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แบบฟอร์มขอ้เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ 
ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวตักรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------ 
 

ชื่อโครงการวิจัย/โครงการยอ่ย (ภาษาไทย) การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียนที่มีการ
จัดการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                              (ภาษาอังกฤษ) The Development  of Indicators and Happiness Assessment 
towards Digital Classroom Management of Secondary 
Students, Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat 
University   

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลโดยการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

(ภาษาอังกฤษ) Innovative Digital Learning Management with the basis of Happiness 
Learning in Suan Sunandha Rajabhat Demonstration School 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
 ใหม ่
 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปทีี่ 0 (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ป)ี 

ประเภทโครงการ 

 โครงการวิจัย 

 โครงการย่อย  

ประเภทงานวิจัย  
 พื้นฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต์ (Development)   
 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    
 วิจัยต่อยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

ประเภทการใช้งบประมาณ 
 หน่วยงานดำเนินการวิจัยเอง            จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย   
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำ  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในโครงการ 
 

หน่วยงาน 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 

นาย จามร สิริกรรณะ หัวหน้าโครงการ รร.สาธิต 50 
นางสาว สาวิตรี ผิวงาม ผู้ร่วมวิจัย รร.สาธิต 25 
นางสาว ชลลดา ชูวณิชชานนท ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนษุย์ฯ 25 

       
 
2. สาขาทีส่อดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    5. สังคมศาสตร์      

        สาขาการวิจัยย่อย OECD     5.3 สังคมศาสตร์ : ศกึษาศาสตร์ 
      ด้านการวิจัย                       สังคม/มนุษยศาสตร ์

           2.2 สาขา ISCED 01 Education 
    011 Education              
             0111 Education science         
3. คำสำคัญ (keyword) 
       คำสำคญั (TH) ตัวบ่งช้ี, เกณฑ์ในการประเมินความสุขในการเรียน, การจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
       คำสำคญั (EN) Indicators ,Happiness Assessment ,Digital Learning Management  
4. เป้าหมายการวิจัย 
สร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
5. ความสำคญัและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย          

ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา ขณะที่ประเทศไทย ก็ได้รบัผลกระทบตอ่การดำเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจำเป็น รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการดำเนนิ
ชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของ
ไทยในทุกระดบัชั้น ท าให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลด ช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ขณะที่รฐับาลได้
ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
พืน้ที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 
กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเปน็
จำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการ สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจาก
ต่างประเทศเพ่ือเตรียมตัว ให้พร้อมในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรค กล่าวคือ สถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน/ นักศึกษาในทุกระดับ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการ
จัดทำสื่อและนำเครื่องมือต่าง ๆ  ที่ทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมีความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ใน
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รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลีย่นแปลงการจัดการเรียนรู้จากวิธีการเรียน
แบบเดิมที่นั่งเรยีนในชั้นเรียน แต่เป็นการจัดการการเรียนรูด้ิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ   

ด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ในสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเกิดการปรับตัวในทุกระดับชั้นของ
การศึกษา โดยเริ่มจากระดับนโยบาย การบริหาร การดำเนินการ จนถึงขั้นปฎิบัติการ การปรับตัวข้างต้นส่งผลกระทบ
ต่อทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ทำให้มีการศึกษาวิจัยในวงการการศึกษาถึงสถาณการณ์ดังกล่าว มีการศึกษาวิจัย
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัสCovid-19(วิทัศน์,2563) ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สอนบางส่วนไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ พร้อมเรียกร้องความช่วยเหลือจากโรงเรียนและ
รัฐบาล สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องการเรียน
ออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 (มิถุนายน 2563) พบว่ากว่าร้อยละ 75.1 รู้สึกเครียดจากการเรียนออน์ไลน์ โดย
สาเหตุที่ทำให้เครียด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 52.8 การเรียนออนไลน์ทำให้ความตั้งใจและสมาธิต่อการเรียนลด
น้อยลง รองลงมาร้อยละ 45.7 ความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และร้อยละ 31.4 วิชาบางวิชามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะ
กับการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการเรียนออนไลน์ พบว่ามีความสอดคล้อง
กับสาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเครียด ผลวิจัยข้างต้นทำให้คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการสร้างพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล  ที่จะส่งผลต่อระบบการเรียนรู ้และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความสุขในการเรียนให้แก่นักเรียนได้ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อีกทั้งมีภารกิจหลักในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
คณะผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการ
การเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความสุขในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน ซึ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
1.เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
2เพื่อศึกษาความสุขในการเรยีนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย   
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์(Research&Development) เพื่อพฒันาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนช้ันมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2563 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา และนักเรียนช้ันมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปกีารศึกษา2563 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.ผู้ทรงคณุวุฒิทางจิตวิทยา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ (Snowball 
Sampling) โดยบุคคลที่ผู้วจิัยกำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก ่ อาจารย์ที่มีการจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทางด้านจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว 2.นักเรียนช้ันมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี
การศึกษา2563 โดยใช้การสมุเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตวัอย่างที่เคยเรียน
ด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิตอล และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้  
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวจิัย          
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียน ผู
วิจัยนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด  เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          

9.1 ความหมายของตัวบงช้ี จากการศึกษา ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูใหความหมายคําวา ตัวบงชี้หรือ 
ดัชน ีบงช้ีหรือดัชนีไวมากมาย เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2535 : 17 - 18) ไดใหความหมายของ
คํา วา “ดัชนี”ไวหลายลักษณะ ดังนี ้

1)ขอความที่บงบอกหรือเครื่องมือที่ใชในการบงบอกถึงการ มีความสุข หรือสภาวะของระบบ  
2 ) สิ่งที่ชี้บอกใหเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดคอนขางแมนยํา ไม มากก็นอย  
3) ตัวเลขที่สรางขึ้นมาเพื่อใชวัดหรือเปรียบเทียบความแตกตางที่ตองการวัด ในชวง เวลาใดเวลาหนึ่ง  
4) ตัวเลขที่สรางขึ้นมาเพื่อใชวัดหรือเปรียบเทียบความแตกตางที่มีอยูและการ เปรยีบเทียบนี้ อาจ 

ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการการเรียนรู้

ดิจิทัล 

โรงเรียน 
ความเขาใจตอหลักสูตร
และ ระบบการเรียนการ

สอน * งบประมาณ
โรงเรียน ระบบการบริหาร 

ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ 

ผู้เรียน 
 

คุณลักษณะผเูรียน * ความ
พรอมในการเรียน * ความ

สัมพันธกับเพื่อน * 
แรงจูงใจในการเรียน * 

ความตองการที่จะเรียนรู้ 
 

เพื่อน 
 * การทํางานรวมกัน * 

แรงจูงใจจากเพื่อน 

ผู้สอน 
 

* วิธีดําเนินการเรียนการสอน 
* ความพรอมของครู * ความรู
ความสามารถของครู * 
กิจกรรมในการเรียนการสอน 
* บุคลิกลักษณะของครู * 
พฤติกรรมของคร ู* การชักจูง
ใจและการให้แรงเสริม 

บรรยากาศในการเรียนรู้ 
 

* ปฏิสัมพันธระหวางครูกับ 
นักเรียน * ปฏิสัมพันธ
ระหวาง นักเรียนกับ
นักเรียน 

ครอบครัว 
 

* ความรวมมือของผูปกครอง 
* การอบรมเลี้ยงดูของบิดา 
มารดา * ความเขาใจและเจต
คติของ ผูปกครอง * ฐานะทาง
เศรษฐกิจของ ครอบครัว 
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จะเปนการเปรียบเทียบระหวางเวลาหนึ่ง หรือระหวางสถานที่หนึ่งกับอีก   8 สถานที่หนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่ตัง้ไว เพื่อชี้ความเปลี่ยนแปลง สภาพปญหา ที่เกิดขึ้น และความเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่ต้ังไว  

ศิริชัย กาญจนาวาสี (2537 : 68) ใหความหมายของคําวา ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่
สังเกตได ซึ่งใชบงบอกสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน หรือ ผลการดําเนินงาน ตัวอยางเชน ตัวบงชี้
ผลสําเร็จของการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย อาจเปน GPA ของนักเรียน อัตราการสอ เขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยได อัตราการ ไดงานทํา เปนตน ตัวบงชี้สภาวะเศรษฐกิจของสังคม เชน ดัชนีราคาสินคา อัตราดอกเบี้ย 
อัตราเงินเฟอ อัตราการวางงาน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน ตัวบงชี้เปนสิ่งที่มี ความผูกพันกับเกณฑ
และมาตรฐาน ซึ่งใชเปนตัวตัดสินความสําเร็จ หรือคุณคาของการ ดําเนิน าน หรือผลการดําเนินงานที่ไดรับ  

อุทุมพร จามรมาน (2541 : 98) หความหมายของคําวา ดัชนีบงชี้ (Index, Indicator) หมายถึง คาที่แสดง
ปรากฏการณหรือการดําเนินงาน หรือผลงานของสิ่งที่ตองการชี้ เชน ความสําเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
ประสิทธิภาพของการสอน เปนตน หรือดัชนี (Index, Indicator) ตัวชี้ ตัวบงชี้ (Indicator) เปนสิ่งที่บอกถึงขอมูลที่
นํามาใชเพื่อชี้ใหเห็น อะไรบางอยาง เชน ดัชนีชี้ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ คุณภาพของผลผลิ ประสิทธิผล
ของโครงการ ความสอดคลองของวัตถุประสงคขององคกรกับแผนชาติ ความชัดเจนของแนวคิด ความคุมคาของการ
ลงทุน เปนตน  

อาทิตยา ดวงมณี (2540 : 13) ใหความหมายของตัวบงชี้วา คือสารสนเทศที่บงบอก สภาวะหรือสภาพการณ
ใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งสนเทศดังกลาว อาจอยูในรูปของขอความ ตัวประกอบ ตัวแปร 
หรือคาที่สังเกตไดเปนตัวเลข โดยลักษณะ ดังกลาวเปนการนําขอมูลตัวแปร หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกันเพื่อใหเกดิค
าหรือคุณคา ที่สามารถชี้ใหเห็นลักษณะของสภาพการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานนั้น ๆ ในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง 
เมื่อเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว  

นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2541 : 51) ใหความหมายของคําวา ตัวบงชี้ (Indicator) หมายถึง 
กลุมคาสถติิที่นํามารวมกัน เพื่อบงช้ีสภาพเศรษฐกิจหรือสภาพที่ตองการ ศึกษา  
ศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541 : 18) ใหความหมายของคําวา ตัวบงชี้ (Indicators) หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกสภาพ
การณ หรือสภาวะอยางใดอยางหนึ่งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกลาวอยูในรูปของคาที่สังเกตได
เปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ ตัวแปร หรือปญหาที่เกิดขึ้นในชวงใดชวงหนึ่ง โดยการนําตัวแปร หรือขอเท็จจรงิที่
สัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคา ซึ่งสามารถที่จะชี้ใหเห็นถึงสภาพการดําเนินงานที่ตองการศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑ และ
มาตรฐานที่ ตัง้ไว  

คําวา Indicator ตามความหมายของ Oxford Dictionary หมายถึง ตัวชี้หรือ ตัวบอกทิศทางของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง และใน Webster’s Dictionary หมายถึง ตัวชี้ใดตัวช้ีหนึ่ง หรือตัวบอกทิศทางไดถูกตองแมนยําไดมากหรือนอย 
(Johnstone. 1981 : 2) จอรนสโตน (Johnstone. 1981 : 15 - 17) ไดแบงประเภทของตัวบงชี้โดยคํานึงถึง ตัวแปร
ที่นํามาใชในการสรางเปนตัวบงชี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน (Representative Indicators) ใช
มากในงานวิจัย งานบริหารและงานวางแผน 2) ตัวบงช้ีเดี่ยว (Disaggregative Indicators) เปนการเลือกเพียงตัวแปร
ใดตัวแปรหนึ่งมาอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ 3) ตัวบงชี้รวมหรือตัวบงชี้ผสม (Composite Indicators) เปนตัวบงชี้
ที่มีการรวมตัวแปร เดี่ยวหลายตัวดวยวิธีทางคณิตศาสตร แลวถวงน้ําหนักของตัวแปรแตละตัวคํานวณคาตัวบงชี้ รวม
ออกมา เพื่อใหไดภาพรวมของระบบการศึกษา นอกจากนั้น จอรนสโตน (Johnstone) ไดสรุปความหมายของตัวบงชี้
ไว5 ประการ คือ  

1)ตัวบงช้ีตองใหสาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษาอยางกวาง ไมจําเปนตองแมนยําถูกตอง  
2)ตัวบงช้ีมีลักษณะเปนตัวแปรรวมสรางขึ้นจากการรวมตัวแปรที่ใหสารสนเทศแตละดาน ประกอบ 

กันเปนภาพกวาง ๆ ของสิ่งที่จะศึกษา  
3) คาของตัวบงช้ีบอกถึงปริมาณและเมื่อแปล ความหมายตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ/  
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มาตรฐานที่กําหนดขึ้นในตอนพัฒนาตัวบงช้ี  
4) ตัวบงช้ีตองใหสารสนเทศ ณ จุดเวลา / ชวงเวลาเฉพาะเมื่อนําตัวบงช้ีจากชวงเวลาตางกันมา  

เทียบกัน จะตองแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการศึกษาได และ  
5) ตัวบงช้ีเปน หนวยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาทฤษฎี  

จากการศึกษาความหมายของตัวบงชี้ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ตัวบงชี้หมายถึง สารสนเทศที่บงบอก
สถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากรการดําเนินงานหรือ ผลการ ดําเนินงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพโดย
การนําขอมูลหรือตัวแปรมาสัมพันธกันใหเกิดคุณคา ชี้ใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาหรืออธิบาย ซึ่งอาจอยูในรูปข
อความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได  

 
9.2 ตัวบงช้ี ความสุขในการเรียน 

9.2.1 ความสุขของนักเรียน คนเรายอมตองการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังที่ สิปปนนท เกตุทัต (อางใน  
จารุพร นิติ พจน,2539) ไดกลาวไววา “ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่มีความสุข” ซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพของเด็กก็    10 จะ
รวมไปถึงชีวิตในดานการเรียนที่มีความสุขดวยนั้นเองการมี ความสุขของเด็กนักเรียนในที่นี้มี ผูไดใหนิยามไววา คนที่มี
ความสุข คือ คนที่มีความสุขกายและสุขใจ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มี การแบงปน ไมเบียดเบียน มีอิสรภาพปลอดพ
นจากการตกเปนทาสอบายมุข สามารถดํารงชีวิต ไดอยางพอเพียง และความสุขที่เกิดจากการเรียนรูเปนความสุขที่
ตอบสนองการใฝรู ตอบสนอง การกระทําและสรางสรรค เขาใจความสัมพันธระหวางความจริง ความงาม ความ
ประพฤติชอบ (กรมวิชาการ, 2541; วิชัย วงษใหญ, 2540; สุมน อมรวิวัฒนจ, 2542; คณะอนุกรรมการการ ปฏิรูป
การเรียนรู, 2543)  

9.2.2 ลักษณะ ความสุขในการเรียนพระธรรมปฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ไดแยกการ 
เรียนรูอยางมี ความสุข มี 2แบบ คือ 1) ความสุขที่อาศัยปจจัยภายนอก คือ มีกัลยาณมิตร เชน ครูอาจารย เปนตน ที่ 
สรางบรรยากาศแหงความรักความเมตตาและชวยใหสนุก แตอันนี้เปนความสุขที่เกิดจาก สภาพแวดลอมหรือ
บรรยากาศเอื้อ ซึ่งแมจะสําคัญมากแตตองระวัง ถาคุมไมดี ความสุขแบบนี ้จะทําใหเด็กออนแอลง ยิ่งถากลายเปนการ
เอาใจหรือตามใจ ก็จะยิ่งออนแอลงไป และเกิด ลักษณะที่พึ่งพา 2) ความสุขจากปจจัยภายใน คือ การเรียนรูในเมื่อ
บุคลิกภาพเกิดการใฝรู และใฝ สรางสรรคแลวเขามีความสุขจากการสนองความใฝรูใฝสรางสรรคนั้น ซึ่งเปนความสุขที่
เกิดจาก ภายในตัวเขาเอง ซึ่งเปนอิสระ และเขาจะเขมแข็งขึ้น ความสุขแบบนี้ทําใหคนเขมแข็ง เพราะยิ่ง ทําเขายิ่งมี
ความสุข ตรงนี้สําคัญ คือ ถาเรามีการศึกษาที่ผิดที่ใหคนใฝเสพ คนก็จะตองไดสนองความ ใฝเสพ ไดรับการบํารุง
บําเรอ สบายแลวไมตองทําจึงจะมีความสุข แตเมื่อไรตองทําก็คือ ความ ทุกขในทางตรงขาม ถาเราใหการศึกษาที่ถกูต
อง คนเกิดความใฝรูใฝทํา ใฝสรางสรรค เขาก ็จะมีความสุขเมื่อเรียนรแูละเมื่อยิ่งทําก็มีความสุข และยิ่งมีความเขมแข็ง 
เพราะฉะนั้นการศึกษา จําทําใหคนเขมแข็งขึ้น มีความสุขมากขึ้น และพัฒนายิ่งขึ้น  

9.2.3 ผลดี – ผลเสียของ ความสุขในการเรียนนอกจากลักษณะการเกิดความสุขในการเรียนแลว  
พระธรรมปฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ยังไดกลาวถึงการเรียนอยางมีความสุขวาสามารถทําใหเกิดไดทั้งผลดี
และ ผลเสีย ดังนี ้2.2.3.1ผลดี ความสุขอาศัยปจจัยภายนอกที่เราปรารถนา ก็คือการสื่อสารสัมพันธ กันระหวางครูกับ
เด็ก หรือเด็กกับเด็ก เปนตน ในบรรยากาศแหงความรักใครไมตรีซึ่งมีผลดี หลายประการ โดยเฉพาะ 1) เด็กมีความสุข 
สดชื่น ราเริง เบิกบาน ทําใหมีสุขภาพจิตดี 2) มีบรรยากาศที่ชื่นชม อบอุน เกิดกําลังใจ สงเสริมความใฝรู เอื้อตอ 
การศึกษา 3) เด็กที่เจริญเติบโตในบรรยากาศแหงความรักก็จะรักผูอื่น แผความรักและ ความสัมพันธที่ดีกวางออกไป 
และพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น ในการนําเอาปจจัยภายนอกดานความสัมพันธที่ดี มีความรักความอบอุนเขามา สร
างบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางมีความสุขนั้น ตัวครูเปนตน ที่เปนปจจัยภายนอกนั้นจะตอง มีความชัดเจนในเปา
หมายที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนร ูครูหรือกัลยาณมิตรจงึมีสิ่งที่จะตองทํา 2 อยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) ดูแลระวังไม
ใหสถานการณแหงการเรียนรูเฉหรือเขวออกไป จนเปนการ สงเสริมความใฝเสพ และการหาความสุขจากการเสพ (ป



           โครงการวิจัย/โครงการย่อย               
 

Template โครงการเดียว/โครงการย่อย VIRDS 08092563      7 
 

จจัยภายนอกที่ผิด) 2) ชวยชักนําสถานการณแหงการเรียนรูนั้น ใหเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาความ ใฝรูใฝทําและการมี
ความสุขจากการศึกษาและสรางสรรค (ปจจัยภายในที่ตองการ) 2.2.3.2 ผลเสีย ทั้งนี้พึงตระหนักวา ความสัมพันธดวย
ความรักหรือเมตตาไมตรีให เรียนอยางมีความสุขนั้น ถาขาดดุลยภาพแลวเลยเถิดไป เชน กลายเปนโอก็จะพลาด อาจ
เกิด โทษ คือ 1) เด็กจะโนมไปในทางที่จะทําใหคนอื่นตามใจ เรียกรอง จะเอาแตใจตัว หรือตองใหพะเนาพะนอ 2) 
อาจเกิดนิสัยชอบพึ่งพา และมีความสุขแบบพึ่งพา 3) โนมเอียงไปในทางที่ออนแอลง 4) ถาความรักกลายเปนกา
รเอาอกเอาใจหรือมุงใหสนุกสนานอยางขาด เปาหมายอาจกลายเปนการกระตุนความใฝเสพบริโภค ทําใหเขวจาก
การศึกษาไปเลย วิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง 1. การสรางบรรยากาศแหงความรักใหเด็กมีความสุขนั้นไมใชจุดมุงหมาย แต
เปนการสรางปจจัยเอื้อตอการกาวสูเปาหมาย คือเพื่อหนุนการเรียนรูและการทําอะไรที่เปน การสรางสรรค 2. ให
เด็กอยูบรรยากาศแหงความรัก หรือไดรับความรักในลักษณะที่ไมรวม ศูนยเขาหาตัว แตใหขยายความรักออกไปรักครู 
รักเพื่อน ฯลฯ และอยากชวยเหลือผูอื่น 3. แทนที่จะทําใหเกิดลักษณะพึ่งพา จะตองใหเกิดความสัมพันธแบบพึ่งพา 
อาศัยซึ่งกันและกัน อันเปนลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา 4. มีตัวดุลไมใหออนแอลงแตชวยใหกาวตอไปโดยใหครู
หรือปจจัย ภายนอกนั้น ทําหนาที่ 1) ชวยทําใหสถานการณนั้นเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาปจจัยภายนอก คือ ความใฝรู 
ใฝสรางสรรคในตัวเด็ก 2) เปนตัวกลางที่เปนสื่อเงียบชวยใหเด็กไดสัมผัสกับความจริงแหง ธรรมชาติของโลกและชีวิต 
ที่เขาจะตองพัฒนาความสามารถที่จะเกี่ยวของจัดการและรับผิดชอบ ดวยตนเอง 5. สถานการณการเรียนสนุก 1) ต
องไมดําเนินไปในลักษณะที่ทําใหเด็กเกิดความเคยชินกับการที่จะ เปนผูบริโภคบริการแหงความสนุก หรือรอเสพความ
สนุก แตตองใหเปนไปในลักษณะที่จะ ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถที่จะเรียนอยางสนุกขึ้นไดเอง ในสภาพแวดลอม
ทั่วไปในโลก แหงความปนจริงขางนอก 2) ตองไมดําเนินไปในลักษณะที่ทําใหเด็กกลายเปนติดในความสนุก หรือเห็น
แกความสนุกแลวเขวออกไปสูการเสริมย้ําความใฝเสพ แตตองดําเนินไปในลักษณะที่ ความสนุกนั้นจะเปนปจจัยสงต
อไปสกูารพัฒนาความใฝรูและใฝสรางสรรค  

9.2.4 องคประกอบของการเรียนที่มีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2540)  
การเรียนรูที่มีความสุข ประกอบดวย 6 แนวคิด ดังนี้ 1) เด็กแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่มีหัวใจ
และสมองเด็ก เหลานี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเปนตัวของตัวเองเขาเองที่ไมเหมือนใคร มีลักษณะเฉพาะตัว มี ความคิด มี
ความสนใจในสิ่งตาง มีความรูสึก รัก โกรธ เสียใจ หรือดีใจ เชนเดียวกับผูใหญ ตัวโต มีความสามารถเฉพาะตัว มีจุดเด
น จุดดอย ที่แตกตางไปจากคนอื่นมีสิทธิ์ไดรับการ ปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษยคนหนึ่ง ที่สําคัญที่สุด คือ เด็กไมใช
ทาสรองรับอารมณของใคร เขา ควรจะไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของเขา เขาควรจะมีโอกาส
ไดเลือก อนาคตของเขาเอง ผูใหญไมวาจะเปนพอแม ครู หรือวงศาคณาญาติ ควรจะเปนเพียงผูให้คําปรึกษาไมใชผู
ออกคําสั่ง และใหคําแนะนําไมใชบงการ การตัดสินใจเลือกการเรียน เพื่อ ดําเนินชีวิตของเขา ควรจะเปนสิทธิ์โดยชอบ
ธรรมของเขา 2) ครู มีความเมตตา จริงใจและออนโยนตอเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเขาใจใน ทฤษฎีแหงพัฒนาการ
ตามธรรมชาติของเด็กทุกคน เขาถึงความรูสึกละเอียดออน ความคิดอันไร ขอบเขต และความฝนอันกวางไกลของเด็ก
แตละคนและเปดโอกาสใหเขาไดสานความฝนและ ดําเนินไปตามความใฝฝนนั้นจนบรรลุเปาของหมายชีวิต ครูควร
จะใหความเอาใจใสตอเด็กทุก คนเทาเทียมกันไมเลือกชั้นวรรณะ ไมเลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม สม่ําเสมอ มี
ความ ยุติธรรม และวางตัวเปนแบบอยางที่ดี มีอารมณมั่นคง สดชื่นแจมใส มีสํานึกในการเปนผูให ม ีการเตรียมตัวเพื่อ
การสอนใหมีคุณภาพอยูเสมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุงมั่นที่จะ ชวยเด็กใหรูจักตนเอง รูจักแกปญหาและ
เรียนรูวิธีที่จะนําตัวเองไปสูความเจริญรุงเรืองอยางมี สติและเพียบพรอมดวยคุณธรรม 3) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจ
ในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ ทุกเวลา รูจักตัวเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูความหมายของ
การมีชีวิตอยู  ยอมรับทั ้งจุด ดี และจุดดอยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแก ไขเขาใจธรรมชาติของความ
เปลี่ยนแปลง และรูวิธีปรับปรุงตนเองใหอยูในแวดลอมนั้นๆ ไดโดยไมเสียสุขภาพจิต รูจักเกรงใจและให เกียรติผูอื่นมี
เหตุผล และใจกวาง พรอมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญที่มีความ รับผิดชอบ 4) เด็กแตละคนไดมีโอกาสเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อจะได คนพบความสามารถของตนเองซึ่งซอนเรนการพัฒนาอยู มีกําลังใจที่
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จะตอเติมความฝนของตน ใหสมบูรณ ไดรับรูวิทยาการแ ขนงตางๆ จะเปนประโยชนทั้งนั้น ถาเขาใสใจ มงุมั่นใหเขาได
มี โอกาสเรียน เพื่อรูอยางลึกซึ้งและกวางไกล (learn to know) เรียนใหเขาใจและทําได รูเคล็ดลับ ของการทําสิ่งต
างๆ ใหประสบผลสําเร็จ (learn to do)และเรียนรูจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและ ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเป
นคนที่อยูอาชีพนั้นจริงๆ (learn to be) ทั้งยังสามารถนํา ความรูที่ไดรับนั้นมาประยุกตเขากับตัวเองไดอยางกลมกลืน
และสรางสรรค เพื่อความสุขของ ตนเองและคนรอบขาง 5) บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจให
อยากคนควาหาความรู เพิ่มเติมดวยตนเองในสิ่งที่สนใจ รูจักคิดและพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสู 
ความรูใหม เกิดความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองเพื่อใหเห็นผลสมจริง อยากศึกษาใหลึกซึ้ง เพิ่มเติม เกิดความตื่น
เตนและภาคภูมิใจ รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็นประโยชนของการเรียนซึ่งไมไดขีดวงจํากัดแตอยูในหอง
เรียนแตอาจสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้ง ความเปนไปในชีวิต และปรากฎการณตางๆที่สัมพันธกับชีวิต
ในแตละทองถิ่น 6) สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไมจํากัดเฉพาะอยูในบทเรียนแต สามารถนํามาประ
ยุกตใชไดในสภาพความเปนจริง เกิดประโยชนและมีความหมายตอตัวเขา ทั้งยังสามารถพยากรณคาดคะเน หรือตั้งข
อสันนิษฐานอันจะนําไปสูการคนควา เพื่อพิสูจน ความเปนจริง รูจักสืบเสาะหาคําตอบ ขอสงสัยตางๆ จากแหลงวิทยา
การ รูจักวิเคราะห เหตุการณหรือสภาพการณตางๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความคิดเปนของตนเอง มีจุดยืนที่แนนอน และ
มีความเชื่อมั่นในตนเองพอที่จะไมตกเปนเครื่องมือของใคร หรือเปนเหยื่อคําหลอกลวงจาก ผูไมประสงคดี รูวิธีดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําผูอื่นได เมื่อเขาเติบโตขึ้น  
 9.2.5 แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุข (สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต,ิ 2540) แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุข ไดแก 1) บทเรียนเริ่มจากง
ายไปยาก และมีความตอเนื่อง 2) วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไมกดดัน 3) พัฒนาและสงเสริมการคดิ 4) สัมพันธกับ
ธรรมชาต ิ5) กิจกรรมหลายทางสําหรับทุกคน 6) สื่อเราใจและตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางชัดเจน 7) ประเมนิ
พัฒนาการของเด็กโดยรวมไมเนนแตดานวิชาการ การที่จะใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขนั้ ยอมขึ้นอยกูับองค
ประกอบหลายๆ องคประกอบที่จะชวยสงเสริมการเรียนรขูองนักเรียน ซึ่งหากสามารถรวมกันสรางความสมดุล ในการ
เรียนรใูหกับเด็กไดแลว เด็กยอมเกิดความสุขในการเรียนและใชชีวิตอยูรวมกับผอูื่นได อยางมีความสุข 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเป้าหมายที่ 1, 2) 
TRL ณ ปัจจุบนั   ไมร่ะบ ุ

 อธิบาย Click here to enter text. 
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น    ไม่ระบ ุ

อธิบาย ...................................................................................................................................................... 
 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรบัเปา้หมายที่ 2) 
SRL ณ ปัจจุบนั   1. identifying problem and identifying societal readiness 

อธิบาย การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการการเรียนรู้ดิจิตอล/ความสุขในการเรียน และกำหนดความพร้อม
ของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น  4. problem validated through pilot testing in relevant environment 
to substantiate proposed impact and societal readiness 

อธิบายมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในโรงเรียนซึ่งถือเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อยืนยัน
ผลกระทบตามที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น และดูความพร้อมขององคค์วามรู้และเทคโนโลยี  
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11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมที่จะพฒันา สำหรบัเป้าหมายที ่1 (หากระบุเปน็
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
ผลของการศึกษาวิจัยมีโอกาสทางการตลาดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม ่ แต่นักวิจัยตั้งใจให้เป็นนวัตกรรม
ที่ให้เปล่าเพื่อช่วยพัฒนาความสุขในการเรยีนรู้ดิจิทัล ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน  

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดการจัดการการเรียนรู้
ดิจิตอลขึ้น อีกทั้งยังไม่มีเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ทำให้ผลงานวิจัยนี้
มีลัหษณะเฉพาะและแตกต่างจากผลงานที่มีในปัจจุบัน  
     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ ( Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน สำหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปญัหาของชุมชน 
เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล โดยการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลเป็นสิ่งทีส่ามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผลงานวิจัยน้ีจะพัฒนาความสุขในการ
เรียนรูด้ิจิทัล ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตของบุคคลในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
ผลงานวิจัยนีช้่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล  และทำให้เกิดความเข้าในใจการพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคล
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
12. วิธีการดำเนนิการวิจัย           

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน Mix Method โดยดำเนินการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยใช้เทคนิค เดลฟาย (DelPhi Technique) ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ก่อนจะ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินและตรวจสอบด้วยวิธีเชิงปริมาณด้วยการประเมินความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล  โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 
  การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา โดยใช้การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) โดยบุคคลที่ผู้วิจัยกำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ อาจารย์ที่มีการจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางด้านจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ ์
 ขั้นตอนที่ 2 
  การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื ่อคัดกลุ ่มตัวอย่างที ่เคยเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ดิจิทัล โดยใช้เครื ่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 แบบสอบถาม ได้แก่ 
  1 เปนแบบสอบถามปลายเปดเปดปลายปด ซึ่งผวูิจัยใชวิธีสง แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง เพื่อให
ตอบกลับ  

2. แบบสอบถามรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายเปดปลายปด ชนิดมาตราสวน ประมาณคา 5  



           โครงการวิจัย/โครงการย่อย               
 

Template โครงการเดียว/โครงการย่อย VIRDS 08092563      10 
 

ระดับ  
  3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ  
 ขั้นตอนที่ 3 
  นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องด้านความสุขในการจัดการเรียนดิจิทัล และทำการ
สังเคราะห์ตัวบ่งช้ี 
 ขั้นตอนที่ 4 
  จัดสนทนากลุม่ (Focus Group) ตรวจสอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

13. สถานที่ทำการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ทำวิจยั  ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัตกิาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ภาคสนาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

14. ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2564  

 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2564 ประชุมทีมนักวิจัย ศึกษาประเด็นวิจัยที่
สำคัญ สรุป/เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

x            10 

2564 รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
เอกสาร ตำราวิชาการที ่สอดคล้องกับ
โครงการวิจัย (เม่ือได้รับการสนับสนุนทุนฯ) 

x x           10 

2564 ดำเนินการวิจัยตามรูปแบบ/ระเบียบวิธีวิจัย   x x x x x x x x    50 
2564 ประชุมชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย

(ย่อย)รายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงาน 

  x  x  x  x    10 

2564 รายงานผลการศึกษาวิจัยของโครงการ
เข ียนบทความว ิจ ัย  ประมวลผลชุด
โครงการวิจัย  

        x x x  10 

2564 สรุปผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ ์
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
เขียนบทความวิจัยนำเสนอ 

          x x 10 

 รวม             100 
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  
ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีที่ 1 2563  
ปีที่ 2 2564  
รวม   

 
15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบดำเนนิการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 4,000 
 ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา1คน 

วันหยุดราชการ10วันชม.ละ60บาทวันละ5
ชม. 

4,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี 13,300 บาท 1
เดือน 

13,300 

 ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
(3คน*1,000บาท*2ครั้ง) 

6,000 

 ค่าจ้างพิมพ์รายงาน 5,000 
 ค่าจ้างเตรียมอุปกรณ์ระหว่างการเก็บข้อมูล 5,000 
 ค่าจ้างจัดรูปเล่ม/เอกสารเผยแพร่ 2,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสด ุ ค่าถ่ายเอกสารเพ่ือทบทวนเอกสาร/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
700 

รวม สี่หมื่นบาทถ้วน 40,000  
 

 
15.3 เหตุผลความจำเปน็ในการจัดซื้อครุภณัฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     
 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
รวม 

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

เกณฑ์การประเมนิ
ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 

 
1 

    
ต้นแบบ ผู้จัดการการ

เรียนรู้ดิจิทัล
มีต้นแบบใน
การประเมิน
ความสุขใน
การเรียนที่มี
การจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล 

ผู้สอนมีความ
มั่นใจในการ
จัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล / ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนรู้ดิจิทัล / 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคตของบุคคล
ได้อย่างยั่งยืน 

13. องค์
ความรูใ้หม ่

เกณฑ์การประเมนิ
ความสุขในการเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 

 
1 

    
เรื่อง องค์ความรู้

ใหม่ทำให้
ผู้เกี่ยวข้องมี
แนวทางใน
การประเมิน
ความสุขใน
การเรียนที่มี
การจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล 

การจัดการการ
เรียนรู้ดิจิทัลเกิด
การพัฒนา / 
สถาบันการศึกษา
ให้ความสำคัญกับ
ความสุขในการ
เรียนมากขึ้น 
ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
และช่วยพัฒนา
ทักษะเพื่อ
อนาคตของ
บุคคลได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา 
 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ต่างประเทศ   

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)          
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ บทความวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยในห้องสมุดของสถานศึกษาในเขตกรงุเทพมหา
นครฯ 
 
 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
        ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรทีเ่กี่ยวข้อง  
        ตรวจสอบทรัพย์สนิทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สนิทางปัญญา และ/หรือ สิทธบิัตรที่เกี่ยวข้อง  
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รายละเอียดทรัพย์สนิทางปญัญาที่เกี่ยวขอ้ง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์ 

     
     

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
        มีการใช้สัตว์ทดลอง 
  มีการวิจัยในมนุษย ์
  มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชดุโครงการวิจยั พร้อมวัน เดือน ป ี

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                                   (   จามร สิริกรรณะ     ) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันที ่10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 


