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                                แนวทางการเสนอโครงการวิจยั    

 เพ่ือขอรบัทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

1. ช่ือโครงกำร  (ภำษำไทย) กำรพฒันำชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรำ้ง

ทกัษะกำรวิจยัของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ  

      (ภำษำองักฤษ) DEVELOPMENT OF LEARNING COMMUNITY BY INTEGRATING 

TECHNOLOGY TO ENHANCE RESEARCH SKILLS OF GRADUATE STUDENTS 

 2. ประเภทนักวิจยั   มีประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก (ระบุ)     

     หนำ้ใหม ่(ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงำนวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปน้ี) 

 1. กำรวิจยัเก่ียวกบันักศึกษำ 

  กำรเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  กำรพฒันำทกัษะกำรเรียนรู ้

  กำรปรบัปรุงลกัษณะ พฤติกรรม และทศันคติของผูเ้รียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

2. กำรวิจยัเก่ียวกบัอำจำรยผ์ูส้อน 

  กำรออกแบบ-วำงแผนกำรสอน 

  กำรพฒันำ-เพ่ิมพนูศกัยภำพดำ้นกำรสอน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

3. กำรวิจยัเพื่อปรบัปรุงรูปแบบและเทคนิคกำรสอน 

  กลยุทธ-์รปูแบบ-วิธีกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 

  เทคนิคและรปูแบบกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  วิธีกำรวดัและกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 

  กำรแกปั้ญหำในชั้นเรียน 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 4. กำรวิจยัเพื่อสรำ้งส่ือกำรสอนหรือนวตักรรม  

  ส่ือกำรสอน e-Learning 

  ส่ือกำรสอน e-Book 

  ชุดส่ือวิดีทศัน์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

  ระบบฐำนขอ้มลู เว็บไซต ์เว็บเพจ 

  ชุดอุปกรณก์ำรเรียนภำคปฏิบติักำร 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

5. กำรวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนเพ่ือพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

  อุปกรณก์ำรเรียนกำรสอน โสตทศันูปกรณ ์

  สภำพหอ้งเรียน-หอ้งปฏิบติักำร เช่น แสง เสียง อุณหภมูิ 
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  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

6. กำรวิจยัท่ีตอบโจทยม์หำวิทยำลยั  

    โดยสำมำรถเขำ้ดตูวัอยำ่งโครงกำร และ Download แบบฟอรม์ขอ้เสนอโครงกำรไดท่ี้  

     http://isdc.rsu.ac.th/research/files 

* หมายเหต ุ 
 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิยัประเภทงานวจิยัที ่1-5 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามเอกสารที ่RS9-1 ผูท้  าวจิยั

สามารถพมิพด์ว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ทีก่  าหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวจิยัที1่-5)    

 ส าหรบัขอ้เสนอโครงการวจิยัประเภทที ่6 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามเอกสารที ่RS9-2 ผูท้  าวจิยัสามารถพมิพด์ว้ยตนเอง
ตามแบบฟอรม์ทีก่  าหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวจิยัที ่6) 

4. รำยวิชำ/สำขำวิชำท่ีท ำกำรวิจยั   สำขำวิชำหลกัสตูรและกำรสอน    

5. ผูด้ ำเนินงำนวิจยั 

ชื่อ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) นางชดิชไม วสิุตกุล Mrs. Chidchamai Visuttakul  
คุณวุฒ ิปรญิญาเอก (สาขาการศกึษา)  
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารยป์ระจ า  
สถานทีท่ างาน วทิยาลยัครสูุรยิเทพ มหาวทิยาลยัรงัสติ  
โทรศพัท ์084-1117621 
หมำยเหตุ: กรณีมีผูร้่วมวิจยั ใหก้รอกรำยละเอียดเหมือนกบัขอ้ 5 

6. ผูเ้ช่ียวชำญท่ีปรึกษำโครงกำร 

ช่ือ (ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ) นำงประทุมทอง ไตรรตัน์  Mrs. Pratoomtong Trirat 

คุณวุฒิ  ปรญิญาเอก (สาขาบรหิารการศกึษา) 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน วทิยาลยัครสูุรยิเทพ มหาวทิยาลยัรงัสติ  

โทรศพัท ์095-3728069 

7. สถำนท่ีท ำกำรทดลองหรือเก็บขอ้มลู   

 วิทยำลยัครสุูริยเทพ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

8. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

กำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำเป็นกำรศึกษำท่ีมุ่งแสวงหำและสรำ้งสรรคค์วำมรูใ้หม่และกำร

พฒันำสมรรถนะดำ้นกำรวิจยัของผูเ้รียนในกำรจดักำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำตำมเกณฑม์ำตรฐำน

หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ชุติมำ สัจจำนันท์ (2554) กำรศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษำเป็นกำรศึกษำขั้นสูง มุ่งสรำ้งนักวิชำกำร นักวิชำชีพ นักวิจัยท่ีมีสมรรถนะทำง

วิชำกำรวิชำชีพในระดบัสูงเป็นผูน้ ำทำงวิชำกำร และผูน้ ำทำงควำมคิด มีควำมสำมำรถแสวงหำและ

สรำ้งองค์ควำมรู ้ได้ด้วยกระบวนกำรวิจัย กำรวิจัย จึงเป็นสมรรถนะท่ีจ ำเป็นยิ่งส ำหรับผู ้ส ำ เร็จ

กำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำและเป็นกระบวนกำรส ำคญัในกำรเรียนกำรสอนและกำรจดักำรเรียนรู ้

ในระดับบัณฑิตศึกษำ กำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำทั้งวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำและงำนวิจัยของ

อำจำรยไ์ดก้่อใหเ้กิดกำรพฒันำทั้งบุคคล องคก์รและสงัคม ขณะเดียวกนักำรพฒันำกำรวิจยัในระดบั
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บัณฑิตศึกษำจ ำเป็นต้องขับเคล่ือนพรอ้มกันทั้งผู ้บริหำร อำจำรย์และนักศึกษำ จึงจะสำมำรถ

ตอบสนองควำมคำดหวงัของสงัคมต่อสถำบนัอุดมศึกษำและน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศของศำสตร ์และ

กำรพฒันำกำรวิจยัระดับบณัฑิตศึกษำอย่ำงยัง่ยืน ดังน้ัน ในกำรจดักำรศึกษำในระดบับณัฑิตศึกษำ

ซ่ึงมีควำมส ำคญัดังท่ีกล่ำวขำ้งตน้ แต่ยงัพบว่ำมีปัญหำควำมล่ำชำ้ในกำรส ำเร็จของผูเ้รียนโดยเกิด

จำกปัญหำและปัจจยัต่ำงๆ ดงัปรำกฏในผลกำรศึกษำของ วนัวิสำข ์แกว้สมบรูณ์ และคณะ (2557) 

ท่ีได้ท ำกำรศึกษำระดับ วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญ เปรียบเทียบควำมคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัทกัษิณ

ลำชำ้ โดยภำพรวม พบว่ำ  เน่ืองจำกดำ้นคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต ดำ้นควำมรู ้ในกำรท ำวิจัย 

ดำ้นกำรบริกำรแหล่งคน้ควำ้ทำงวิชำกำร เช่นเดียวกับ สมจิตร์ แกว้มณี (2551) ไดศึ้กษำควำม

คิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของระดับบัณฑิตศึกษำ คณะมนุษยศำสตร ์

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์พบว่ำ นักศึกษำมีควำมเห็นต่อปัญหำกำรท ำวิทยำนิพนธท์ั้ง 5 ดำ้น 

คือ 1) ดำ้นคุณลักษณะส่วนตัวและควำมพรอ้มของนักศึกษำ 2) ดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถทำง

วิชำกำรของนักศึกษำ 3) ดำ้นคุณลกัษณะของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 4) ดำ้นหลกัสูตรและ

กำรเรียนกำรสอน และ 5) ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลยั 

วิทยำลยัครูสุริยเทพ มหำวิทยำลยัรงัสิต โดยมีพนัธกิจส่วนหน่ึงเก่ียวกบัจดักำรเรียนกำรสอน

ในระดบับณัฑิตศึกษำ เพื่อพฒันำคุณวุฒิและศกัยภำพครปูระจ ำกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

สรำ้งผลงำนวิจยัและนวตักรรมทำงกำรศึกษำ ดำ้นกำรศึกษำระบบสองภำษำ กำรพฒันำหลกัสูตร

และกำรสอน กำรบริหำรกำรศึกษำ ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบับณัฑิตศึกษำใน

ส่วนของกำรท ำวิทยำนิพนธข์องนักศึกษำมีประสิทธิภำพมำกขึ้ น  จำกกำรศึกษำเพ่ือน ำกระบวนกำร

ของชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นกำรสรำ้งกำร

เปล่ียนแปลง โดยเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบุคคลท่ีมำรวมตัวกันเพ่ือท ำงำนร่วมกันและ

สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยรวมตัวกนัแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรงในกำรท ำหน้ำท่ีของ

ผูส้อนเพ่ือผูเ้รียนเป็นกำรท ำงำนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซ่ึงอำจเป็นทีมในองค์กรเดียวกันหรือต่ำง

องคก์รก็ได ้หรืออำจจะอยู่ห่ำงไกลกนัก็ได ้โดยแลกเปล่ียนเรียนรู ้ผ่ำนกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพ่ือพฒันำทักษะและกำรเรียนรูท่ี้หลำกหลำย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ชูชำติ พ่วงสมจิตร์ (2560) ท่ีได้

ศึกษำพบว่ำชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพเป็นวิธีกำรในกำรพฒันำผูส้อนโดยกำรจดับรรยำกำศใหไ้ด้

แลกเปล่ียนเรียนรูส้่งผลใหผู้ส้อนไมโ่ดดเด่ียว และมีเครือขำ่ยในเพ่ือพฒันำกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน 

9. วตัถุประสงคข์องโครงกำร   

9.1 เพ่ือพฒันำชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรำ้งทกัษะกำรวิจยัของ

นักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ วิทยำลยัครสุูริยเทพ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

9.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกำรเรียนรูท้ำงกำรวิจยัของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ วิทยำลยั

ครสุูริยเทพ มหำวิทยำลยัรงัสิต ก่อนและหลงักำรเรียนผ่ำนชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำน

เทคโนโลยี 

9.3 เพ่ือศึกษำควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนวิจยัของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำหลงักำร

เรียนรูผ่้ำนชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยี  
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10. ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้บั   

10.1 นักศึกษำสำมำรถพฒันำตนเองไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองดำ้นกำรวิจยัผ่ำนชุมชนกำรเรียนรูโ้ดย

ผสมผสำนเทคโนโลยี ซ่ึงสำมำรถแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัผูเ้ช่ียวชำญ ผูส้อน และจำกฐำนขอ้มูลท่ีมีใน

ชุมชนไดต้ำมควำมตอ้งกำรและยงัสำมำรถซักถำมในประเด็นต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรวิจัย และ

สำมำรถไดร้บัควำมรูเ้พ่ิมเติมประเด็นต่ำงๆ ของสมำชิกในชุมชน ท่ีจะท ำใหส้่งผลต่อสมรรถนะของ

สมำชิกในชุมชนเพ่ิมข้ึน และกำรพฒันำกำรสอนท่ีใชก้ำรวิจยัเป็นฐำน 

10.2 หลกัสูตรระดับปริญญำโท วิทยำครูสุริยเทพ มหำวิทยำลยัรังสิต มีแนวทำงในกำร

พฒันำดำ้นกำรวิจัยใหก้ับนักศึกษำท่ีจะส่งผลต่อกำรพฒันำวิทยำนิพนธ์ใหม้ีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้ น 

และกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำในกำรจดักำรศึกษำของหลกัสูตรท่ีจะเกิดกำรพฒันำอย่ำงมีเป็น

รูปธรรมและมีประสิทธิผลท่ีสำมำรถน ำผลกำรวิจยัใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนของ

หลกัสตูร 

10.3 ผูเ้รียน โรงเรียน องคก์รไดร้บัจำกกำรพฒันำบุคลำกรโดยกำรใชว้ิจยัเป็นฐำนในกำร

เรียนรู ้ท่ีจะสำมำรถไปพฒันำผูเ้รียน โรงเรียน องคก์ร จำกแนวคิดท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรูผ่้ำนชุมชนกำร

เรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยี ในกำรพฒันำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึ้ น    

11. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

กำรสรำ้งชุมชนแห่งกำรเรียนรูน้ั้น เน่ืองจำกในสังคมปัจจุบันเป็นในยุคโลกไรพ้รมแดน

กำรศึกษำจึงจ ำเป็นส ำหรบัทุกคน ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีใด ทุกคนสำมำรถเรียนรูไ้ดห้มดทุกท่ีทุกเวลำ ดงัน้ัน 

ชุมชนแห่งกำรเรียนรูจึ้งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอนในโลกดิจิตอล หรือยุคเศรษฐกิจ 

ฐำนควำมรูใ้นปัจจุบนัเป็นกำรกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดร้วมตวักนัเป็นชุมชนใหเ้ขม้แข็ง จ ำเป็นตอ้งมีกำร

สรำ้งควำมรูใ้หก้ับกลุ่มคนหรือทีมงำนหรือคนในชุมชน กำรน ำควำมรูข้องตนเองท่ีมีอยู่หรือภูมิ

ปัญญำออกมำใช ้มีกำรเรียนรูส่ิ้งท่ีมีอยู่ ส่ิงใหม่เพ่ือน ำส่ิงท่ีมีมำประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนำให้

สำมำรถแขง่ขนัไดก้บันำนำประเทศ 

 11.1 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้(Learning Community) 

Thomas R. and Changhua Wang, (1996) ไดอ้ธิบำยถึงชุมชนแห่งกำรเรียนรูว้่ำ ชุมชน

เป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงเป็นยุทธศำสตรท่ี์ท ำใหไ้ดเ้รียนรูส่ิ้งต่ำงๆ ในชุมชนไดม้ีกำร

ก ำหนดใหผู้ ้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ไดเ้รียนรูอ้ย่ำงเปิดกวำ้ง โดยไม่มีขอ้จ ำกัด เป็นวิธีกำรของกำร

สนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีม โดยทุกภำคส่วนจะเช่ือมโยงและประสำนกนั โดยใชก้ำรเช่ือมต่อเป็น

เครือขำ่ย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2548) ไดอ้ธิบำยขั้นตอนในกำรพฒันำชุมชนใหเ้ป็น

ชุมชนแห่งกำรเรียนรูไ้ว ้ดงัน้ี 

1. ก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรพฒันำชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้

2. แนะน ำกระบวนกำรจัดองค์กรท่ีเหมำะสม หรือก ำหนดกลุ่มองค์กรหรือกรรมกำรท่ี

รบัผิดชอบ 

3. แสวงหำควำมร่วมมือและพฒันำกลุ่มประชำกร 

4. บริหำรงำนจดักิจกรรมและประเมินผลส ำเร็จ 
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5. น ำผลกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงต่อไป 

กระบวนกำรเรียนรูด้ว้ยชุมชนแห่งกำรเรียนรูน้ั้น ควรยึดหลกักำรเรียนรูเ้ป็นหวัใจของกำร

ปฏิบติั ตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู ้มุ่งสรำ้งสรรค ์กำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ เป็นกำรเรียนรูท่ี้จะวิเครำะห์

วิธีกำรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั วิเครำะหร์ปูแบบกำรเรียนรูท่ี้เคยใชม้ำเพ่ือใหส้รุปว่ำส่ิงใดเอ้ือต่อกำรเรียนรู ้

ส่ิงใดเป็นอุปสรรคในกำรเรียนรู ้

โดยสรุปชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้หมำยถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มคนหรือชุมชนท่ีมีกำร

ตระหนักถึงควำมส ำคัญว่ำคนในชุมชนหรือทีมงำนสำมำรถพัฒนำได้ สมำชิกในชุมชนมี

ควำมสำมำรถวิเครำะหส์ภำพชุมชนของตนเองได ้มีกำรใชป้ระโยชน์ของกำรเรียนรูเ้พ่ือพฒันำชุมชน

หรือกลุ่มหรือทีมงำนของตน มีกำรด ำเนินงำนพฒันำโดยร่วมมือจำกทุกฝ่ำย มีกำรส่งเสริมกำรใช้

ทรพัยำกรร่วมกนั ทุกคนไดร้บักำรพฒันำดว้ยกำรเรียนรู ้และสำมำรถพฒันำตนเองได ้

11.2 ชุมชนกำรเรียนรูผ้สมผสำนเทคโนโลยี 

กำรจดัสภำพแวดลอ้มเพ่ือกำรเรียนรูใ้หเ้หมำะสมกบัยุคดิจิทัลในปัจจุบนัน้ันก็ไดพ้ฒันำมำ

เป็นชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยกำรน ำเทคโนโลยีมำเป็นเคร่ืองมือส ำคัญ อันเน่ืองมำจำกศักยภำพกำร

เขำ้ถึงสำรสนเทศหรือสมำชิกในชุมชน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงหลำกหลำยมำกมำยใน

ชุมชน กำรสรำ้งควำมคิดเป็นไปไดใ้นเชิงลึกไดร้ะหว่ำงผูเ้รียนดว้ยกัน กำรติดต่อส่ือสำร และกำร

ปฏิสมัพนัธก์นัในชุมชน เป็นวิถีทำงหน่ึงท่ีท ำใหเ้กิดควำมคิดและมีกำรนัดหมำยกนัไดร้ะหว่ำงผูเ้รียน

เมื่อมีกำรใชเ้ทคโนโลยีเขำ้มำช่วย โดยชุมชนกำรเรียนรูแ้บบน้ีเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำร

เรียนรูโ้ดยอำศยัเทคโนโลยีเป็นฐำน และอำศยักำรจดัสภำพแวดลอ้มเพ่ือกำรเรียนรูรู้ปแบบใหม่ จำก

สภำพสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้

ใจทิพย ์(2547) ไดก้ล่ำวถึงชุมชนกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนเทคโนโลยีหรือแบบออนไลน์ว่ำ

มีรำกฐำนส ำคญัมำจำกชุมชนนักปฏิบัติ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือกลำง กำรด ำเนินกำรของกลุ่มมุ่งท่ี

กำรฝึกปฏิบติัทดสอบควำมคิดกบัสถำนกำรณจ์ริง และบุคคลจริง รวมทั้งไดร้บักำรสนับสนุนร่วมมือ

จำกสมำชิกในชุมชนจนกระทัง่เป็นชุมชนกำรเรียนรู ้

ลักษณะของชุมชนกำรเรียนรู ้แบบผสมผสำนเทคโนโลยีมกัสืบทอดควำมสนใจ ควำมเช่ือ

ร่วมกันมำเป็นระยะเวลำหน่ึง กำรดึงกลุ่มกำรเรียนรูโ้ดยประยุกต์เขำ้กับกำรเรียนแบบผสมผสำน

เทคโนโลยี ช่วยท ำใหส้มำชิกไดร้ับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มกำรเรียนรูอิ้เล็กทรอนิกส์เพ่ือบรรลุผล

ทำงกำรเรียนรูร้่วมกัน โดยกำรออกแบบส่ิงแวดลอ้มชุมชนกำรเรียนรู ้แบบผสมผสำนเทคโนโลยีมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูด้ ำเนินกำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

2) มีกำรก ำหนดผูร้่วมเรียนหรือผูส้อน 

3) ก ำหนดระยะเวลำท่ีตอ้งด ำเนินกำรเรียนรูอ้ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

4) มีควำมพยำยำมในกำรติดต่อส่ือสำรกบักลุ่มกำรเรียนรู ้

5) ธรรมชำติของกำรเรียนรูใ้นชุมชนน้ันจะตอ้งไม่อยู่ในบริบทของกำรเรียนรูใ้นหอ้งเรียน

ตำมปกติ กำรเรียนรูใ้นชุมชนจะตอ้งอำศัยกำรเป็นผูน้ ำกำรสนับสนุน กำรอ ำนวยควำมสะดวกจำก

ผูส้อน 
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6) ชุมชนกำรเรียนรูจ้ะกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ช่ือมโยงกบัสงัคมจริง ลดควำมรูสึ้กโดดเด่ียวในกำร

เรียนท่ีไมพ่บกบัผูเ้รียนอ่ืนจริง ท ำใหม้ีแรงจงูใจ เจตคติท่ีดี เกิดกำรเรียนรูใ้นบริบทท่ีมีควำมหมำยกบั

ตนเอง และเป็นเสมือนกำรฝึกงำนจริงใหก้บัผูเ้รียน 

ชุมชนกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนเทคโนโลยีใหค้วำมส ำคญักบักำรเรียนรูใ้นบริบทของสงัคม

จริง ใชเ้คร่ืองมือทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรทั้งในมิติประสำนและต่ำงเวลำ สำมำรถ

เอ้ือใหเ้กิดกำรเรียนรูท่ี้อยู่นอกกรอบของกำรเรียนรูใ้นหอ้งเรียน อย่ำงไรก็ตำม เคร่ืองมือดงักล่ำวไม่ 

อำจท ำให้เกิดสถำนกำรณ์จริง ผู ้สอนต้องเป็นผู ้น ำหลักท่ีผูกโยงให้เกิดสังคมกำรเรียนรู ้แบบ

ผสมผสำนเทคโนโลยีดว้ยบทบำทหนำ้ท่ีกำรสอน กำรอ ำนวยกำรบทบำททำงสงัคม และบทบำทกำร

เป็นผู ้ช่วยเหลือทำงเทคนิค  ในขณะท่ีผูเ้รียนในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของชุมชนย่อมตอ้งมีบทบำท

หนำ้ท่ีส ำคญัในกำรพฒันำชุมชนกำรเรียนรูแ้บบผสมผสำนเทคโนโลยีใหย้ัง่ยืน 

ชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) เป็นกำรสรำ้งกระบวนให้

เกิดกำรปฏิบติัของกลุ่มบุคคลโดยเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบติังำนเพ่ือท ำงำนร่วมกนั โดยสนับสนุนซ่ึงกนั

และกนัในกำรแลกเปล่ียนและตอบประเด็นของปัญหำในชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันำกำร

เรียนรูข้องผูเ้รียน วำงเป้ำหมำยกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน และตรวจสอบ สะทอ้นผลกำรปฏิบติังำนทั้งใน

ส่วนบุคคลและผลท่ีเกิดขึ้ นโดยรวมผ่ำนกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู ้ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ โดย

มุง่เนน้และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นองคร์วม โดยมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 5 ประกำร 

ดงัน้ี 1) มีเป้ำหมำยร่วมกนัในกำรจดักำรเรียนรู/้กำรพฒันำผูเ้รียนใหพ้ฒันำอย่ำงเต็มศกัยภำพ 2) 

มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ำกผูเ้ช่ียวชำญ/สถำนกำรณจ์ริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ำยเก่ียวขอ้งร่วมเรียนรู ้

และรวมพลงั/หนุนเสริมใหเ้กิดกำรสรำ้งควำมเปล่ียนแปลงตำมเป้ำหมำย 4) มีกำรวิพำกย ์สะทอ้น

ผลกำรท ำงำนพฒันำผูเ้รียน และ 5) มีกำรสรำ้ง HOPE ใหที้มงำนอนัประกอบดว้ย (1) honesty & 

humanity เป็นกำรยึดขอ้มลูจริงท่ีเกิดขึ้ นและใหก้ำรเคำรพกนัอย่ำงจริงใจ (2) option & openness 

เป็นกำรเลือกสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหผู้เ้รียนและพรอ้มเปิดเผย/เปิดใจเรียนรูจ้ำกผูอ่ื้น (3) patience & 

persistence เป็นกำรพฒันำควำมอดทนและควำมมุ่งมัน่ทุ่มเทพยำยยำมจนเกิดผลชัดเจน (4) 

efficacy & enthusiasm เป็นกำรสรำ้งควำมเช่ือมัน่ในผลของวิธีกำรจดักำรเรียนรูท่ี้เหมำะสมกบั

ผูเ้รียนว่ำจะท ำใหผู้เ้รียนเรียนรู ้และกระตือรือรน้ท่ีจะพฒันำตนเองอย่ำงเต็มท่ี (เรวดี ชยัเชำวรตัน์, 

2558) 

คุณลกัษณะส ำคญัท่ีท ำใหเ้กิด PLC คือ 1) กำรมีบรรทัดฐำนและค่ำนิยมร่วมกนั (Shared 

values and vision) 2) กำรร่วมกนัรบัผิดชอบต่อกำรเรียนรูข้องนักเรียน (Collective responsibility 

for students learning) 3) กำรสืบสอบเพ่ือสะทอ้นผลเชิงวิชำชีพ (Reflective professional inquiry) 

4) กำรร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) และ 5) กำรสนับสนุนกำรจัดล ำดับโครงสร้ำงและ

ควำมสมัพนัธ์ของบุคลำกร (Supportive conditions structural arrangements andcollegial 

relationships) (เรวดี ชยัเชำวรตัน์, 2558) 

11.3 กำรวิจยัทำงกำรศึกษำ 

กำรวิจยัมำจำกค ำวำ่ Research หมำยถึง กระบวนกำรเสำะหำเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมจริง หรือ

อำจกล่ำวไดว้ำ่ กำรวิจยัคือกำรตั้งค ำถำมและท่ีตอ้งใชก้ระบวนกำรคน้หำค ำตอบอย่ำงมีหลกักำรและ

วิธีกำรท่ีเช่ือถือได ้และเกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งกำรใชผ้ลงำนวิจยั กล่ำวไดว้่ำ ลกัษณะภำพรวมของ
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กำรวิจยัจะตอ้งมีแนวทำงในกำรศึกษำหรือประเด็นปัญหำท่ีตอ้งกำรศึกษำ มีกระบวนกำรวิจยั และ

ค ำตอบท่ีไดจ้ำกกำรวิจยั (กญัญำมน อินหวำ่ง, 2560) 

กำรวิจยัทำงกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรศึกษำคน้ควำ้ทำงวิชำกำรอย่ำงมีระบบแบบแผนและ

มีจุดมุ่งหมำยท่ีแน่นอนภำยใตข้อบเขตท่ีก ำหนดไวโ้ดยใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือจะน ำไปสู่

ควำมรูห้รือขอ้เท็จจริงหรือกำรแกปั้ญหำแบบใหม่ท่ีเช่ือถือไดเ้พ่ือไปสู่ควำมกำ้วหน้ำทำงวิชำกำร 

(ชไมพร กำญจนกิจสกุล, 2555; บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธ์ิ, 2553; และบุญเล้ียง ตุม้ทอง, 2555) 

กำรวิจยัทำงกำรศึกษำ เป็นกำรวิจยัพื้ นฐำนท่ีมีเป้ำหมำยเพ่ือแสวงหำควำมรูค้วำมจริง สรำ้ง

กฎ สูตร ทฤษฎีในแต่ละสำขำวิชำ และเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป  และสำมำรถผล

จำกกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อีกด้วย จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำงๆ (เอกพรต 

สมุทธำนนท,์ 2556) ดงัน้ี 

          1) ได้ขอ้ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจัดกำรศึกษำ 

เช่น  ผลกำรวิจัยท ำใหเ้รำทรำบว่ำมนุษยแ์ต่ละคนมีควำมถนัดในกำรเรียนวิชำกำรสำขำต่ำงๆ 

แตกต่ำงกันออกไป กำรศึกษำเก่ียวกับเทคนิคกำรสอน ท ำใหท้รำบว่ำเทคนิคกำรสอนท่ีต่ำงกัน

น้ัน  ท ำใหผ้ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนแตกต่ำงกนัไปอยำ่งไร  

          2) ช่วยใหก้ำรจดักำรศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุดจำกกำรไดค้วำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจต่ำงๆ ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ ท ำใหนั้กกำรศึกษำสำมำรถท่ีจะจดักำรศึกษำใหม้ีประสิทธิภำพสูงสุด

ได ้ 

          3) ก่อใหเ้กิดประดิษฐ์กรรมและนวตักรรมใหม่ๆ ในกำรศึกษำ ผลของกำรวิจัยในทำง

กำรศึกษำส่วนหน่ึงก่อใหเ้กิดแนวคิด วิธีกำรเคร่ืองมือ ตลอดจนวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรจดักำรศึกษำให้

ดีขึ้ น 

ส ำหรบักำรวิจยัทำงกำรศึกษำใชก้ระบวนกำรวิจยัทำงวิทยำศำสตรม์ีขั้นตอนท่ีส ำคญั คือ 1)

กำรก ำหนดปัญหำ 2)กำรตั้งสมมติฐำน 3)กำรรวบรวมขอ้มลู 4)กำรวิเครำะหข์อ้มลู และ 5)กำร

สรุปผล (อุเทน ปัญโญ และสุดำวดี ล้ิมไพบลูย,์ 2560) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Evans & Rooney (2011) 

กล่ำวว่ำ กระบวนวิจยัประกอบดว้ย 1)กำรก ำหนดประเด็นปัญหำหวัขอ้กำรวิจยั 2)กำรทบทวน

วรรณกรรม 3)กำรตั้งสมมติฐำนกำรวิจยั 4)กำรออกแบบงำนวิจยั 5)กำรตรวจสอบจริยธรรมในกำร

วิจยั 6)กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 7)กำรวิเครำะหข์อ้มลูและกำรแปลผล และ 8)กำรสรุปและเขียน

รำยงำนกำรเขียนวิจยั 

ทกัษะทำงดำ้นกำรวิจยั (Research Skills) หมำยถึง กำรเตรียมควำมพรอ้มใหก้บันักศึกษำ

ใหส้ำมำรถผลิตงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพ เพ่ือเผยแพร่ในท่ีประชุมหรือวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ 

โดยกิจกรรมหรือโครงกำรในทกัษะทำงดำ้นน้ี เช่น กำรทบทวบวรรณกรรม กำรเขียนโครงกำรวิจยั 

กำรออกแบบงำนวิจยัท่ีเหมำะสม กำรน ำสถิติมำใชใ้นงำนวิจยั ตลอดจนกำรเขียนและเผยแพร่ผลงำน

ในท่ีประชุมหรือวำรสำรระดบัชำติและนำนำชำติ   

12. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรำยละเอียดต่อไปน้ี 

12.1 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอะไร (ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยำย เชิงปฏิบติักำร ระเบียบวิธีวิจยัเชิง

ทดลอง ระเบียบวิธีวิจยัเชิงประวติัศำสตร ์กำรวิจยัเอกสำร กำรวิจยักรณีศึกษำฯลฯ) 

https://www.gotoknow.org/user/ekkapots/profile
https://www.gotoknow.org/user/ekkapots/profile
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กำรวิจยัครั้งน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experiment Research) กบักลุ่ม

ตวัอยำ่งเพียงกลุ่มเดียว โดยเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกบักลุ่มตวัอยำ่งก่อนและหลงักำรทดลอง 

12.2 ประชำกรและ กลุ่มตวัอยำ่ง โดยใหร้ะบุวิธีกำรไดม้ำซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่ง 

ประชำกร คือ นักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ วิทยำลยัครูสุริยเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 

ECI 601 กำรวิจยัเพ่ือพฒันำกำรเรียนรู ้ในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 2 กลุ่ม มี

นักศึกษำจ ำนวน 40 คน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 ส.ค. 63) 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำลัยครูสุริยเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียน

รำยวิชำ ECI 601 กำรวิจยัเพ่ือพฒันำกำรเรียนรู ้ในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1 

กลุ่ม คือ กลุ่ม 61 (นักศึกษำไทย) มีนักศึกษำจ ำนวน 15 คน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 ส.ค. 63) ไดม้ำ

โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 

12.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลู โดยใหร้ะบุลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช ้

1) ชุมชนกำรเรียนรูท้ำงกำรวิจยัของผูเ้รียนแบบผสมผสำนเทคโนโลยี 

มีขัน้ตอนดงัน้ี  

- ชุมชนการเรียนรู้แบบ Technology for Professional Learning Community : (TPLC) เป็น
การสร้างเว็บไซด์ ในการเชื่อมต่อกันในชุมชน และท าการเชื่อมต่อกับสมาชิกด้วย QR Code ในชุมชนจะ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญในการพัฒนางานวิจัย และให้สมาชิกได้มีการพบปะกันแบบทางออนไลน์ 
แบบ Face to Face และ TPLC  ในชุมชน ในการตั้งประเด็นค าถามและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เรียน 

- ออกแบบชุมชนโดยก าหนด ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิก และก าหนดให้สมาชิก
ระดมปัญหา ส ารวจปัญหา อภิปรายที่แสดงถึงคุณค่าร่วมกัน เป็นการฝึกให้คิดหัวข้อของการวิจัยจากการตั้ง
ปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์ ก าหนดที่มาด้วยการสืบค้นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น าไปออกแบบวิจัย และจัดท า
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นการก าหนด Time Line การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการท าวิจัย ในการ
เรียนด้วย TPLC 

- ประเมินชุมชนการเรียนรู้ทางการวิจัยของผู้เรียนแบบผสมผสานเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ย วชาญ
จ านวน 5 คน ด้านการออกแบบชุมชน ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน 

2) แบบทดสอบวดัควำมรูแ้ละทกัษะกำรท ำวิจยัทำงกำรศึกษำ 

มีขัน้ตอนดงัน้ี 

- ออกแบบเน้ือหำ ก ำหนดรำยละเอียดของเน้ือหำ 

- ออกแบบเคร่ืองมือประเมินควำมรูด้ำ้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัเป็นขอ้สอบแบบอตันัย

และปรนัย และตรวจสอบเคร่ืองมือดว้ยผูเ้ช่ียวชำญ และวิเครำะหห์ำควำมยำกง่ำยของขอ้สอบท่ีใชว้ดั

ประเมินควำมรูด้ำ้นกำรวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยั 

3) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนวิจยัทำงกำรศึกษำ 

มีขัน้ตอนดงัน้ี 

- ออกแบบใบงำนในกำรด ำเนินกำรวิจยั 



 

เอกสารแนบประกาศทุนวจิยั 9 

  

9 

- ออกแบบวัดคุณภำพของโครงงำนวิจัยเป็นแบบวัดกำรใหร้ะดับค่ำคะแนน และให้

ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบ 5 คน 

4) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

- เป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบ Rating Scale 5 ระดบั  โดยมีขอ้ค ำถำมดำ้นกำร

ออกแบบชุมชน ดำ้นเน้ือหำ ดำ้นรปูแบบกำรเรียนกำรสอน ดำ้นผลลพัธ ์และอ่ืนๆ 

 

12.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรวิจยัทำงกำรศึกษำ 

ศึกษำเอกสำร หลกักำร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และเน้ือหำรำยวิชำกำรวิจยัทำงกำรศึกษำ  

ขั้นตอนท่ี 2 กำรพฒันำรูปแบบกำรสรำ้งส่ือกำรเรียนกำรสอนตำมผลท่ีไดจ้ำกขั้นตอนท่ี 1 

โดยสรำ้งและหำประสิทธิภำพของส่ือกำรเรียนรูใ้นรูปแบบชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยี 

แบบออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงผูส้อน ผูเ้รียน และผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือเป็นชุมชนกำรเรียนรูส้ ำหรบักำร

ท ำวิทยำนิพนธข์องนักศึกษำ มี 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี   

1) กำรก ำหนดปัญหำคน้หำแนวทำงกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรูแ้บบชุมชนกำรเรียนรูโ้ดย

ผสมผสำนเทคโนโลยี ท่ีเหมำะสมในอนำคตดว้ยวิธีกำร Focus Group  

2) กำรวิเครำะหปั์ญหำ วิเครำะหเ์น้ือหำท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำม กำรสนทนำกลุ่ม  

3) กำรออกแบบชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยี 

4) กำรทดสอบ ใหผู้เ้ช่ียวชำญไดป้ระเมินควำมเหมำะสม ทดสอบกำรใชง้ำนชุมชนกำร

เรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยีและด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข ตำมขอ้เสนอแนะ เพ่ือน ำไปใชใ้นกำร

ทดลองจริง 

ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนผ่ำนชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำน

เทคโนโลยีของกลุ่มทดลอง ประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนวิจยัของผูเ้รียน โดยแบบประเมิน 

ขัน้ตอนท่ี 4 กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน โดยแบบสอบถำม 

12.5 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ย ไดแ้ก่  

-วิเครำะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพ้ืนฐำน และสถิติอนุมำน One Sample T-Test และ T-Test 

Dependent 

-กำรวิเครำะหแ์บบทดสอบ  เพ่ือหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง  IOC   

-กำรวิเครำะหข์อ้มลูแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  โดยใชแ้บบมำตรำส่วนประมำณค่ำ  (Rating 

Scale)  5 ระดบั เป็น 

  ค่ำเฉล่ียตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบัมำกท่ีสุด 

  ค่ำเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบัมำก 

  ค่ำเฉล่ียตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง 

  ค่ำเฉล่ียตั้งแต่ 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบันอ้ย 

      ค่ำเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 –1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดบัน้อยท่ีสุด  

-สถิติท่ีใช ้ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำรอ้ยละ  
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12.6 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด ในกรณีท่ีเป็น

โครงกำรร่วมกนั ใหร้ะบุกำรแบ่งส่วนงำนและผูร้บัผิดชอบ) 

1. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยี

เพ่ือเสริมสรำ้งทกัษะกำรวิจยั 

2. ก ำหนดปัญหำหรือหวัขอ้งำนวิจยั  

3. ท ำกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีกำรก ำหนดนิยำมปัญหำแบบแผนและสมมติฐำนในกำรวิจยั 

4. เขียนโครงกำรวิจยัและน ำเสนอขอทุนเพ่ือด ำเนินกำรวิจยัต่อไป 

5. ปรบัปรุงเคำ้โครงกำรวิจยั  

6. ก ำหนดแนวคิดเลือกกลุ่มตวัอยำ่งงำนวิจยัตำมแผนท่ีก ำหนด 

7. ออกแบบและสรำ้งเคร่ืองมือกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลู 

8. ตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือจำกผูเ้ช่ียวชำญ และทดสอบเคร่ืองมือ 

9. เก็บขอ้มลูวิจยัจำกกลุ่มตวัอยำ่ง  

10. สรุปผลวิเครำะหข์อ้มลู และเตรียมจดัเขียนรำยงำนต่อไป 

11. เขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์พรอ้มทั้งจัดท ำบทคัดย่อ และบทควำมวิจัยเพ่ือ

เตรียมเผยแพร่ต่อไป 

12. ใหท่ี้ปรึกษำและผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินเอกสำรรำยงำนกำรวิจัยและ

บทควำม 

13. ปรบัแกเ้อกสำรและบทควำมใหส้มบรูณถ์ูกตอ้ง 

14. เผยแพร่งำนวิจยัทั้งทำงน ำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรและกำรจดัส่งตีพิมพใ์นวำรสำรท่ี

เก่ียวขอ้ง 

15. รำยงำนควำมกำ้วหนำ้พรอ้มส่งรำยงำนกำรวิจยัต่อหน่วยงำนท่ีสนับสนุนทุน  

13. ขอบเขตของกำรวิจยั          

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำน

เทคโนโลย ี

- ควำมรู ้

- สมรรถนะ 

- ทกัษะ 

 

เรียนรู้

ร่วมกนั 

PLC 

- ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

- ทกัษะกำรท ำวิจยั 

- ควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำนวจิยั

ของผูเ้รียน 

- ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียน 
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14. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร         

 (ใหแ้สดงแผนภมูิกำรด ำเนินกำรวิจยัโดยก ำหนดวำ่ ในแต่ละเดือนด ำเนินกำรอะไรบำ้ง) 

อนัดบั
ที ่

กจิกรรม 
เดอืน : พ.ศ. 2563-2564 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
1 
 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

1 
          

2 วางแผนเขยีนโครงการ   2          
3 เสนอขออนุมตังิานวจิยั    3         
4 ปรบัปรงุเคา้โครง     4        
5 สรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั     5       
6 วางแผนเกบ็รวบรวมขอ้มลู      6      
7 เกบ็รวบรวมขอ้มลู      7     
8 วเิคราะห ์สงัเคราะห์        8    
9 เขยีนรายงานการวจิยั         9   
10 เผยแพรผ่ลงานวจิยั          10 

 

15. งบประมำณ          

 (ดรูำยละเอียดกำรของบประมำณ) 

 งบประมำณ 43,100 บำท 

เสนองบประมำณโดยใชเ้กณฑ์ในกำรยื่นขอ้เสนอโครงกำรวิจัยดังต่อไปน้ี ในลักษณะของ

โครงกำรวิจยัส่ือกำรสอน E-Learning มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. หมวดค่าตอบแทน 

   1.1 ค่ำตอบแทนผูเ้ช่ียวชำญภำยในมหำวิทยำลยั      1,000 บำท 

2. หมวดค่าวสัด ุ

    2.1 ค่ำจดัท ำ Script & Storyboard (จ่ำยใหห้วัหน้ำโครงกำร) ใหเ้หมำจ่ำย              5,000 บำท 

    2.2 ค่ำจดัท ำชุมชนกำรเรียนรูบ้นเว็บไซต ์(จ่ำยใหผู้ผ้ลิต)     5,000 บำท                                                                                                                           

3. หมวดค่าใชส้อย 

   3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำมและกำรวิเครำะหข์อ้มลูทำงสถิติ     2,400 บำท 

         -แบบทดสอบวดัควำมรูพ้ื้ นฐำนดำ้นระเบียบวิธีวิจยัทำงกำรศึกษำ 

           (20 บำท x 30 คน x 1 ชุด) 600 บำท 

         -แบบประเมินในกำรทบทวนผลกำรปฏบิติังำนทำงกำรวจิยัของผูเ้รียน 

           (20 บำท x 30 คน x 1 ชุด) 600 บำท 

         -แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

           (20 บำท x 30 คน x 1 ชุด) 600 บำท 

         -แบบประเมินคุณภำพรำยงำนกำรวิจยัทำงกำรศึกษำ 

           (20 บำท x 30 คน x 1 ชุด) 600 บำท 
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   3.2 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม ใหเ้หมำจ่ำย     5,000 บำท 

   3.3 ค่ำพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั เหมำจ่ำย      5,000 บำท 

   3.4 Focus Group ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน x 500       2,500 บำท 

   3.5 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด ใหเ้หมำจ่ำย                1,000 บำท 

     รวมงบประมาณที่หวัหนา้โครงการไดร้บั     26,900 บาท 

4. หมวดค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ (ศสพ. เป็นผูเ้บิกจ่ำยแทนหวัหน้ำโครงกำร รวมสงูสุด 16,200 บำท) 

   4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน   2,000 บำท 

   4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยั   1,000 บำท 

   4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัยอ่ ไทย-องักฤษ             200 บำท 

   4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์      3,000 บำท 

   4.5 รำงวลัในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั       10,000 บำท 

   

                                                 รวมเป็นจ านวนเงิน                             43,100 บาท 
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มนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร,์ 4(1) มกรำคม-มิถุนำยน. 133-158. 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. (2548). คู่มือกำรจดักำรศึกษำสรำ้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: เซ็นจรีู 

21. 

Evans, N. & Rooney, B. (2011). Methods in Psychological Research. 2nd ed. London: Sage. 

Thomas R. and Wang, Changhua. (1996). Community-Based Learning: A Foundation for 

Meaningful Educational Reform. Service Learning, General. Available from : 

http://digitalcommons.unomaha.edu/slceslgen/ 

      

ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

              ( ดร.ชิดชไม วิสุตกุล )                  

 

17. ควำมเห็นของหวัหนำ้ภำควิชำ/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนำ้หน่วยงำน 

            

            

            

    

      ลงนำม       

                 ( ดร.นิภำพร เฉลิมนิรนัดร ) 

 

18. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนำม       

                    ( รศ.ดร.อุษำพร เสวกวิ ) 

 

 

 

 

https://sudawadeelim.wixsite.com/stat4you/single-post/2016/10/02/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.gotoknow.org/user/ekkapots/profile
https://www.gotoknow.org/posts/261210
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ประวติันักวิจยั 

โครงการวิจยั กำรออกแบบชุมชนกำรเรียนรูโ้ดยผสมผสำนเทคโนโลยเีพ่ือเสริมสรำ้งทกัษะกำร

วจิยัของนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย) (นำย, นาง, นำงสำว)  ชิดชไม วสุิตกุล    

              (ภำษำองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Chidchamai Visuttakul  

วนั เดือน ปีเกิด  10 ตุลำคม 2521       

ต ำแหน่ง   อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั  หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  วทิยำลยัครสุูริยเทพ มหำวทิยำลยัรงัสิต  

 จงัหวดั  ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์ 084-1117621 โทรสำร   -   

ท่ีอยู ่ (ทีบ่า้น) 204/252 มบ.นนัทน์รนิทร ์ซ.14 หมู ่1 ถนน ร.พ.ช. ต.หลกัหก อ.เมอืง  
จงัหวดั ปทมุธาน ี รหสัไปรษณีย ์12000  
โทรศพัท ์084-1117621  โทรสาร   - 

E-mail Address   chidchamai.v@rsu.ac.th  

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วฒิุการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
ปรญิญาเอก การศกึษา ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 2560 
ปรญิญาโท ไทยศกึษา มนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2547 
ปรญิญาตร ี สือ่สารมวลชน มนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2542 

ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

กำรศึกษำเชิงส ำรวจทกัษะหลกัและทกัษะรอง

ดำ้นอำชีวศึกษำของคนท ำงำนในจงัหวดั

ปทุมธำนี 

สถำบนัวจิยั

มหำวทิยำลยั

รงัสิต 

1 ปี 10% 

(ผูช้่วยวจิยั) 
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กำรศึกษำสภำพและควำมตอ้งกำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศของครใูนกำรจดักำรเรียนรู ้: 

กรณีศึกษำโรงเรียนวภิำรตัน์ จงัหวดัปทุมธำนี 

โรงเรียนวภิำรตัน์ 

จงัหวดัปทุมธำนี 

1 ปี 70% 

(ผูว้จิยั) 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ             

           ( ดร.ชิดชไม วสุิตกุล ) 

       วนัท่ี  31 กรกฎำคม 2563  

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสำรฉบบัน้ีพรอ้ม CD ไฟลข์อ้เสนอโครงกำร(ตอ้งเป็นไฟล ์Word เท่ำน้ัน) จ  ำนวน  1 ชดุ ผูท้  ำวจิยั

สำมำรถพิมพด์ว้ยตนเองตำมแบบฟอรม์ท่ีก ำหนด (ศสพ.RS1-11)ท่ี ศสพ. ตึก1 ชัน้ 6 หอ้ง 602 C อำคำรอำทิตย ์      

อไุรรตัน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


