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

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

ชื่อโครงการวิจัย/โครงการยอ่ย (ภาษาไทย) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้เป็น
ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

                              (ภาษาอังกฤษ) Digital Learning Managenment Strategies Relating to the Basis 
of Happiness Learning for 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 ปีนี้เป็นปีที่ 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 ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ หัวหน้าโครงการ รร.สาธิต 50 
นาย จามร สิริกรรณะ ผู้ร่วมวิจัย รร.สาธิต 25 
นางสาว สาวิตรี ผิวงาม ผู้ร่วมวิจัย รร.สาธิต 20 
นาย สมบัติ อุทาวัน ผู้ร่วมวิจัย รร.สาธิต 5 

       
 
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) กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล, ความสขุในการเรียนเป็นฐาน 
       คำสำคญั (EN) Digital Learning Managenment Strategies , the Basis of Happiness Learning  
4. เป้าหมายการวิจัย 
ไดก้ลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลทีส่อดคลอ้งกับการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐาน 
5. ความสำคญัและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย          

ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา ขณะที่ประเทศไทย ก็ได้รบัผลกระทบตอ่การดำเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจำเป็น รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของ
ไทยในทุกระดบัชั้น ท าให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลด ช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ขณะที่รฐับาลได้
ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
พืน้ที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน 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 ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้จากวิธีการเรียน
แบบเดิมที่นั่งเรียนในช้ันเรียน 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 เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อีกทั้งมีภารกิจหลักในการวิจั ยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
คณะผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนที่มีการจัดการ
การเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความสุขในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน ซึ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจดัการเรียนรู้ดิจิทัลที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ความสุขในการ
เรียนเป็นฐาน 
2.เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ โดยการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐาน 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย   
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์(Research&Development) เพื่อพฒันากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปกีารศึกษา2563 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่อาจารย์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนนกัเรียนช้ันมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2563 จำนวนประชากรที่ใช้ 47 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ อาจารย์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัล ในปีการศึกษา 2563 และสามารถเขา้ร่วมการวิจัยและพัฒนาได ้ จำนวน 47 คน 
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8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวจิัย          
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่สอดคล้องกบัการใช้ความสุขในการเรียน
เป็นฐาน ผวูิจัยนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด  เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่สอดคล้อง
กับการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
2.1 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ ์

การบริหารกิจการตางๆ จําเปนจะตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร โดยทั่วไปถือว่า
ทรัพยากรเปนปจจัยที่สําคัญของการบริหารในการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารองคการเชิงกล
ยุทธก็เชนเดียวกัน เปนการมุงพิจารณาถึงการบริหารในการปฏิบัติโดยอาศัยหลักทฤษฎีความรูตางๆ ของการบริหาร
มาประยุกตใชและปรับใชใหเกิดผล ทางการบริหารอยางเปนระบบและสอดแทรกไปในสวนตางๆ ขององคการรวมทั้ง
สามารถดำเนินการในหนาทีท่างการบริหารตางๆ อยางสัมพันธและตอเนือ่งกันตลอดเวลา  

1. ความหมายของกลยุทธนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของกลยุทธ ไวดังนี ้ 

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อเสรมิสร้าง
ความสุขในการเรียนเป็น
ฐาน 
 

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่สอดคล้องกับการใช้
ความสุขในการเรียนเป็นฐานใน 8 หมวดสาระการ
เรียนรู ้
- กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

กระบวนการกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่
สอดคล้องกับการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐาน 
1.การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์
2.การวางแผนกลยุทธ์ 
3.การนำไปปฏิบัต ิ
4.การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
 
 

ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 
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ธงชัย สันติวงษ (2533: 6) กลาววากลยุทธหมายถึงโครงสรางและกระบวนการ ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารต
างๆ ดวยแนวทางการปฏิบัติที่ดีเชน ดานขอมูล ระบบการจูงใจ หรือการจัดระบบงาน ซึ่งตองดําเนินการอยางสัมพันธ
และตอเนื่องกันตลอดเวลา  

ปุระชัยเป ยมสมบูรณ (2534: 25-26) กลาววากลยุทธหมายถึงการกําหนดเปาประสงค ระยะยาวขององค
การพรอมทั้งพยายามเชือ่มโยงทรัพยากรตางๆ ใหเขากับเปาประสงคหรือ จุดประสงคขององคการ  

สมคิด บางโม (2542: 14-15) กลาวถึงกลยุทธวาหมายถึงการนําปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหาร 4M 
มาใชในกระบวนการบริหารโดยการรูจักใชหลักวิชาการมาประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสถานการณและองคการเพื่อให
เกิดคุณคาในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แสงเดือน แสงอุทัย (2544: 45) ไดใหความหมายของกลยุทธวา หมายถึง การพิจารณาของผูบริหารทีจ่ะเลือก
ใชยุทธศาสตรในการปรับสวนยอยหรือระบบตางๆที่เกี่ยวกับ การบริหารไดแกระบบการวางแผน ระบบการจัดโครงสร
างแผนงาน งบประมาณ ระบบขอมูลเพื่อการบริหารและวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารในแตละดานที่
จะเกิดผลในทางการบริหารตามที่ตองการ  

สรุปกลยุทธหมายถึง การมุงพิจารณาถึงการบริหารในทางปฏิบัติโดยอาศัยหลัก ทฤษฎีความรูตางๆ ของการ
บริหารมาประยุกตและปรับใชในทางการบริหารอยางเปนระบบ โดยการจัดโครงสรางแผนงาน งบประมาณ ระบบข
อมูลเพื่อการบริหารและวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารในแต่ละดานที่จะเกิดผลในทางการบริหาร
ตามที่ตองการ  

2. ลักษณะของกลยุทธกลยุทธการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่จะทําให การบริหารสามารถประสบผลสําเร็จได
อยางดีในทุกสถานการณและทุกเงื่อนไขของสภาพแวดลอมนั้น ควรประกอบดวยหลักการดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ 2533: 
4-5)  

1. เปนการบริหารเชิงรวมที่กระทําอยางเปนระบบมีการบริหารครบสมบูรณทุกดาน  
2. เปนการบริหารที่พรอมสมบูรณดวยแผนงาน ที่ม ีประสิทธิภาพ ซึ่งระบุการสรางประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพใหเกิดขึน้ทุกแงมุมคือทั้งในดานของรายบุคคลกลุม และองคการดวย  
3. เปนการบริหารที่พรอมสมบูรณดวยระบบปฏิบัติในการบริหารงาน นั่นคือการพรอมสมบูรณดวยเทคนิค

การจัดทําแผน การวัดผล การจูงใจ การควบคุม การพัฒนานักบริหาร และความสามารถแสวงหาประโยชนจากสภาพ
แวดลอมท ี่เปลี่ยนแปลง คารลสัน (Carlson 1991: 140) กลาวถึงลักษณะของกลยุทธที่ดีควรประกอบดวย  

1. การใชวิธีบริหารแบบมุงเปาหมายเปนสําคัญ ทั้งนี ้เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ประสบปญหา วิกฤตินัน้ 
ประสิทธิภาพผลผลิตที่ทําไดจะเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่นักบริหารจะตองวัดผลและติดตาม ตลอดเวลา การตั้งเปา
หมายผลสําเร็จที่ตองการและการติดตามผลงานที่ทําไดตางก็ตองอาศัย เปาหมายเป็นเครื่องมือที่จะขาดเสียมิ
ได  

2. การจัดระบบการวางแผนที่สมบูรณทั้งน้ีเพื่อใหองคการมีความเขมแข็งจากการมีระบบ การวางกล
ยุทธสําหรับระยะยาวรวมทั้งการมีระบบการวางแผนที่สามารถระบุเปาหมายผลสําเร็จตางๆ ที่จะสามารถใช
บริหารงานเพ่ือผลสําเร็จรวมกันทัง้สองฝายคือฝายบริหารและฝายปฏิบัต ิ 

3. การจัดระบบการบริหารงานในขั้นปฏิบัติที่ดีพรอมนัน่คือการใชระบบการวัดผลประเมินผล การจูง
ใจ ทรัพยากรบุคคลตลอดจนระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชเปนเครื่องมือที่เหมาะสม สําหรับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพผลผลิตใหสูงขึน้ไดตลอดเวลา  

กลาวโดยสรุป กลยุทธที่ทรงประสิทธิภาพนั้นจะตอง สรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นได
ทุกแงมุม คือ ทั้งในแงของบุคคลและกลุมบุคคลและตลอดทั้งองคการ รวมทั้งระบบการวางกลยุทธสําหรับ
ระยะยาวรวมทั้งการมีระบบการวางแผนที่สามารถระบุ เปาหมายผลสําเร็จตางๆ ที่จะสามารถใชบริหารงาน
เพือ่ผลสําเร็จรวมกัน 
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2.2 ตัวบง่ชี้ ความสุขในการเรียน 
2.2.1 ความสุขของนักเรียน คนเรายอ่มตอ้งการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังที่ สิปปนนท์ เกตุทัต (อ้างใน จารุพร นิติ 

พจน์,2539) ได้กล่าวไว้ว่า “ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่มีความสุข” ซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพของเด็กก็   10 จะรวมไปถึงชีวิต
ในด้านการเรียนที่มีความสุขด้วยนั้นเองการมี ความสุขของเด็กนักเรียนในที่นี้มี ผู้ได้ให้นิยามไว้ว่า คนที่มีความสุข คือ 
คนที่มีความสุขกายและสุขใจ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีการแบ่งปัน ไม่เบียดเบียน มีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตก
เป็นทาสอบายมุข สามารถดํารงชีวิตไดอ้ยา่งพอเพียง และความสุขที่เกิดจากการเรียนรูเ้ป็นความสุขที่ตอบสนองการใฝ่
รู้ ตอบสนอง การกระทําและสร้างสรรค์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความจริง ความงาม ความประพฤติชอบ (กรม
วิชาการ, 2541; วิชัย วงษใ์หญ่, 2540; สุมน อมรวิวัฒนจ,์ 2542; คณะอนุกรรมการการ ปฏิรูปการเรียนรู้, 2543)  

2.2.2 ลักษณะความสุขในการเรียนพระธรรมปิฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ไดแ้ยกการเรียนรูอ้ย่างมี 
ความสุข มี 2แบบ คือ 1) ความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอก คือ มีกัลยาณมิตร เช่น ครูอาจารย์ เป็นต้น ที่ สร้าง
บรรยากาศแห่งความรักความเมตตาและช่วยให้สนุก แต่อันนี้เปน็ความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศเอื้อ 
ซึ่งแม้จะสําคัญมากแตต้่องระวัง ถ้าคุมไมด่ี ความสุขแบบนี้จะทําให้เด็กอ่อนแอลง ยิ่งถ้ากลายเปน็การเอาใจหรือตามใจ 
ก็จะยิ่งอ่อนแอลงไป และเกิดลักษณะที่พึ่งพา 2) ความสุขจากปัจจัยภายใน คือ การเรียนรู้ในเมื่อบุคลิกภาพเกิดการใฝ่
รู ้และใฝ่สร้างสรรค์แลว้เขามีความสุขจากการสนองความใฝ่รูใ้ฝส่ร้างสรรค์นั้น ซึ่งเปน็ความสุขที่เกิดจาก ภายในตัวเขา
เอง ซึ่งเป็นอิสระ และเขาจะเข้มแข็งขึ้น ความสุขแบบนี้ทําให้คนเข้มแข็ง เพราะยิ่งทําเขายิ่งมีความสุขตรงนี้สําคัญ คือ 
ถ้าเรามีการศึกษาที่ผิดที่ให้คนใฝ่เสพ คนก็จะต้องได้สนองความ ใฝ่เสพ ได้รับการบํารุงบําเรอ สบายแล้วไม่ต้องทําจึง
จะมีความสุข แต่เมื่อไรต้องทําก็คือ ความทุกข์ในทางตรงข้าม ถ้าเราให้การศึกษาที่ถูกต้อง คนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่ทํา ใฝ่
สร้างสรรค์ เขาก็จะมีความสุขเมื่อเรียนรูแ้ละเมื่อยิ่งทําก็มีความสุข และยิ่งมีความเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นการศึกษาจะทํา
ให้คนเข้มแข็งขึ้น มีความสุขมากขึ้น และพัฒนายิ่งขึ้น  

2.2.3 ผลดี – ผลเสียของ ความสุขในการเรียนนอกจากลักษณะการเกิดความสุขในการเรียนแล้ว พระธรรม
ปิฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ยังได้กล่าวถึงการเรียนอย่างมีความสุขว่าสามารถทําให้เกิดได้ทั้งผลดีและ 
ผลเสีย ดังนี้ 2.2.3.1 ผลดี ความสุขอาศัยปัจจัยภายนอกที่เราปรารถนา ก็คือการสื่อสารสัมพันธ์ กันระหว่างครูกับเด็ก 
หรือเด็กกับเด็ก เป็นต้น ในบรรยากาศแห่งความรักใคร่ไมตรีซึ่งมีผลดี หลายประการ โดยเฉพาะ 1) เด็กมีความสุข สด
ชื่น ร่าเริง เบิกบาน ทําให้มีสุขภาพจิตดี 2) มีบรรยากาศที่ชื ่นชม อบอุ่น เกิดกําลังใจ ส่งเสริมความใฝ่รู้ เอื ้อต่อ 
การศึกษา 3) เด็กที่เจริญเติบโตในบรรยากาศแห่งความรักก็จะรักผู้อื่น แผ่ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีกว้างออกไป 
และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ในการนําเอาปัจจัยภายนอกด้านความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความอบอุ่นเข้ามา สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรูอ้ยา่งมีความสุขนั้น ตัวครูเป็นตน้ ที่เป็นปัจจัยภายนอกนั้นจะตอ้ง มีความชัดเจนในเป้าหมาย
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ครูหรือกัลยาณมิตรจึงมีสิ่งที่จะต้องทํา 2 อย่างในเวลาเดียวกัน คือ 1) ดูแลระวังไม่ให้
สถานการณแ์ห่งการเรียนรูเ้ฉหรือเขวออกไป จนเป็นการ สง่เสริมความใฝ่เสพ และการหาความสุขจากการเสพ (ปัจจัย
ภายนอกที่ผิด) 2) ช่วยชักนําสถานการณ์แห่งการเรียนรู้นั้น ให้เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาความ ใฝ่รู้ใฝ่ทําและการมี
ความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ (ปจัจัยภายในที่ต้องการ) 2.2.3.2 ผลเสีย ทั้งนี้พึงตระหนักว่า ความสัมพันธ์ด้วย
ความรักหรือเมตตาไมตรีให้ เรียนอย่างมีความสุขนั้น ถ้าขาดดุลยภาพแล้วเลยเถิดไป เช่น กลายเป็นโอ๋ก็จะพลาด อาจ
เกิด โทษ คือ 1) เด็กจะโน้มไปในทางที่จะทําให้คนอื่นตามใจ เรียกร้อง จะเอาแต่ใจตัว หรือต้องให้พะเน้าพะนอ 2) 
อาจเกิดนิสัยชอบพึ่งพา และมีความสุขแบบพึ่งพา 3) โน้มเอียงไปในทางที่อ่อนแอลง 4) ถ้าความรักกลายเป็นการเอา
อกเอาใจหรือมุ่งให้สนุกสนานอย่างขาด เป้าหมายอาจกลายเป็นการกระตุ้นความใฝ่เสพบริโภค ทําให้เขวจาก
การศึกษาไปเลย วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 1. การสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุขนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมาย แต่
เป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการก้าวสู่เป้าหมาย คือเพื่อหนุนการเรียนรู้และการทําอะไรที่เป็น การสร้างสรรค์ 2. ให้เด็ก
อยู่บรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์เข้าหาตัว แต่ให้ขยายความรักออกไปรักครู รัก
เพื่อน ฯลฯ และอยากช่วยเหลือผู้อื่น 3. แทนที่จะทําให้เกิดลักษณะพ่ึงพา จะตอ้งให้เกิดความสัมพันธแ์บบพึ่งพา อาศัย
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ซึ่งกันและกัน อันเป็นลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา 4. มีตัวดุลไม้ให้อ่อนแอลงแต่ช่วยให้ก้าวต่อไปโดยให้ครูหรือ
ปัจจัย ภายนอกนั้น ทําหน้าที่ 1) ช่วยทําให้สถานการณ์นั้นเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาปัจจัยภายนอก คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่
สร้างสรรค์ในตัวเด็ก 2) เป็นตัวกลางที่เป็นสื่อเงียบช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับความจริงแห่ง ธรรมชาติของโลกและชีวิต ที่
เขาจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะเกี่ยวข้องจัดการและรับผิดชอบ ด้วยตนเอง 5. สถานการณ์การเรียนสนุก 1) ต้อง
ไม่ดําเนินไปในลักษณะที่ทําให้เด็กเกิดความเคยชินกับการที่จะ เป็นผู้บริโภคบริการแห่งความสนุก หรือรอเสพความ
สนุก แต่ต้องให้เป็นไปในลักษณะที่จะ ช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถที่จะเรียนอย่างสนุกขึ้นได้เอง ในสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในโลก แห่งความป็นจริงข้างนอก 2) ต้องไม่ดําเนินไปในลักษณะที่ทําให้เด็กกลายเป็นติดในความสนุก หรือเห็น
แก่ความสนุกแล้วเขวออกไปสู่การเสริมย้ำความใฝ่เสพ แต่ต้องดําเนินไปในลักษณะที่ ความสนุกนั้นจะเป็นปัจจัยส่ง
ต่อไปสูก้ารพัฒนาความใฝ่รูแ้ละใฝ่สร้างสรรค์ 

2.2.4 องค์ประกอบของการเรียนที่มีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2540) การเรียนรู้
ที่มีความสุข ประกอบด้วย 6 แนวคิด ดังนี้ 1) เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง
เด็ก เหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองเขาเองที่ไม่เหมือนใคร มีลักษณะเฉพาะตัว มี ความคิด มีความสนใจใน
สิ่งต่าง มีความรู้สึก รัก โกรธ เสียใจ หรือดีใจ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ตัวโต มีความสามารถเฉพาะตัว มีจุดเด่น จุดด้อย ที่
แตกต่างไปจากคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่อย่างมนุษย์คนหนึ่ง ที่สําคัญที่สุด คือ เด็กไม่ใช่ทาสรองรับ
อารมณ์ของใคร เขาควรจะได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของเขา เขาควรจะมีโอกาสได้เลือก 
อนาคตของเขาเอง ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู หรือวงศาคณาญาติ ควรจะเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาไม่ใช้ผู้ออกคําสั่ง 
และให้คําแนะนําไม่ใช่บงการ การตัดสินใจเลือกการเรียน เพื่อ ดําเนินชีวิตของเขา ควรจะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของ
เขา 2) ครู มีความเมตตา จริงใจและอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเข้าใจในทฤษฎีแห่งพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กทุกคน เข้าถึงความรูส้ึกละเอียดอ่อน ความคิดอันไรข้อบเขต และความฝันอันกว้างไกลของเด็กแต่ละ
คนและเปิดโอกาสให้เขาได้สานความฝันและดําเนินไปตามความใฝฝันนั้นจนบรรลุเป้าของหมายชีวิต ครูควรจะให้
ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุก คนเท่าเทียมกันไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม สม่ำเสมอ มีความ 
ยุติธรรม และวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีอารมณ์มั่นคง สดชื่นแจ่มใส มีสํานึกในการเป็นผู้ใหญ่มีการเตรียมตัวเพื่อการ
สอนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุ่งมั่นที่จะ ช่วยเด็กให้รู้จักตนเอง รู้จักแก่ปัญหาและ
เรียนรู้วิธีที่จะนําตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมี สติและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 3) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจ
ในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา รู้จักตัวเอง เห็นคุณคา่ของชีวิตและความเปน็มนุษย์ของตน รับรู้ความหมายของ
การมีชีวิตอยู้  ยอมรับทั ้งจุด ดี และจุดด้อยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแก้ ไขเข้าใจธรรมชาติของความ
เปลี่ยนแปลง และรู้วิธีปรับปรุงตนเองให้อยู่ในแวดล้อมนั้นๆ ได้โดยไม่เสียสุขภาพจิต รู้จักเกรงใจและให้ เกียรติผู้อื่นมี
เหตุผล และใจกว้าง พร้อมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความ รับผิดชอบ 4) เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อจะได้ค้นพบความสามารถของตนเองซึ่งซ่อนเร้นการพัฒนาอยู่ มีกําลังใจที่จะ
ต่อเติมความฝันของตน ให้สมบูรณ์ ได้รับรู้วิทยาการแขนงต่างๆ จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเขาใส่ใจ มุ่งมั่นให้เขาได้มี 
โอกาสเรียน เพื่อรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล (learn to know) เรียนให้เข้าใจและทําได้ รู้เคล็ดลับ ของการทําสิ่งต่างๆ 
ให้ประสบผลสําเร็จ (learn to do)และเรียนรู้จนรู้จักและเข้าใจวิธีคิดและ ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเป็นคน
ที่อยู่อาชีพนั้นจริงๆ (learn to be) ทั้งยังสามารถนํา ความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์เข้ากับตัวเองได้อย่างกลมกลืนและ
สร้างสรรค์ เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบข้าง 5) บทเรียนสนุกแปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยาก
ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับขยายวงไปสู่ ความรู้
ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองเพื่อให้เห็นผลสมจริง อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพิ่มเติม เกิดความตื่นเต้นและ
ภาคภูมิใจ รักการเรียนมีระบบในการเรียนและเห็นประโยชน์ของการเรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจํากัดแตกอยูในห้องเรียนแต่
อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความเป็นไปในชีวิต และปรากฎการณ์ต่างๆที่สัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 6) สิ่งที่เรียนรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่จํากัดเฉพาะอยู่ในบทเรียนแต่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
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ในสภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตัวเขา ทั้งยังสามารถพยากรณ์คาดคะเน หรือตั ้งข้อ
สันนิษฐานอันจะนําไปสู่การค้นคว้า เพื่อพิสูจน์ ความเป็นจริง รู้จักสืบเสาะหาคําตอบ ข้อสงสัยต่างๆ จากแหล่ง
วิทยาการ รู้จักวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง มีจุดยืนที่
แน่นอน และมีความเชื่อมั่นในตนเองพอที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร หรือเป็นเหยื่อคําหลอกลวงจาก ผู้ไม่ประสงค์
ดี รูว้ิธีดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และสามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนําผูอ้ื่นได้ เมื่อเขาเติบโตขึ้น  
 2.2.5 แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความสุข (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540) แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กเกิดความสุข ไดแ้ก ่1) บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก 
และมีความตอ่เนื่อง 2) วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไม่กดดัน 3) พัฒนาและสง่เสริมการคิด 4) สัมพันธก์ับธรรมชาติ 5) 
กิจกรรมหลายทางสําหรับทุกคน 6) สื่อเรา้ใจและตรงตามเปา้หมายที่กําหนดไว้อยา่งชัดเจน 7) ประเมนิพัฒนาการของ
เด็กโดยรวมไม่เน้นแตด้่านวิชาการการที่จะให้เด็กไดเ้รียนรูอ้ยา่งมีความสุขนัน้ย้อมขึ้นอยูก่ับองคป์ระกอบหลายๆ
องค์ประกอบที่จะช่วยสง่เสริมการเรียนรูข้องนักเรียน ซึ่งหากสามารถรว่มกันสรา้งความสมดุล ในการเรียนรูใ้ห้กับเด็ก
ไดแ้ล้ว เด็กย่อมเกิดความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อยา่งมีความสุข  
 2.3 เทคโนโลยดีิจิทัลในการเรยีนการสอน 
  สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553 : 1) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ดิจิทัล
ของนักเรียนไว้ว่า เป็นการผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจที่ผูเ้รียนต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัลมากขึน้ ซึ่งทักษะความรู้ ความเข้าใจนี้เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรการศกึษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และควรจะผนึกอยู่ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
ความหมายของ “การรู้ดิจิทลั” คือ การรู ้(Literacy) การอ่านและการเขียนข้อความดิจิทัล เช่น สามารถอ่านข่าวสาร
บนเว็บไซต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทกัษะการทำงานที่มีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และรวมไปถึงความสามารถที่
จะวิเคราะห์และประเมินความรู้ที่มีอยู่ในเวบ็ไซต์ การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ควรอยู่ในรูปแบบกิจกรรมบนกระดาษ 
แต่ครูผู้สอนและนักเรียน ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกวิชา เช่น ภูมิศาสตร์กับระบบจีพีเอส ภาษาไทยกับเรื่องเล่า
ออนไลน์ ฟิสกิส์กับระบบจำลองเสมือนจริง เป็นต้น การรู้ดิจิทัลไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้และเปน็ทักษะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทำใหส้ามารถ
สร้างความหลากหลายของเน้ือหาได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทัล และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
  ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ (2556) กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าผู้ที่เกิดในยุคดิจิทัลหรอืที่เรียกว่า ดิจิทลัเนทิฟหรือ
กลุ่มคนรุ่นใหม ่ (Digital Natives) เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 10 – 29 ปี ที่มีความคุน้เคยกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้เพื่อการหาข้อมูล เพือ่ความบันเทิง หรือการติดต่อสื่อสาร และยังหมายรวมถึงผู้ที่เข้าใจคุณค่า
ของเทคโนโลยี ดิจิทัลและมองหาโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  บัญญพนต์ พนูสวัสดิ์ (2559) ได้กล่าวถึงกลุ่มคนที่เป็นดิจทิัลเนทิฟในมุมมองของการศึกษาไว้ว่า เป็น
กลุ่มของผู้เรียนหรือเยาวชนที่รู้จักอินเทอรเ์น็ตและเริ่มใชง้านหรือเข้าใจเทคโนโลยีได้ต้ังแต่อายุ 8 – 9 ปี มีการแบ่งเวลา
ระหว่างกิจกรรมเชิงกายภาพ (Physical) ทั่วไป เช่น การพบปะพูดคุย การเล่นกีฬา ดนตรี และมีเวลาให้กับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เป็นกลุ่มคนทีม่ีเครอืข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อเพื่อน และอาจารย์ ดิจินัลเนทิฟหรือกลุ่มวัยที่อยู่ในยุคของการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัลจะมีทักษะการรู้
ดิจิทัลได้ดีกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่โตกว่า รวมทั้งมีรูปแบบกระบวนการที่พร้อมปรับใช้แนวคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking: CT)  แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. การแยกส่วนประกอบ (Decomposition) เป็นทักษะในการวิเคราะห์แยกย่อยส่วนประกอบเพ่ือ 
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ศึกษาความซับซ้อนของปัญหา ที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ โดยดิจิทัลเนทิฟสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสื่อหรือเครื่องมือแต่ละ
อย่างมีส่วนประกอบอะไรบ้าง สามารถแยกย่อยออกมาเป็นย่อยเล็กได้แค่ไหน จะทำให้สามารถวิเคราะห์หาส่วนที่
สนใจหรือส่วนที่สงสัยอยู่ในขณะนั้นได้ 

2. การจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นทักษะการมองหารูปแบบของปัญหาหรือ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เชน่ การประเมินการคาดการณ์ การดูแนวโน้ม (Forecast) สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ 

3. การหารูปแบบลักษณะทั่วไป (Pattern Generalization and Abstraction) คือ การมอง 
ภาพรวมเพ่ือหารายละเอียดปลีกย่อย เช่น การใช้งานแอพพลิเคชันในการกำหนดระยะทางหรือเวลาเดินทางไปสถานที่
เป้าหมาย เป็นต้น 

4. การออกแบบลำดับการทำงาน (Algorithm Design) การออกแบบลำดับการทำงาน วิธีการ 
ทำงาน กระบวนการทำงานซ้ำในระบบงานเดิม โดยมีการลำดับขั้นตอนความคิด 
  สุภารักษ์ จูตระกูล (2559) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล ว่าเปน็แนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในระดับสากล ในโลกดิจิทลั สื่อสังคม (Social Media) มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในช่วงเป็นนักเรียน นักศึกษา ถือว่าเป็นกลุ่มดิจิทัลเนทฟิ ซึ่งการใช้งานจะใช้เพื่อหาข้อมูลประกอบ
การศึกษาหรือเพื่อการรับข่าวสารทั่วไป ซึ่งในขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดจิิทัลเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มดิจิทัลเนทิฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรืออาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ยากต่อการควบคุมและตรวจสอบ 
 

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 และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี  

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวตักรรมที่จะพฒันา สำหรบัเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเปน็
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
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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 โดยดำเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ 
โดยใช้เทคนิค คือ การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group)  รวมทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ( In-depth 
interview) และวิธีเชิงปริมาณด้วยการประเมินความสุขในการเรียนรู้ดิจิทัล ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 

 ขั้นตอนที่ 1 

  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group)  โดยมีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจาก อาจารย์ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2563 โดย
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้ โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลในประเด็นกุลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน 
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 ขั้นตอนที่ 2 

  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ( In-depth interview) อาจารย์ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นกลยุทธ์ในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการ
เรียน โดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 ขั้นตอนที่ 3 

  เก็บข้อมูลความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่เคยเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือแบบสอบประเมินความสุขในการเรียนที่มีการ
จัดการการเรียนรู้ดิจิทัล 

 ขั้นตอนที่ 4 

  สังเคราะห์กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่สอดคล้องกับการใชค้วามสุขในการเรียนเป็นฐาน 

 

13. สถานที่ทำการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ทำวิจยั  ชื่อสถานที ่

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัติการ 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 
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 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 รายงานผลการศึกษาวิจัยของโครงการ
เข ียนบทความว ิจ ัย  ประมวลผลชุด
โครงการวิจัย  

        x x x  10 

2564 สรุปผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ ์
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
เขียนบทความวิจัยนำเสนอ 

          x x 10 

 รวม             100 
 
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) 
งบดำเนินการ : 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  
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15.3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภณัฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     
 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     

 
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   
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18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)          
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ บทความวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยในห้องสมุดของสถานศึกษาในเขตกรงุเทพมหา
นครฯ 
 
 

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

          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สนิทางปัญญา และ/หรือ สิทธบิัตรที่เกี่ยวข้อง  
 

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................................................. 
                                                                                   (   ปิยะพงศ์ ทวพีงศ์) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันที ่10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 


