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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับการเรียนรูอยาง
มีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 2) เพื่อ
พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 3) เพื่อศึกษาตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรง ทางออม และอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน กลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย จํานวน 1,000 คน จาก 30 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปจจัย
ที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .207
ถึง .854 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .980 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียน ดานบรรยากาศในหองเรียน ดานความเหมาะสมของบทเรียน ดานกิจกรรมในการเรียนการสอน
ดานสื่อในการเรียนการสอน ดานการประเมินผลการเรียนการสอน และดานคุณลักษณะของครู มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .216 ถึง .720 , .497 ถึง .820 , .283 ถึง .876 , .261 ถึง .772 , .461 ถึง .746 , .574 ถึง
.784 ตามลําดับ และมีคาความเชื่อมั่น .858 , .910 , .897 , .853 , .870 , .916 ตามลําดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานและการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน
กิจกรรมในการเรียนการสอน สื่อในการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะ
ของครู
2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ที่พัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบ
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ความตรงของโมเดล ไดแก χ 2 = 10.842 , df = 1 , p-value = 0.0010 , CFI = 0.999, TLI = 0.980 ,
RMSEA = 0.099, SRMR = 0.001 ตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนไดรอยละ 53.80
3. ผลการประมาณคาขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรในโมเดลปจจั ย
เชิงสาเหตุที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน คือ บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน
และคุณลักษณะของครู และปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม คือ บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสม
ของบทเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน และคุณลักษณะของครู
โดยสรุป ปจจัยทั้ง 6 ปจจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงตัวแปร
เหลานี้เพื่อจะไดนําไปวางแผน ปรับปรุง สงเสริม ใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การเรียนรูอยางมีความสุข
ABSTRACT
The purposes of this study were to; 1) investigate relationship between independent
variables and pleasant learning of Prathom Suksa 6 students under Burirum Primary Educational
Service Area Office 1; 2) develop and check validity of casual factors affecting pleasant
learning of Prathom Suksa 6 students under Burirum Primary Educational Service Area Office
1 and; 3) examine independent variables which indirectly and directly affected and direct
and indirect effects to pleasant learning of Prathom Suksa 6 students. The sample included
1,000 Prathom Suksa 6 students under Burirum Primary Educational Service Area Office 1 in
the first semester, academic year 2012. The sample was selected by using Multistage
Random Sampling. The research instruments were questionnaires about factors affecting
pleasant learning of Prathom Suksa 6 students with the discrimination of .207 to .854 and
with the reliability of .980. The factors affecting pleasant learning of students in terms of
classroom atmosphere, content appropriateness, teaching and learning activities, instructional
media, teaching evalution and teacher characteristics had the discrimination of .216 to .720,
.497 to .820, .283 to .876, .261 to .772, .461 to .746 , .574 to .784 respectively and had the
reliability of .858 , .910 , .897 , .853 , .870 , .916 respectively. The basic statisics and Path
Analysis were applied to analyze data.
The results could be summarized as follows.
1. The variables having positive relationship with pleasant learning of Prathom
Suksa 6 students was at the level of statistic significance of .01. These included classroom
atmosphere, teaching and learning activities, instructional materials, teaching evaluation and
teacher characteristics.
2. The validity of a casual relationship affecting pleasant learning of Prathom
Suksa 6 students under under Burirum Primary Educational Service Area Office 1 developed
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from empirical data showed that the model was cosistent with the empirical data. The
statistics used to determine the validity of the model χ 2 = 10.842 , df = 1 , p-value =
0.0010 , CFI = 0.999, TLI = 0.980 , RMSEA = 0.099, SRMR = 0.001. All variables could
explain the variance of variables of pleasant learning at 53.80 percent. The effect size of
direct and indirect effect affecting pleasant learning of Prathom Suksa 6 students demonstrated
that the variables having direct and indirect effects to pleasant learning of the students were
classroom atmosphere, content appropriateness, teaching and learning activities and teacher
characteristics.
To conclude, the 6 factors were associated among each other. Therfore, involving
persons should be aware of these variables when planning, improving, promoting pleasant
learning.
Key Word : Pleasant Learning
บทนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมาย เพื่อให
เกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5)
การเรียนรูอยางมีความสุข คือ การเรียนรูอยางมีความสุขจําเปนตองจัดใหเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งใน
ระหวางการเรียนรูและหลังจากเรียนรูแลวดวยการ จัดบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลาย เปนอิสระ ทุกคนมี
ความหวงหาอาทรกันและกัน ยอมรับใน ความแตกตางของกันและกัน เชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกัน เปด
โอกาสใหแสดงความสามารถ และพัฒนาตนเองเต็มที่ตามแบบของตนเอง ใหการเสริมแรงและสนับสนุนใหเกิด
ความสําเร็จ ซึ่งจะ มีผลทําใหบุคคลเกิดความสุข เห็นคุณคาของตนเอง มีความกลาที่จะเผชิญกับปญหา กลาที่
จะเรียนรู สิ่งใหม มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง บุคคลอื่นและสิ่งตาง ๆ รอบตัว (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ . 2541 : 27) การที่นักเรียนไดรับความรู และตอบสนองความรูในทางบวก หรือแสดงออกถึง
ความพึงพอใจใฝเรียนรู และมีการตอบสนองในทางบวก โดยโรงเรียนเปนผูจัดสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับทาง
วัตถุ และสภาพแวดลอมทางวิชาการทั้งในโรงเรียน และชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาการดานตางๆ ไดตามศักยภาพ ซึ่งบทบาทหนาที่สําคัญ คือ ครูที่จะตองคํานึงถึงความแตกตางของ
นักเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศภายในชั้นเรียน เพื่อให
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาการปรับตัวเขากับบุคคลอื่นได รูจักควบคุมอารมณ รูจักปรับปรุง
พฤติกรรมของตน รูจักยอมรับกฎระเบียบของสังคม รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข ครูจําเปนตองคํานึงถึงผลดี และผลเสียที่จะตามมาดวย
(สายทิพย แกวอินทร . 2548 : 7)
การเรียนรูอยางมีความสุข ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน ไดแก บรรยากาศในหองเรียน (แพรวพรรณ
พิเศษ. 2548) ความเหมาะสมของบทเรียน (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ . 2540) กิจกรรมในการเรียนการสอน
(โสภณ โสมดี และคณะ. 2545) สื่อการเรียนการสอน (บพิตร อิสระ. 2550) การประเมินผลการเรียน (บพิตร
อิสระ . 2550) และคุณลักษณะของครู (Ohles, 1970) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยที่
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กลาวมานั้นมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนมากนอยเพียงใด ซึ่งพิจารณาจากคาอิทธิพล
ของตัวแปรตางๆที่พบวามีผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน โดยใชหลักการวิเคราะหสาเหตุหรือ
การวิเคราะหเชิงสาเหตุหรือวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ซึ่งเปนสถิติที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลทางออมของตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษามามีผลตอตัวแปรตาม โดยใชเทคนิควิเคราะหดวยโปรแกรม
MPLUS ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได
นําไปพิจารณาประยุกตใช ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย
3. เพื่อศึกษาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางออม และอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการ
เรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ไดแก บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน การประเมินผลการเรียน และคุณลักษณะของครู
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2555 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย จํานวน 19,598 คน จาก
โรงเรียนทั้งหมด 843 โรง
2. กลุ มตั ว อย างใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั กเรี ย นที่ กํ าลั งศึ กษาอยู ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย จํานวน 1,000 คน
จากหองเรียน 30 หอง โรงเรียน 30 โรง ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสอบถามสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับเพศ และขนาดโรงเรียน ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จํานวน 2 ขอ มีวัตถุประสงค
เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขในระดับนักเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ไดแก 1) บรรยากาศในหองเรียน 2) ความเหมาะสมของบทเรียน 3) กิจกรรมในการ
เรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การประเมินผลการเรียน 6) คุณลักษณะของครู โดยมีลักษณะเปน
แบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
นิ ย าม การวิ เ คราะห อํา นาจจํ า แนกรายข อของค า สั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ อย างง า ย ค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของโมเดล ดวยสถิติการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)
ผลการวิจัย
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ซึ่งวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบวาตัวแปร ทุกตัว
มีความสัมพันธทางบวก มีขนาดความสัมพันธระหวาง .503 ถึง .962 ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีคาสูงสุด
คือ ตัวแปรการประเมินผลการเรียน (ASS) กับ ตัวแปรความเหมาะสมของบทเรียน (LES) เทากับ .962 สวน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีคาต่ําสุด คือ ตัวแปรคุณลักษณะของครู (TEA) กับตัวแปรสื่อการเรียนการสอน
(INS) เทากับ .503
2. ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานดวยการวิเคราะหเสนทาง หรือวิเคราะหสาเหตุ (Path
Analysis) และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลตามรูปภาพ
ประกอบ 1
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χ 2 = 10.842 ,

df = 1, p-value = 0.0010, CFI = 0.999, TLI = 0.980,
RMSEA = 0.099, SRMR = 0.001

ภาพประกอบ 1 โมเดลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามสมมุติฐาน
จากภาพ พบวา ผลการวิ เคราะหเ พื่อตรวจสอบความกลมกลืน ของโมเดลอิ ทธิ พลต อการเรี ยนรู
อยางมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามสมมุติฐาน กับขอมูลเชิงประจักษ เพื่อพิจารณา
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร
( χ 2 ) ซึ่งมีคาเทากับ 10.842 มีคาองศาอิสระ (df) เทากับ 1 ทําใหคา χ 2 / df มากกวาคาที่ยอมรับได
คือ ประมาณ χ 2 / df เทากับ 10.84 คาความนาจะเปน (p) เทากับ .0010 (p ตองมากวา .50) ดัชนีวัด
ความกลมกลืน (CFI) เทากับ 0.999 ซึ่งมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไปหรือ 0.95 ขึ้นไป จะอยูในเกณฑดีมาก คา TLI
เทากับ 0.980 (ซึ่งมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป หรือ 0.95 ขึ้นไป จะอยูในเกณฑดีมาก ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ 0.099 มีคาระหวาง 0.08 ถึง 0.10 มีความสอดคลอง
พอใช ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (SRMR) เทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 มีความสอดคลองดี
แสดงวาโมเดลตามมาตรฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว มีขนาดอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน ดังนี้
1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เปนสาเหตุโดยทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก บรรยากาศในหองเรียน (CLA) มีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.520 ความเหมาะสมของบทเรียน (LES) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.229 คุณลักษณะของครู
(TEA) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.342
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่เปนสาเหตุโดยทางตรงและทางออมตอการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก บรรยากาศในหองเรียน (CLA)
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มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.520 ความเหมาะสมของบทเรียน (LES) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.185 กิจกรรมใน
การเรียนการสอน (ACT) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.441 และ คุณลักษณะของครู (TEA) มีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.610
อภิปราย

จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน มี 6 ตัวแปร ไดแก บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสม
ของบทเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและคุณลักษณะ
ของครู สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. บรรยากาศในห องเรีย น เปน ตัวแปรที่ มีความสัมพันธทางบวกอย างมีนัย สําคั ญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนและมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความสุขของกิติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540,หนา 34-84) ที่กลาววาการที่เด็กจะเรียนรู
อย างมี ความสุ ขได ขึ้น อยูกับ การจัด การเรี ย นการสอนที่ มีบ รรยากาศในการเรี ย นที่ ผ อนคลาย มี บทเรีย นที่
สนุกสนาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย และยังสอดคลองกับแนวคิดของทา นอื่นๆ ดังนี้ ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง
(2542, หนา 28-32) กลาววานักเรียนจะเรียนรูอยางมีความสุขขั้นอยูกับองคประกอบดังนี้ การจัดบรรยากาศ
ในการเรียนที่มีความเปนกันเอง จัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีบทเรียนที่สนุกและแปลกใหม และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของฟแลนด (Phelen, 1999) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของนักเรียนและครู
ที่มีตอบรรยากาศในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การรับรูสภาพบรรยากาศในโรงเรียนของครูและนักเรียนมี
ความสัมพันธกันนอกจากนี้ยังพบวาคุณลักษณะของครูที่ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนและมีลักษณะความเปนมิตร
จะทําใหนักเรียนมีความรักในการเรียนและมีความสุขเมื่อมาโรงเรียนและใชชีวิตอยูในโรงเรียน
2. ความเหมาะสมของบทเรียน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนและมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน มีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนโดย
สงผาน บรรยากาศในหองเรียน และสื่อการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวคิดของกิติยวดี บุญซื่อ และคณะ
(2540,หนา 86 )ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุขในการเรียนดังนี้ 1.
บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสูความรูแขนงอื่น 2. วิธีการเรียนสนุก
ไมนาเบื่อและตอบสนองความสนใจของนักเรียน 3. ทุกขั้นตอนของการเรียนมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการ
คิด 4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ 5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ 6. สื่อที่ใชประกอบการเรียนเราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย และ
7. การประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาพิจารณาจากผลการทดสอบทางวิชาการ
3. กิจกรรมในการเรียนการสอน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน มีอิทธิพลทางออม
ตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนโดยสงผาน บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสมของบทเรียนและ
สื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ และ
คณะ (2544) ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยวิธีการเรียนรูอยางมีความสุข
พบวา ดานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรูปแบบ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

393

8

การเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจและหลักการเรียนรูอยางมีความสุขประกอบดวย 6 ขั้นตอนการปฏิบัติที่
สําคัญ คือ การเตรียมการ ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุม ขั้นตรวจสอบผลงานขั้นสรุปบทเรียนและขั้นพัฒนาการ
นําไปใช ยังสอดคลองกับงานวิจัย ของแลนเดอร (Lender, 1993) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอเจตคติ
ตอโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นปที่ 5-6 และ 8-9 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี
ของครู เปนตัวทํานายที่ดีที่สุดของนักเรียน และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ทํา
ใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ดังนี้ โรเจอรส (Rogers,1969) ไดเสนอหลักของการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวดังนี้ ถานักเรียนมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบในการะบวนการเรียนรูจะชวยในการเรียนรูของนักเรียน
มากขึ้น ถานักเรียนเปนผูริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง โดยทุมเททั้งดานความรูสึกและสติปญญาจะเปนผลให
นักเรียนอยากเรียนรูมากขึ้นอยูตลอดเวลา การสงเสริมใหผูเรียนประเมินผลสิ่งที่เรียนรูดวยตนเองจะชวยให
ผูเรียนมีความคิดอิสระเปนตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดสรางสรรค โสภณ โสมดีและ
อภันตรี โสตะจินดา (2545, หนา 15-17) ไดอธิบายถึงหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อันเปนองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน ดังนี้
1) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 2) การจัดการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนตองมีความสมดุลและเหมาะสมกับวัย ความตองการของผูเรียนและความคาดหวังของสังคม
3) แหลงเรียนรูมีความหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหาความรูตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน 4) ผลจากการเรียนรูผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงได 5) สาระการ
เรียนรูที่จะนํามาจัดการเรียนรูตองเริ่มจากงายไปหายาก 6) มีกิจกรรมและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับ
สาระการเรียนรู เราความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนอยากเรียน สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานที่ 7)
ประเมินผลจากสภาพจริง
4. สื่อการเรียนการสอน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มี อิทธิ พลทางอ อมต อการเรี ย นรู อย างมีความสุ ขของนั กเรีย นโดยสงผ า น บรรยากาศในห องเรี ย น ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา สื่อที่ใชในการเรียนการสอนเหมาะสมกับบทเรียน เราใจใหเกิดการ
เรียนรูมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ผอนคลาย แทรกอารมณขัน เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจ กรรมตา งๆ จะทํ าให นักเรี ยนเรี ยนรูอย างมีความสุ ข เป นไปตามแนวคิด ของ กิติ ย วดี บุ ญซื่ อ และคณะ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2540,หนา 77-81) กลาววาองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหการเรียนรู
ของเด็กดําเนินไปอยางมีความสุข คือ บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตามและเราใจใหอยากคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เซ็น (Shen, 1993) ไดทําวิจัยคุณภาพ เรื่องการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข
พบวาระบบการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข เปนผลมาจากความเหมาะสมจากการใชวิธีการสอน โดยครู
สามารถดึงความสนใจและความนึกคิดของนักเรียนออกมา โดยการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในชั้นเรียน
มีผูใหคําแนะนํา กลุมความสนใจ การเยี่ยมชมโรงงาน การใชเครื่องมือ การดูวีดีทัศนและคนหาโครงสรางใน
คอมพิวเตอร มองความสนใจอยางกวางๆ จัดประสบการณหลากหลายแนะนําอยางฉลาดนําไปสูการคนควา
และทําใหวิชาเคมีสัมพันธกับชีวิตประจําวัน ความจําเปนพื้นฐานและรอบตัวเราสามารถนํามาเรียนรูได ทั้งหมด
นี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของการศึกษาอยางมีความสุข
5. การประเมินผลการเรียน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนั ยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 การประเมินผลการเรียนการสอนไมมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน
ผลการวิจั ยประเด็น นี้ไม สอดคลองกับสมมติ ฐานการวิจัยกลาวคือ ผูวิจัย กําหนดสมมติ ฐานการวิ จัยว าการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนมี อิทธิ พลทางตรงต อการเรี ย นรู อย า งมี ความสุ ขของนั กเรี ย น สอดคล องกั บ
งานวิจัยของวราศิริ วงศสุนทร (2543,บทคัดยอ) เรื่องการเรียนรูอยางมีความสุข : การวิจัยกรณี ครูตนแบบ
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ดานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและพฤติกรรมการสอน
ของครูที่สะทอนออกมาเปนพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน คือครูจัดกิจกรรมหลากหลาย
เพื่อเราความสนใจของนักเรียน มี สื่อการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับบทเรียน จัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล อมที่เ อื้ อตอการเรี ย นรู และมี วิ ธี การวั ด และประเมิ นนั กเรี ยนอย างหลากหลายและเป ดโอกาสให
นักเรียนไดประเมินตนเอง สิ่งเหลานี้ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
6. คุณลักษณะของครู เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีอิทธิพลทางตรงตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการเรียนรู
อยางมีความสุขของนักเรียน มีอิทธิพลทางออมตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนโดยสงผาน บรรยากาศ
ในหองเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน ความเหมาะสมของบทเรียน และสื่อการเรียนการสอน แสดงวา
ลักษณะครูที่ดีจะสงผลใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข กลาวคือ ถาครูเขาใจธรรมชาติของนักเรียนวานักเรียน
แตละคนมีความแตกตางกันมีความสามารถและความถนัดไมเหมือนกัน ครูมีทักษะในการสื่อสารและมีความรัก
และเอาใจใสตอนักเรียน จะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ กิติยวดี บุญซื่อ
และคณะ (2540,หนา 52-62) ที่กลาววา เด็กจะเรียนรูอยางมีความสุข เมื่อไดเรียนกับครูที่รักและเอาใจใสตอ
เด็กทุกคนเทาเทียมกัน มีความเปนมิตร เขาใจในตัวเขารวมคิดไปกับเขา และสามารถจูงใจเด็กใหตื่นเตนไปกับ
บทเรียนแตละบท นอกจากนี้คําพูดของครูยังมีผลตอความรูสึกของเด็กทั้งทางบวกและทางลบ นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของทานอื่นๆ ดังนี้ วิเศษ ชินวงศ (2544,หนา 37-38) กลาววา การทําให
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูนั้น ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนได พัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใน ครูมีความเปนมิตรกับนักเรียนทุกคน ศันสนีย ฉัตรคุปต (2544,หนา 110-111) กลาววา สิ่ง
สําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข คือ ครู การที่ครูรักเด็กและเขาใจเด็ก ทําใหเด็กรักครู ชอบครู
และสนใจอยากจะเรียนทําใหเด็กมีความสุขในการเรียน คูนิน (Kounin,1990) ไดศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศ
ของห องเรีย นที่ เ อื้อตอการเรี ยนรู พบว าพฤติกรรมของครูมีความสํา คัญ มากตอการเรี ยนรู ของนั กเรี ยนใน
หองเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อการเรียนรู มักจะมีครูที่มีความสามารถและพฤติกรรม ดังตอไปนี้มีความสามารถ
ที่จะรักษาระดับความสนใจของนักเรียนมีความไวตอความรูสึกของนักเรียน เชน เมื่อครูสังเกตวานักเรียนไม
สนใจในสิ่งที่ครูกําลังสอน ครูอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมหรือเปลี่ยนเทคนิคในการสอน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมี
ความสนใจในบทเรียน นอกจากนี้คําพูดของครูยังมีอิทธิพลอยางมากในการที่จะทําใหเด็กมีความสุขซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ เอมเมอร ,เอเวอรทสัน และแอนเดอรสัน (Emmer, Evertson & Anderson, 1980, pp. 219231) ที่กลาววา ครูตองมีทักษะในการสื่อสาร เพราะการที่ครูจะสอนหรือพูดใหนักเรียนเขาใจได ครูตองมี
ทักษะในการพูด สามารถสื่อสารใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่ครูตองการใหนักเรียนเรียนรูได
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้ง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูสนใจในการที่จะนําผลการวิจัยไปใชหรือทําการศึกษา
วิจัยดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การวิจัยครั้งนี้ พบวา ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุขของกิติยวดี บุญซื่อ และคณะ
เปนทฤษฎีที่สามารถนําไปใชไดจริง และตัวแปรตางๆ ไดแก บรรยากาศในหองเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน
กิจกรรมในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน และคุณลักษณะของครู จาก
ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศในหองเรียนมีอิทธิพลทางตรงกับการเรียนรูอยางมีความสุขซึ่งมีความสัมพันธ
ทางบวก ดังนั้นควรจัดบรรยากาศที่มีสภาพเอื้อตอการเรียน มีบรรยากาศที่ผอนคลาย สอดแทรกอารมณขัน
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เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก สนับสนุนใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระตุนใหเกิดการคิด
และแสดงความเปนมิตรกับนักเรียน นักเรียนก็จะเรียนอยางมีความสุขเชนกัน
1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ครูหรือผูที่เกี่ยวของที่มีอํานาจ
หนาที่ที่จะไดทราบวาปจจัย ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนนั้นทีทั้งปจจัยทางตรงและ
ทางออม และหากจะนําผลการวิจัยครั้งนี้นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนนั้นจะตองพัฒนาและ
สงเสริมทุกๆ ปจจัยไปพรอมๆกัน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน กลุมนักเรียนในระดับมัธยม กลุมนักเรีย น
ระดับอาชีวะ กลุมนิสิต นักศึกษา เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขในรูปแบบ
การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไหนมีผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข
มากที่สุด
2.3 ควรมีการเพิ่มระดับกลุมขอมูลในการศึกษาจากงานวิจัยนี้ เปน 2 ระดับหรือ 3 ระดับ
เชน ระดับนักเรียน ระดับหองเรียน และระดับโรงเรียน จะทําใหไดขอมูลสําหรับคนทุกกลุมที่ไดมีสวนไดเสีย
กับการจัดการศึกษาไวใช เปนการสนเทศในการตัดสินใจที่จะสงเสริม สนับสนุน หรือวางแผนกําหนดนโยบาย
ใหมีการพัฒนาใหสูงขั้นตอไป
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