกระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)
ผลงานวิจัยนี้ช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล และทาให้เกิดความเข้าในใจการพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ซึง่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคล
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
12. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย โดยใช้วิธี การวิจัยแบบผสมผสาน Mix Method โดยดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิค เดลฟาย (DelPhi Technique) ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ก่อนจะพัฒนาเกณฑ์
การประเมินและตรวจสอบด้วยวิธีเชิงปริมาณด้วยการประเมินความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ
1.ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบลูกโซ (Snowball Sampling) โดยบุคคลที่ผู้วิจัย
กาหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ อาจารย์ที่มีการจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านจิตวิทยา และอาจารย์
แนะแนว
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่
เคยเรียนด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิตอล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม จานวน 3 แบบสอบถาม
1 เปนแบบสอบถามปลายเปดเปดปลายปด ซึ่งผูวิจัยใชวิธีสง แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง เพื่อใหตอบกลับ
2. แบบสอบถามรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดปลายปด ชนิดมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ
3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
13. สถำนที่ทำกำรวิจัย
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ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

ชื่อประเทศ/
พื้นที่ที่ทำวิจัย
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ
กรุงเทพมหานคร ภาคสนาม

ชื่อสถำนที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14. ระยะเวลำกำรวิจัย
ระยะเวลาโครงการ 1
ปี
0
เดือน
วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563 วันทีส่ ิ้นสุด 30 กันยายน 2564

แผนกำรดำเนินงำนวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด)
ปี
กิจกรรม
(งบประมาณ)

ต.ค. พ.ย.

2564 ประชุมทีมนั กวิจั ย ศึกษาประเด็น วิจัยที่ x
สาคัญ สรุป/เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
2564 รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา x
เอกสาร ต าราวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการวิจัย (เมื่อได้รับการสนับสนุนทุนฯ)
2564 ดาเนินการวิจัยตามรูปแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย
2564 ประชุมชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย
(ย่อย)รายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน
2564 รายงานผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของโครงการ
เขี ย นบทความวิ จั ย ประมวลผลชุ ด
โครงการวิจัย
2564 สรุปผลและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เขียนบทความวิจัยนาเสนอ
รวม

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
x
x

10
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

50
10
x

x
x

10
x

10
100

15. งบประมำณของโครงกำรวิจัย
15.1 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณตลอดโครงกำร (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดาเนินงาน)
ปีที่ดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
งบประมำณที่เสนอขอ
ปีที่ 1
2563
ปีที่ 2
2564
รวม
Template โครงการเดียว/โครงการย่อย VIRDS 08092563

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมำณ

10

โครงการวิจัย/โครงการย่อย
15.2 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณปีที่เสนอขอ
ประเภทงบประมำณ
รำยละเอียด
งบดาเนินการ : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
ค่าตอบแทนทางานล่วงเวลา1คน
วันหยุดราชการ10วันชม.ละ60บาทวันละ5
ชม.
งบดาเนินการ : ค่าใช้สอย
ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
(3คน*1,000บาท*2ครั้ง)
ค่าจ้างพิมพ์รายงาน
ค่าจ้างเตรียมอุปกรณ์ระหว่างการเก็บข้อมูล
ค่าจ้างจัดรูปเล่ม/เอกสารเผยแพร่
งบดาเนินการ : ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารเพื่อทบทวนเอกสาร/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
รวม
สองหมื่นสำมพันสี่ร้อยบำทถ้วน

งบประมำณ (บำท)
2,000
4,000
6,000
5,000
4,000
2,000
400
23,400

15.3 เหตุผลควำมจำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ)
ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน
ชื่อครุภัณฑ์

สถำนภำพ

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน
(ถ้ำมี)

สถำนภำพกำรใช้
งำน ณ ปัจจุบัน

ลักษณะกำรใช้
งำนและควำม
จำเป็น

กำรใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงกำร
สิ้นสุด

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ
จะได้รับ

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ
ได้รับ

ผู้จัดการการ
เรียนรูด้ ิจทิ ัล
มีต้นแบบใน
การประเมิน
ความสุขใน
การเรียนที่มี
การจัดการ
เรียนรูด้ ิจทิ ัล

ผู้สอนมีความ
มั่นใจในการ
จัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล / ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนรูด้ ิจทิ ัล /
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และ
พัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคตของบุคคล
ได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีครุภณ
ั ฑ์นี้
ไม่มีครุภณ
ั ฑ์นี้

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัย (Output/Outcome/Impact)
ผลงำนที่คำด
ว่ำจะได้รับ
1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ –
ระดับ
อุตสาหกรรม

รำยละเอียดของ
ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน

จำนวนนับ
ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

1

ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล

Template โครงการเดียว/โครงการย่อย VIRDS 08092563

ปี
2567

รวม

หน่วยนับ
ต้นแบบ

11

โครงการวิจัย/โครงการย่อย
ผลงำนที่คำด
ว่ำจะได้รับ
13. องค์
ความรู้ใหม่

รำยละเอียดของ
ผลผลิต

จำนวนนับ
ปี
2563

เกณฑ์การประเมิน

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

รวม

หน่วยนับ
เรื่อง

1

ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล

17. สถำนที่ใช้ประโยชน์
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
ต่ำงประเทศ
จังหวัด
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่างประเทศ

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ
จะได้รับ

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ
ได้รับ

องค์ความรู้
ใหม่ทาให้
ผู้เกี่ยวข้องมี
แนวทางใน
การประเมิน
ความสุขใน
การเรียนที่มี
การจัดการ
เรียนรูด้ ิจทิ ัล

การจัดการการ
เรียนรูด้ ิจทิ ัลเกิด
การพัฒนา /
สถาบันการศึกษา
ให้ความสาคัญกับ
ความสุขในการ
เรียนมากขึน้
ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต
และช่วยพัฒนา
ทักษะเพื่อ
อนาคตของ
บุคคลได้อย่าง
ยั่งยืน

ชื่อสถำนที่

18. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย (ถ้ำมี)
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ บทความวิจัย และจัดทารายงานการวิจัยในห้องสมุดของสถานศึกษาในเขตกรงุเทพมหา
นครฯ

19. กำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
รำยละเอียดทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง
หมำยเลขทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

ประเภททรัพยสิน
ทำงปัญญำ

ชื่อทรัพย์สินทำงปัญญำ

ชื่อผู้ประดิษฐ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์

20. มำตรฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี)
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มีการใช้สัตว์ทดลอง
มีการวิจัยในมนุษย์
มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

21. หน่วยงำนร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย หรือ Matching Fund
ประเภท

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

แนวทำงร่วมดำเนินกำร

ภาคการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย)
ภาคอุตสาหกรรม
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน)

กำรร่วมลงทุน

จำนวนเงิน
(In cash (บำท))

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทาหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ
22. ลงลำยมือชื่อ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ.................................................
( จามร สิริกรรณะ )
หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
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