โครงการวิจัย/โครงการย่อย

แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงกำร
ประกอบกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------ชื่อโครงกำรวิจัย/โครงกำรย่อย (ภำษำไทย) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดจิ ิทลั ทีส่ ่งเสริมความสุขใน
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
(ภำษำอังกฤษ) Information technology for Digital Learning Management
Supporting Happiness of Secondary Students,Suan Sunandha
RajabhatUniversity
ชื่อชุดโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดิจิทลั โดยการใช้ความสุขในการเรียนเป็นฐานของ
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 ปีนเี้ ป็นปีที่ 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

 จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย

ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดทำ
1. ผู้รับผิดชอบ
คำนำหน้ำ
นางสาว

ชื่อ-สกุล
สาวิตรี ผิวงาม
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ตำแหน่งในโครงกำร
หัวหน้าโครงการ

หน่วยงำน

สัดส่วนกำรมี
ส่วนร่วม

รร.สาธิต

40
1

โครงการวิจัย/โครงการย่อย
คำนำหน้ำ
นาย
นาย
นาง

ชื่อ-สกุล
จามร สิริกรรณะ
ปิยะพงศ์ ทวีพงศ์
อริสา สินธุ

ตำแหน่งในโครงกำร
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงำน

สัดส่วนกำรมี
ส่วนร่วม

รร.สาธิต
รร.สาธิต
รร.สาธิต

25
25
10

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, การจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทัล, เทคโนโลยี
ดิจิทัล
คำสำคัญ (EN) Indicators ,Happiness Assessment ,Digital Learning Management , Digital
Technology
4. เป้ำหมำยกำรวิจัย
สร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ความสุขในการเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้ดิจทิ ัล
5. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ประเทศจีนเมือ่ เดือน
ธันวาคม 2562 ทาให้ประเทศต่าง ๆ ประกาศปิดสถานศึกษา ขณะที่ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ทุกประเภท ทั้งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกินความจาเป็น รวมถึง อุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของ
ไทยในทุกระดับชั้น ทาให้สถานบันการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ขณะทีร่ ัฐบาล
ได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอานาจตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
กาหนดให้มกี ารเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผเู้ ข้าร่วมเป็น
จานวนมาก เว้นแต่เป็นการดาเนินการ สือ่ สารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้เลือ่ นวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทาให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทบทวนบทเรียนจาก
ต่างประเทศเพื่อเตรียมตัว ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรค กล่าวคือ สถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่ตอ้ งส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน/ นักศึกษาในทุกระดับ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนารูปแบบการเรียนการสอนทีม่ ีการ
จัดทาสือ่ และนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้และสามารถถ่ายทอดให้ผเู้ รียนได้เข้าใจและมีความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ใน
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รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์
ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูจ้ ากวิธีการเรียน
แบบเดิมที่นั่งเรียนในชั้นเรียน แต่เป็นการจัดการการเรียนรูด้ ิจิทัล ซึง่ จะครอบคลุมวิธีการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายรูปแบบ
ด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ ในสถานการณ์ที่ท าให้ต้องเกิ ดการปรับ ตัวในทุ กระดับ ชั้น ของ
การศึกษา โดยเริ่มจากระดับนโยบาย การบริหาร การดาเนินการ จนถึงขั้นปฎิบัติการ การปรับตัวข้างต้นส่งผลกระทบ
ต่อทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ทาให้มีการศึกษาวิจัยในวงการการศึกษาถึงสถาณการณ์ดังกล่าว มีการศึกษาวิจัย
ความพร้ อมในการจัดการเรีย นการสอนออน์ ไลน์ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ร ะบาดไวรัส Covid-19 (วิ ทั ศ น์ , 2563) ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สอนบางส่วนไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ พร้อมเรียกร้องความช่วยเหลือจาก
โรงเรียนและรัฐบาล สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสารวจเรื่อง
การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 (มิถุนายน 2563) พบว่ากว่าร้อยละ 75.1 รู้สึกเครียดจากการเรียนออน์
ไลน์ โดยสาเหตุที่ทาให้เครียด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 52.8 การเรียนออนไลน์ทาให้ความตั้งใจและสมาธิต่อการ
เรียนลดน้อยลง รองลงมาร้อยละ 45.7 ความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และร้อยละ 31.4 วิชาบางวิชามีเนื้อหาที่ไม่
เหมาะกับการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการเรียนออนไลน์ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเครียด ผลวิจัยข้างต้นทาให้คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการสร้างแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน ให้แก่ นักเรียนได้ ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อีกทั้งมี ภารกิจหลักในการวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะผู้วิจัยจึง มี ความมุ่ ง มั่ นที่ จะศึก ษาวิจัยเพื่อ พัฒนาสร้างแนวทางการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูด้ ิจิทัลทีส่ ่งเสริมความสุขในการเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอย่าง
มีคุณภาพเข้ามาเป็นตัวส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะพัฒ นาความรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการใช้
เครื่องมือที่สามารถสร้างความสุขในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของผู้สอน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน
6. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจทิ ัลทีส่ ่งเสริมความสุขในการเรียน
2. เพื่อสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดจิ ิทลั ทีส่ ่งเสริมความสุขในการเรียน
7. ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการวิจัย พั ฒ นาและประยุก ต์( Research&Development)เพื่อ สร้างแนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2563
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา ปีการศึกษา2563
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.อาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั และ
สามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้ 2.นักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปี
การศึกษา2563 ที่เคยเรียนด้วยการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้
8. ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนที่มกี ารจัดการการเรียนรู้ดิจทิ ัลของ
นักเรียน ผู้วิจัยนามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลที่สง่ เสริมความสุขในการเรียนดังแผนภาพ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ดิจทิ ัลใน 8 หมวดสาระ
การเรียนรู้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พล
ศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ความสุขในการเรียนที่มกี ารจัดการการ
เรียนรู้ดิจิทลั

แนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทลั ทีส่ ่งเสริม
ความสุขในการเรียน

9. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
2.1 เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการเรียนการสอน
สานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553 : 1) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ดิจิทลั
ของนักเรียนไว้ว่า เป็นการผนวกกันของทักษะความรู้และความเข้าใจทีผ่ ู้เรียนต้องเรียนรู้เพือ่ ที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทลั มากขึ้น ซึ่งทักษะความรู้ ความเข้าใจนีเ้ ป็นองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และควรจะผนึกอยู่ในการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น
ความหมายของ “การรู้ดิจทิ ัล” คือ การรู้ (Literacy) การอ่านและการเขียนข้อความดิจิทลั เช่น สามารถอ่านข่าวสาร
บนเว็บไซต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทักษะการทางานทีม่ ีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และรวมไปถึงความสามารถที่
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จะวิเคราะห์และประเมินความรู้ทมี่ ีอยู่ในเว็บไซต์ การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ควรอยู่ในรูปแบบกิจกรรมบนกระดาษ
แต่ครูผู้สอนและนักเรียน ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกวิชา เช่น ภูมิศาสตร์กับระบบจีพีเอส ภาษาไทยกับเรื่องเล่า
ออนไลน์ ฟิสกิ ส์กบั ระบบจาลองเสมือนจริง เป็นต้น การรู้ดิจิทลั ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่เป็นส่วนหนึง่ ของความรู้และเป็นทักษะทีเ่ พิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทาให้สามารถ
สร้างความหลากหลายของเนื้อหาได้ด้วยเครือ่ งมือดิจิทลั ต่างๆ ที่สามารถใช้ทักษะด้านดิจทิ ัลไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทลั และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ (2556) กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าผู้ที่เกิดในยุคดิจิทัลหรือที่เรียกว่า ดิจิทลั เนทิฟหรือ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Digital Natives) เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 10 – 29 ปี ที่มีความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้เพื่อการหาข้อมูล เพื่อความบันเทิง หรือการติดต่อสื่อสาร และยังหมายรวมถึงผูท้ ี่เข้าใจคุณค่า
ของเทคโนโลยี ดิจิทลั และมองหาโอกาสที่จะนาเทคโนโลยีนไี้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ (2559) ได้กล่าวถึงกลุ่มคนทีเ่ ป็นดิจิทลั เนทิฟในมุมมองของการศึกษาไว้ว่า เป็น
กลุ่มของผูเ้ รียนหรือเยาวชนที่รจู้ ักอินเทอร์เน็ตและเริ่มใช้งานหรือเข้าใจเทคโนโลยีได้ตั้งแต่อายุ 8 – 9 ปี มีการแบ่งเวลา
ระหว่างกิจกรรมเชิงกายภาพ (Physical) ทั่วไป เช่น การพบปะพูดคุย การเล่นกีฬา ดนตรี และมีเวลาให้กับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เป็นกลุ่มคนทีม่ ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อเพือ่ น และอาจารย์ ดิจินลั เนทิฟหรือกลุ่มวัยที่อยู่ในยุคของการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทลั จะมีทักษะการรู้
ดิจิทัลได้ดีกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ที่โตกว่า
รวมทั้งมีรปู แบบกระบวนการทีพ่ ร้อมปรับใช้แนวคิดเชิงคานวณอย่างเป็นระบบ
(Computational Thinking: CT) แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้
1. การแยกส่วนประกอบ (Decomposition) เป็นทักษะในการวิเคราะห์แยกย่อยส่วนประกอบเพื่อ
ศึกษาความซับซ้อนของปัญหา ที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ โดยดิจิทัลเนทิฟสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสื่อหรือเครือ่ งมือแต่ละ
อย่างมีส่วนประกอบอะไรบ้าง สามารถแยกย่อยออกมาเป็นย่อยเล็กได้แค่ไหน จะทาให้สามารถวิเคราะห์หาส่วนที่
สนใจหรือส่วนทีส่ งสัยอยู่ในขณะนั้นได้
2. การจดจารูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นทักษะการมองหารูปแบบของปัญหาหรือ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นซ้าๆ เช่น การประเมินการคาดการณ์ การดูแนวโน้ม (Forecast) สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
3. การหารูปแบบลักษณะทั่วไป (Pattern Generalization and Abstraction) คือ การมอง
ภาพรวมเพื่อหารายละเอียดปลีกย่อย เช่น การใช้งานแอพพลิเคชันในการกาหนดระยะทางหรือเวลาเดินทางไปสถานที่
เป้าหมาย เป็นต้น
4. การออกแบบลาดับการทางาน (Algorithm Design) การออกแบบลาดับการทางาน วิธีการ
ทางาน กระบวนการทางานซ้าในระบบงานเดิม โดยมีการลาดับขั้นตอนความคิด
สุภารักษ์ จูตระกูล (2559) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรู้ดิจิทลั ว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในระดับสากล ในโลกดิจิทัล สื่อสังคม (Social Media) มีบทบาทสาคัญโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในช่วงเป็นนักเรียน นักศึกษา ถือว่าเป็นกลุ่มดิจทิ ัลเนทิฟ ซึง่ การใช้งานจะใช้เพือ่ หาข้อมูลประกอบ
การศึกษาหรือเพื่อการรับข่าวสารทั่วไป ซึ่งในขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดิจิทลั เหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มดิจิทลั เนทิฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรูเ้ ท่าทันสื่อ การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรืออาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ยากต่อการควบคุมและตรวจสอบ
ความหมายของตัวบ่งชี้ จากการศึกษาตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายคาว่า ตัวบ่งชี้หรือ ดัชนี
บ่งชี้หรือดัชนีไว้มากมาย เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2535 : 17 - 18) ได้ให้ความหมายของคา
ว่า “ดัชนี”ไว้หลายลักษณะ ดังนี้
1) ข้อความที่บ่งบอกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการ มีความสุข หรือสภาวะของระบบ
2) สิ่งที่ชี้บอกให้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คอ่ นข้างแม่นยา ไม่ มากก็นอ้ ย
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3) ตัวเลขที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดหรือเปรียบเทียบความแตกต่างที่ตอ้ งการวัด ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
4) ตัวเลขที่สร้างขึน้ มาเพื่อใช้วัดหรือเปรียบเทียบความแตกต่างที่มีอยู่และการเปรียบเทียบนี้ อาจ
จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาหนึ่ง หรือระหว่างสถานที่หนึ่งกับอีกสถานที่หนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ เพื่อชี้ความเปลี่ยนแปลง สภาพปํญหาที่เกิดขึ้น และความเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
ศิริชัย กาญจนาวาสี (2537 : 68) ให้ความหมายของคาว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาาที่
สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งบอกสถานภาพ หรือสะท้ อนลักษณะการดาเนินงาน หรือ ผลการดาเนินงาน ตัวอย่ างเช่น ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จของการเรียนการสอนระดับมัธยมศึ กษา ตอนปลาย อาจเป็น GPA ของนักเรียน อัตราการสอบเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยได้ อัตราการได้งานทา เป็นต้น ตัวบ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจของสังคม เช่ น ดัชนีราคาสินค้า อัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่มี ความผูกพันกับเกณฑ์
และมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นตัวตัดสินความสาเร็จ หรือคุณค่าของการดาเนินงาน หรือผลการดาเนินงานที่ได้รับ
อุทุมพร จามรมาน (2541 : 98) ให้ความหมายของคาว่า ดัชนีบ่งชี้ (Index, Indicator) หมายถึง ค่าที่แสดง
ปรากฏการณ์หรือการดาเนินงาน หรือผลงานของสิ่งที่ต้องการชี้ เช่น ความสาเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพของการสอน เป็ นต้น หรือดัชนี (Index, Indicator) ตัวชี้ ตัวบ่งชี้ (Indicator) เป็นสิ่งที่บอกถึงข้อมูลที่
นามาใช้เพื่อชี้ให้เห็น อะไรบางอย่าง เช่น ดัชนีชี้ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ คุณภาพของผลผลิต ประสิทธิผล
ของโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ขององค์กรกับแผนชาติ ความชัดเจนของแนวคิด ความคุ้ มค่าของการ
ลงทุน เป็นต้น
อาทิตยา ดวงมณี (2540 : 13) ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ว่า คือสารสนเทศที่บ่งบอก สภาวะหรือสภาพการณ์
ใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งสนเทศดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของข้อความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือ
ค่าที่สังเกตได้เป็นตัวเลข โดยลักษณะ ดังกล่าวเป็นการนาข้อมูลตัวแปร หรือข้อเท็จจริงมาสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดค่า
หรือคุณค่า ที่สามารถชี้ให้เห็นลักษณะของสภาพการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานนั้น ๆ ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่ องวาณิช (2541 : 51) ให้ความหมายของคาว่า ตัวบ่งชี้ (Indicator) หมายถึง
กลุ่มค่าสถิติที่นามารวมกัน เพื่อบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจหรือสภาพที่ต้องการ ศึกษา
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย (2541 : 18) ให้ความหมายของคาว่า ตัวบ่งชี้ (Indicators) หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอก
สภาพการณ์ หรือสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวอยู่ในรูปของค่าที่
สังเกตได้เป็นตัวเลข ข้อความ องค์ประกอบ ตัวแปร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยการนาตัวแปร หรือ
ข้อเท็จจริงที่สมั พันธ์กัน เพื่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงสภาพการดาเนินงานที่ต้องการศึกษาเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ และมาตรฐานที่ตั้งไว้
คาว่า Indicator ตามความหมายของ Oxford Dictionary หมายถึง ตัวชี้หรือ ตัวบอกทิศทางของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง และใน Webster’s Dictionary หมายถึง ตัวชี้ใดตัวชี้หนึ่ง หรือตัวบอกทิศทางได้ถูกต้องแม่นยาได้มากหรือน้อย
(Johnstone. 1981 : 2) จอร์นสโตน (Johnstone. 1981 : 15 - 17) ได้แบ่งประเภทของตัวบ่งชี้โดยคานึงถึง ตัวแปร
ที่นามาใช้ในการสร้างเป็นตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแทน (Representative Indicators) ใช้
มากในงานวิจัย งานบริหารและงานวางแผน 2) ตัวบ่งชี้เดี่ยว (Disaggregative Indicators) เป็นการเลือกเพียงตัวแปร
ใดตัวแปรหนึ่งมาอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ 3) ตัวบ่งชี้รวมหรือตัวบ่งชี้ผสม (Composite Indicators) เป็นตัวบ่งชี้
ที่มีการรวมตัวแปร เดี่ยวหลายตัวด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ แล้วถ่วงน้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวคานวณค่าตัวบ่งชี้ รวม
ออกมา เพื่อให้ได้ภาพรวมของระบบการศึกษา นอกจากนั้น จอร์นสโตน (Johnstone) ได้สรุปความหมายของตัวบ่งชี้
ไว้ 5 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้ตอ้ งให้สาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่ศึกษาอย่างกว้าง ไม่จาเป็นต้องแม่นยาถูกต้อง
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2) ตัวบ่งชี้มีลักษณะเป็นตัวแปรรวมสร้างขึ้นจากการรวมตัวแปรที่ให้สารสนเทศแต่ละด้าน ประกอบกันเป็น
ภาพกว้าง ๆ ของสิ่งที่จะศึกษา
3) ค่าของตัวบ่ ง ชี้บ อกถึง ปริม าณและเมื่ อแปลความหมายต้ องนามาเปรียบเทียบกั บเกณฑ์ / มาตรฐานที่
กาหนดขึ้นในตอนพัฒนาตัวบ่งชี้
4) ตัวบ่งชี้ต้องให้สารสนเทศ ณ จุดเวลา / ช่ วงเวลาเฉพาะเมื่อนาตัวบ่ งชี้จากช่วงเวลาต่างกันมา เทียบกัน
จะต้องแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ และ
5) ตัวบ่งชี้เป็น หน่วยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาทฤษฎี
จากการศึกษาความหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอก
สถานภาพหรือสะท้อนลักษณะของทรัพยากรการดาเนินงานหรือ ผลการ ดาเนินงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพโดย
การนาข้อมูลหรือตัวแปรมาสัมพันธ์กันให้ชเ้ กิดคุณค่า ชี้ให้เห็นสภาพการณ์ที่ตอ้ งการศึกษาหรืออธิบาย ซึ่งอาจอยู่ในรูป
ข้อความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้
2.2 ตัวบ่งชี้ ความสุขในการเรียน
2.2.1 ความสุขของนักเรียน คนเราย่อมต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังที่ สิปปนนท์ เกตุทัต (อ้างใน จารุพร นิติ
พจน์,2539) ได้กล่าวไว้ว่า “ชีวิตที่มีคุณภาพ คือชีวิตที่มีความสุข” ซึ่งชีวิตที่มีคุณภาพของเด็กก็ 10 จะรวมไปถึงชีวิต
ในด้านการเรียนที่มีความสุขด้วยนั้นเองการมี ความสุขของเด็กนักเรียนในที่นี้มี ผู้ได้ให้นิยามไว้ว่า คนที่มีความสุข คือ
คนที่มีความสุขกายและสุขใจ มีความรักต่ อทุกสรรพสิ่ง มีการแบ่งปัน ไม่เบียดเบียน มีอิสรภาพปลอดพ้ นจากการตก
เป็นทาสอบายมุข สามารถดารงชีวิตได้อย่างพอเพียง และความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นความสุขที่ตอบสนองการใฝ่
รู้ ตอบสนอง การกระทาและสร้างสรรค์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความจริง ความงาม ความประพฤติชอบ (กรม
วิชาการ, 2541; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2540; สุมน อมรวิวัฒนจ์, 2542; คณะอนุกรรมการการ ปฏิรูปการเรียนรู้, 2543)
2.2.2 ลักษณะความสุขในการเรียนพระธรรมปิฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ได้แยกการเรียนรู้อย่างมี
ความสุ ข มี 2แบบ คือ 1) ความสุขที่ อ าศัยปั จ จัยภายนอก คือ มี กั ล ยาณมิ ตร เช่ น ครูอาจารย์ เป็ นต้น ที่ สร้ าง
บรรยากาศแห่งความรักความเมตตาและช่วยให้สนุก แต่อันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศเอือ้
ซึ่งแม้จะสาคัญมากแต่ต้องระวัง ถ้าคุมไม่ดี ความสุขแบบนี้จะทาให้เด็กอ่อนแอลง ยิ่งถ้ากลายเป็นการเอาใจหรือตามใจ
ก็จะยิ่งอ่อนแอลงไป และเกิดลักษณะที่พึ่งพา 2) ความสุขจากปัจจัยภายใน คือ การเรียนรู้ในเมื่อบุคลิกภาพเกิดการใฝ่
รู้ และใฝ่สร้างสรรค์แล้วเขามีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์นั้น ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจาก ภายในตัวเขา
เอง ซึ่งเป็นอิสระ และเขาจะเข้มแข็งขึ้น ความสุขแบบนี้ทาให้คนเข้มแข็ง เพราะยิ่งทาเขายิ่งมีความสุขตรงนี้สาคัญ คือ
ถ้าเรามีการศึกษาที่ผิดที่ให้คนใฝ่เสพ คนก็จะต้องได้สนองความ ใฝ่เสพ ได้รับการบารุงบาเรอ สบายแล้วไม่ต้องทาจึง
จะมีความสุข แต่เมื่อไรต้องทาก็คือ ความทุกข์ในทางตรงข้าม ถ้าเราให้การศึกษาที่ถูกต้อง คนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่ทา ใฝ่
สร้างสรรค์ เขาก็จะมีความสุขเมื่อเรียนรู้และเมื่อยิ่งทาก็มีความสุข และยิ่งมีความเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นการศึกษาจะทา
ให้คนเข้มแข็งขึ้น มีความสุขมากขึ้น และพัฒนายิ่งขึ้น
2.2.3 ผลดี – ผลเสียของ ความสุขในการเรียนนอกจากลักษณะการเกิดความสุขในการเรียนแล้ ว พระธรรม
ปิฎก ( . .ปยุต.โต) (กรมวิชาการ,2541) ยังได้กล่าวถึงการเรียนอย่างมีความสุขว่าสามารถทาให้เกิดได้ทั้งผลดีและ
ผลเสีย ดังนี้ 2.2.3.1 ผลดี ความสุขอาศัยปัจจัยภายนอกที่เราปรารถนา ก็คือการสื่อสารสัมพันธ์ กันระหว่างครูกับเด็ก
หรือเด็กกับเด็ก เป็นต้น ในบรรยากาศแห่งความรักใคร่ไมตรีซึ่งมีผลดี หลายประการ โดยเฉพาะ 1) เด็กมีความสุข สด
ชื่น ร่ าเริง เบิก บาน ท าให้ มี สุขภาพจิตดี 2) มี บ รรยากาศที่ ชื่นชม อบอุ่ น เกิ ดก าลัง ใจ ส่ ง เสริม ความใฝ่ รู้ เอื้อต่อ
การศึกษา 3) เด็กที่เจริญเติบโตในบรรยากาศแห่งความรักก็จะรักผู้อื่น แผ่ความรักและความสัมพันธ์ ที่ดีกว้างออกไป
และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ในการนาเอาปัจจัยภายนอกด้านความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความอบอุ่ นเข้ามา สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น ตัวครูเป็นต้น ที่เป็นปัจจัยภายนอกนั้นจะต้อง มีความชัดเจนในเป้าหมาย
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ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ครูหรือกัลยาณมิตรจึงมีสิ่งที่จะต้องทา 2 อย่างในเวลาเดียวกัน คือ 1) ดูแลระวังไม่ให้
สถานการณ์แห่งการเรียนรู้เฉหรือเขวออกไป จนเป็นการ ส่งเสริมความใฝ่เสพ และการหาความสุขจากการเสพ (ปัจจัย
ภายนอกที่ผิด) 2) ช่วยชัก นาสถานการณ์ แห่งการเรียนรู้นั้น ให้ เ ชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาความ ใฝ่รู้ใฝ่ทาและการมี
ความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ (ปัจจัยภายในที่ต้องการ) 2.2.3.2 ผลเสีย ทั้งนี้พึงตระหนักว่า ความสัมพันธ์ด้วย
ความรักหรือเมตตาไมตรีให้ เรียนอย่างมีความสุขนั้น ถ้าขาดดุลยภาพแล้วเลยเถิดไป เช่น กลายเป็นโอ๋ก็จะพลาด อาจ
เกิด โทษ คือ 1) เด็กจะโน้มไปในทางที่จะทาให้คนอื่นตามใจ เรียกร้อง จะเอาแต่ใจตัว หรือต้องให้พะเน้าพะนอ 2)
อาจเกิดนิสัยชอบพึ่งพา และมีความสุขแบบพึ่งพา 3) โน้มเอียงไปในทางที่อ่อนแอลง 4) ถ้าความรักกลายเป็นการเอา
อกเอาใจหรือมุ่ ง ให้ ส นุก สนานอย่ างขาด เป้ าหมายอาจกลายเป็ นการกระตุ้ นความใฝ่ เ สพบริโ ภค ท าให้ เ ขวจาก
การศึกษาไปเลย วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 1. การสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุขนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมาย แต่
เป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการก้าวสู่เป้าหมาย คือเพื่อหนุนการเรียนรู้และการทาอะไรที่เป็น การสร้างสรรค์ 2. ให้เด็ก
อยูบ่ รรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์เข้าหาตัว แต่ให้ขยายความรักออกไปรักครู รัก
เพื่อน ฯลฯ และอยากช่วยเหลือผู้อนื่ 3. แทนที่จะทาให้เกิดลักษณะพึ่งพา จะต้องให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึง่ พา อาศัย
ซึ่งกันและกัน อันเป็ นลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนา 4. มีตัวดุลไม้ให้อ่อนแอลงแต่ช่วยให้ก้าวต่อไปโดยให้ครูหรือ
ปัจจัย ภายนอกนั้น ทาหน้าที่ 1) ช่วยทาให้สถานการณ์นั้นเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาปัจจัยภายนอก คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่
สร้างสรรค์ในตัวเด็ก 2) เป็นตัวกลางที่เป็นสื่อเงียบช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับความจริงแห่ง ธรรมชาติของโลกและชีวิต ที่
เขาจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะเกี่ยวข้องจัดการและรับผิดชอบ ด้วยตนเอง 5. สถานการณ์การเรียนสนุก 1) ต้อง
ไม่ดาเนินไปในลักษณะที่ทาให้เด็กเกิดความเคยชินกับการที่จะ เป็นผู้บริโภคบริการแห่งความสนุก หรือรอเสพความ
สนุก แต่ต้องให้เป็นไปในลักษณะที่จะ ช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถที่จะเรียนอย่างสนุกขึ้นได้เอง ในสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในโลก แห่งความป็นจริงข้างนอก 2) ต้องไม่ดาเนินไปในลักษณะที่ทาให้เด็กกลายเป็นติดในความสนุก หรือเห็น
แก่ความสนุกแล้วเขวออกไปสู่การเสริมย้าความใฝ่เสพ แต่ต้องดาเนินไปในลักษณะที่ ความสนุกนั้นจะเป็นปัจจัยส่ง
ต่อไปสู้การพัฒนาความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์
2.2.4 องค์ประกอบของการเรียนที่มีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2540) การเรียนรู้
ที่มีความสุข ประกอบด้วย 6 แนวคิด ดังนี้ 1) เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง
เด็ก เหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองเขาเองที่ไม่เหมือนใคร มีลักษณะเฉพาะตัว มี ความคิด มีความสนใจใน
สิ่งต่าง มีความรู้สกึ รัก โกรธ เสียใจ หรือดีใจ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ตัวโต มีความสามารถเฉพาะตัว มีจุดเด่น จุดด้อย ที่
แตกต่างไปจากคนอื่นมีสิทธิ์ได้ รับการปฏิบัติจากผู้ ใหญ่อย่างมนุษย์คนหนึ่ง ที่สาคัญที่สุด คือ เด็กไม่ ใช่ทาสรองรับ
อารมณ์ของใคร เขาควรจะได้ มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนั ดและความสนใจของเขา เขาควรจะมีโอกาสได้ เลือก
อนาคตของเขาเอง ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู หรือวงศาคณาญาติ ควรจะเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาไม่ใช้ผู้ออกคาสั่ง
และให้คาแนะนาไม่ใช่บงการ การตัดสินใจเลือกการเรียน เพื่อ ดาเนินชีวิตของเขา ควรจะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของ
เขา 2) ครู มี ความเมตตา จริง ใจและอ่ อนโยนต่ อเด็กทุ กคนโดยทั่วถึง มี ความเข้ าใจในทฤษฎีแห่งพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของเด็กทุกคน เข้าถึงความรู้สึกละเอียดอ่อน ความคิดอันไร้ขอบเขต และความฝันอันกว้างไกลของเด็กแต่ละ
คนและเปิดโอกาสให้เขาได้สานความฝันและดาเนินไปตามความใฝฝันนั้นจนบรรลุเป้าของหมายชีวิต ครูควรจะให้
ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุก คนเท่าเทียมกันไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่ เลือกที่รักมักที่ชัง มีความยุติธรรม สม่าเสมอ มีความ
ยุติธรรม และวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีอารมณ์มั่นคง สดชื่นแจ่มใส มีสานึกในการเป็นผู้ใหญ่มีการเตรียมตัวเพื่อการ
สอนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุ่ งมั่นที่จะ ช่วยเด็กให้รู้จักตนเอง รู้จักแก่ปัญหาและ
เรียนรู้วิธีที่จะนาตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมี สติและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 3) เด็กเกิดความรัก และภูมิใจ
ในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ของตน รับรู้ความหมายของ
การมี ชี วิ ต อยู้ ยอมรับ ทั้ ง จุด ดี และจุ ด ด้ อ ยของตนเอง และคิ ด หาวิ ธี ป รับ ปรุง แก้ ไ ขเข้ า ใจธรรมชาติ ข องความ
เปลี่ยนแปลง และรู้วิธีปรับปรุงตนเองให้อยูใ่ นแวดล้อมนั้นๆ ได้โดยไม่เสียสุขภาพจิต รู้จักเกรงใจและให้ เกียรติผู้อื่นมี
Template โครงการเดียว/โครงการย่อย VIRDS 08092563

8

โครงการวิจัย/โครงการย่อย
เหตุผล และใจกว้าง พร้อมที่จะดาเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความ รับผิดชอบ 4) เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อจะได้คน้ พบความสามารถของตนเองซึ่งซ่อนเร้นการพัฒนาอยู่ มีกาลังใจที่จะ
ต่อเติมความฝันของตน ให้สมบูรณ์ ได้รับรู้วิทยาการแขนงต่างๆ จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเขาใส่ใจ มุ่งมั่นให้เขาได้มี
โอกาสเรียน เพื่อรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล (learn to know) เรียนให้เข้าใจและทาได้ รู้เคล็ดลับ ของการทาสิ่งต่างๆ
ให้ประสบผลสาเร็จ (learn to do)และเรียนรู้จนรู้จักและเข้าใจวิธีคิดและ ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเป็นคน
ที่อยูอ่ าชีพนั้นจริงๆ (learn to be) ทั้งยังสามารถนา ความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์เข้ากับตัวเองได้อย่างกลมกลืนและ
สร้างสรรค์ เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบข้ าง 5) บทเรียนสนุกแปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยาก
ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับขยายวงไปสู่ ความรู้
ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองเพื่อให้เห็นผลสมจริง อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพิ่มเติม เกิดความตื่นเต้นและ
ภาคภูมิใจ รักการเรียนมีระบบในการเรียนและเห็นประโยชน์ ของการเรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจากัดแตกอยูในห้องเรียนแต่
อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม รวมทั้ง ความเป็นไปในชีวิต และปรากฎการณ์ ต่างๆที่สัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 6) สิ่งที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่จากัดเฉพาะอยู่ในบทเรียนแต่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
ในสภาพความเป็ นจริง เกิ ดประโยชน์ และมี ความหมายต่ อตัวเขา ทั้ ง ยัง สามารถพยากรณ์ คาดคะเน หรือตั้ง ข้ อ
สันนิษฐานอันจะนาไปสู่ การค้ นคว้ า เพื่ อ พิ สูจน์ ความเป็ นจริง รู้ จัก สืบ เสาะหาคาตอบ ข้ อสงสัยต่ างๆ จากแหล่ง
วิท ยาการ รู้ จัก วิเ คราะห์ เหตุก ารณ์ หรือสภาพการณ์ ต่างๆ ได้ อย่างมี เหตุผล มี ความคิดเป็ นของตนเอง มี จุดยืนที่
แน่นอน และมีความเชื่อมั่นในตนเองพอที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร หรือเป็นเหยื่อคาหลอกลวงจาก ผู้ไม่ประสงค์
ดี รู้วิธีดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และสามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนาผู้อื่นได้ เมื่อเขาเติบโตขึ้น
2.2.5 แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความสุข (สานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2540) แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพือ่ ให้เด็กเกิดความสุข ได้แก่ 1) บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก
และมีความต่อเนือ่ ง 2) วิธีการเรียนสนุก จูงใจและไม่กดดัน 3) พัฒนาและส่งเสริมการคิด 4) สัมพันธ์กับธรรมชาติ 5)
กิจกรรมหลายทางสาหรับทุกคน 6) สื่อเร้าใจและตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน 7) ประเมินพัฒนาการของ
เด็กโดยรวมไม่เน้นแต่ด้านวิชาการการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นย้อมขึ้นอยูก่ ับองค์ประกอบหลายๆ
องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึง่ หากสามารถร่วมกันสร้างความสมดุล ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ได้แล้ว เด็กย่อมเกิดความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
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 การวิเคราะห์ปญ
ั หาการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั /ความสุขในการเรียน และกาหนดความพร้อม
ของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี
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SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น 4. problem validated through pilot testing in relevant environment
to substantiate proposed impact and societal readiness
อธิบายมีการตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในโรงเรียนซึ่งถือเป็นพื้นที่นาร่องเพื่อยืนยัน
ผลกระทบตามที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
11. ศักยภำพองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ
11.1) ศักยภำพทำงกำรตลำดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนำ สำหรับเป้ำหมำยที่ 1 (หำกระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ)
11.1.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด
ผลของการศึกษาวิจัยมีโอกาสทางการตลาดเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ แต่นักวิจัยตั้งใจให้เป็นนวัตกรรม
ที่ให้เปล่าเพื่อช่วยพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ดจิ ิทลั
ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลได้อย่างยั่งยืน
11.1.2) ลักษณะเฉพำะ/ควำมใหม่ของผลงำนวิจัยที่แตกต่ำงจำกที่มีในปัจจุบัน
เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลขึ้น อีกทั้งยังไม่มเี กณฑ์การประเมินความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดิจิทลั ทาให้ผลงานวิจัยนี้
มีลัหษณะเฉพาะและแตกต่างจากผลงานที่มีในปัจจุบัน
11.2) ผลกระทบของโครงกำรที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของกำรกระจำยรำยได้ (Income distribution) และ
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน สำหรับเป้ำหมำยที่ 2
11.2.1) ควำมต้องกำรของชุมชน/ปัญหำของชุมชน
เนื่องจากผลงานวิจัยนี้ เกี่ยวข้องกับความสุขในการเรียนจากการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั โดยการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผลงานวิจัยนีจ้ ะพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู้ดิจิทลั ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของบุคคลในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน
11.2.2) ผลกระทบที่เ กิดจำกงำนวิจัย ในรูปแบบของกำรลดผลกระทบทำงลบ หรือขยำยผลกระทบ
ทำงบวก (หำกระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)
ผลงานวิจัยนี้ช่วยลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั และทาให้เกิดความเข้าในใจการพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู้ดจิ ิทลั ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะเพือ่ อนาคตของบุคคล
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
12. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน Mix Method โดยดาเนินการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group)และวิธีเชิงปริมาณด้วยการประเมินความสุขในการเรียนรูด้ ิจิทลั และ
แบบสอบถามแบบสารวจรายการ (check list) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริม
ความสุขในการเรียน
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ
1. อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ในปี
การศึกษา 2563 และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาได้
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษา โดยใช้การสุมเลือกกลุ่ม ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างที่เคยเรียนด้วยการจัดการการเรียนรู้ดิจิทัล ในปีการศึกษา2563 และสามารถเข้าร่วมการวิจัยและ
พัฒนาได้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย
1 เป็นแบบสอบถามแบบสารวจรายการ (check list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทัล
2. แบบสอบประเมินความสุขในการเรียนที่มกี ารจัดการการเรียนรู้ดิจิทลั
3. การสัมภาษณ์กลุม่ (focus group) อาจารย์ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้ดจิ ิทลั ทีส่ ่งเสริมความสุข
ในการเรียน
4. การสัมภาษณ์กลุม่ (focus group) นักเรียนผู้เคยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ดจิ ิทลั เพือ่
เก็บข้อมูลในประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้ดิจทิ ัลที่สง่ เสริมความสุขในการเรียน
13. สถำนที่ทำกำรวิจัย
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
พื้นที่ที่ทำวิจัย
ต่ำงประเทศ
จังหวัด
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ
ในประเทศ 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 ประชุม ที ม นัก วิจัย ศึก ษาประเด็นวิจัยที่ 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 รายงานผลการศึก ษาวิจัยของโครงการ
เขี ย นบทความวิ จั ย ประมวลผลชุ ด
โครงการวิจัย
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมำณ

10
x
x x
x

10
x

x x
x

x x
x

x
x
x

50
10
x x

10

11

โครงการวิจัย/โครงการย่อย
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.

2564 สรุปผลและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เขียนบทความวิจัยนาเสนอ
รวม

x

x

งบประมำณ (บำท)
4,000
4,000
13,300
6,000
5,000
5,000
2,000
700
40,000

15.3 เหตุผลควำมจำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ)
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15. งบประมำณของโครงกำรวิจัย
15.1 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณตลอดโครงกำร (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดาเนินงาน)
ปีที่ดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
งบประมำณที่เสนอขอ
ปีที่ 1
2563
ปีที่ 2
2564
รวม
15.2 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณปีที่เสนอขอ
ประเภทงบประมำณ
รำยละเอียด
งบดาเนินการ : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่าตอบแทนทางานล่วงเวลา1คน
วันหยุดราชการ10วันชม.ละ60บาทวันละ5
ชม.
งบดาเนินการ : ค่าใช้สอย
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ป.ตรี 13,300 บาท 1
เดือน
ค่าจ้างผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
(3คน*1,000บาท*2ครั้ง)
ค่าจ้างพิมพ์รายงาน
ค่าจ้างเตรียมอุปกรณ์ระหว่างการเก็บข้อมูล
ค่าจ้างจัดรูปเล่ม/เอกสารเผยแพร่
งบดาเนินการ : ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารเพื่อทบทวนเอกสาร/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
รวม
สี่หมื่นบำทถ้วน

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
ปีงบประมำณ
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โครงการวิจัย/โครงการย่อย
ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน
ชื่อครุภัณฑ์

สถำนภำพ

ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบนั
(ถ้ำมี)

สถำนภำพกำรใช้
งำน ณ ปัจจุบัน

ลักษณะกำรใช้
งำนและควำม
จำเป็น

กำรใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงกำร
สิ้นสุด

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ
จะได้รับ

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ
ได้รับ

ผู้จัดการการ
เรียนรู้ดิจิทัล
มีต้นแบบใน

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

ไม่มีครุภัณฑ์นี้
ไม่มีครุภัณฑ์นี้

16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัย (Output/Outcome/Impact)
จำนวนนับ

ผลงำนที่คำด
ว่ำจะได้รับ

รำยละเอียดของ
ผลผลิต

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ –
ระดับ
อุตสาหกรรม

ต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลที่ส่งเสริมความสุข
ในการเรียน

1

13. องค์
ความรู้ใหม่

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ดิจิทัลที่
ส่งเสริมความสุขในการ
เรียน

1

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

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

รวม

หน่วยนับ
ต้นแบบ

เรื่อง

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการ
เรียนรู้ดิจิทัล
ที่ส่งเสริม
ความสุขใน
การเรียน
องค์ความรู้
ใหม่ทาให้
ผู้เกี่ยวข้องมี
แนวทางใน

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการ
เรียนรู้
ดิจิทัลที่
ส่งเสริม
ความสุขใน
การเรียน

การจัดการการ
เรียนรู้ดิจิทัลเกิด
การพัฒนา /
สถาบันการศึกษา
ให้ความสาคัญกับ
ความสุขในการ
เรียนมากขึ้น
ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต
และช่วยพัฒนา
ทักษะเพื่อ
อนาคตของ
บุคคลได้อย่าง
ยั่งยืน

ชื่อสถำนที่

18. แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย (ถ้ำมี)
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โครงการวิจัย/โครงการย่อย
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)
 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 ให้จัดทาหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจั ยพัฒนาประกอบการเสนอขอ
22. ลงลำยมือชื่อ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ.................................................
( สาวิตรี ผิวงาม )
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
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