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การวิจัยครั้ง นี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและศึ กษาประสิท ธิผลของการใชรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ระยะกลาวคือ ระยะที่ 1 ศึกษา
งานวิจัย ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ แนวทางในการสรางความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ในแต
ละองคประกอบ แลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากนั้นตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การเรียนรู โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 การศึกษานํารองกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ระยะที่ 4 ประเมิน
ประสิทธิผ ลของรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยใชแบบแผนการทดลอง
กลุมเดียววัดซ้ํา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 208 คน ใชเวลาในการทดลอง
15 สัปดาหๆละ 4 คาบ รวมทั้งสิ้น 60 คาบ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะห ความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา
ผลการวิจัยสรุปไดดงั นี้
1. รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อ
เปดรับขอมูล (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูและความถนัด
(Explosion) ขั้นที่ 3 การวิเคราะหไตรตรอง (Analysis: A) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Co –
creation: C) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation: E)
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา
2.1 รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถเสริมสรางความสุขในการเรียนรูไ ดในระดับ
มาก
2.2 การประเมินความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง) เพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

2.3 การประเมินพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองโดย ผูวิจัย ครู และ
นักเรียนอยูในระดับมาก
2.4 การประเมินความสุขในการเรียนรูของผูเรียนจากแบบบันทึกการสะทอนผลการ
เรียนรูของนักเรียนอยูในระดับมาก
2.5 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง) เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The purpose of this research were to develop and investigate the effectiveness of
the English learning model for enhancing happiness learning of elementary students at
demonstration school students under The Office of Higher Education Commission. The
research procedure consisted of 4 stages as follows: Stage 1: Studying the base datum, the
experts verified the definition, factors, indicative behaviors and approaches for developing
happiness learning. Stage 2: Creating the English learning model and instruments, the
suitability of which was scrutinized closely by specialists. Stage 3: Implementing a pilot
study of the English learning model and instruments with 30 students in a class at
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School ( Elementary) who not the
research sample group during the first semester of 2013 academic year. Stage 4:
Assessing the effectiveness of the English learning model by employing an experimental
design, One Group Repeated Measure. The samples were 208 grade 6 students of
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary) during the first
semester of 2013 academic year. The students were selected by purposive. The period of
study lasted 15 weeks at 4 hours per week for a total of 60 hours. Data analysis was OneWay ANOVA Repeated Measure.
The results of this research revealed that:
1. The English learning model for enhancing happiness learning of elementary
students at demonstration school under The Office of Higher Education Commission
contained 5 sequential steps (PEACE) ; 1) Preparation 2) Explosion 3) Analysis
4) Co-creation and 5) Evaluation
2. The effectiveness of the English learning model for enhancing happiness
learning of elementary students at demonstration schools under The Office of Higher
Education Commission.

2.1 The learning model was suitable and could highly enhance happiness
learning of elementary students at demonstration schools under The Office of Higher
Education Commission.
2.2 The Learning Happiness average score in each round of experimental
group was higher statistically with a significance at .01
2.3 The Learning Happiness behaviors of the experimental group which were
observed by a researcher, teachers and a learner were at good level.
2.4 The Learning Happiness of the experimental group which were evaluated
through self – reflection form were at good level.
2.5 The English Learning Achievement of the experimental group was higher
statistically with a significance at .01
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
วิสัยทัศนอาเซียนไดกําหนดใหอาเซียนเปน ศูนยรวมของชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่
มองไปขางนอก อยูรวมกันอยางมีความสุขสันติภาพ มั่นคงและเจริญรุงเรือง รวมตัวกันเปนหุนสวน
ของการพัฒนาอยางมีพลวัต และเปน ประชาคมที่เอื้ออาทร ดัง นั้น การสรางและความสําเร็จของ
ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เพิ่มพูนนี้จึงจําเปนตองมีวิสัยทัศนรวมกันของอาเซียน รวมถึง
แนวทางสูความเชื่อมโยงที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยคํานึงถึงความจําเปนในการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมของทองถิ่น บรรเทาผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม และขับเคลื่อนความเชื่อมโยง
ภายในประเทศใหสอดรับกับความเชื่อมโยงของภูมิภาค (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ.
2554: 11-13) วิสัยทัศนการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน จะชวยสรางความเขมแข็ง
ใหกับหลักการอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity,
One Community) และจะตอบสนองตอสภาพพื้นฐานและขอตกลงตางๆ รวมทั้งคํานึง ถึง ความ
รับผิดชอบและสมรรถนะที่แตกตางกันของแตละประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ.
2554: 11-13) เพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาส
อยางทั่วถึง เปน ธรรม รวมทั้ง สามารถทัดเทียมกับนานาชาติไ ด โดยเฉพาะการเขาสูประชาคม
อาเซียน ที่มี 3 เสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ความรวมมือทางการเมือง ความ
มั่นคง และความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความรวมมือทางสังคมมีความกาวหนา
มากที่สุด โดย ประเทศไทยไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
จัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อน
บานที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน ไทยจําเปนที่จะตองทําความรูจัก
ประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน ซึ่ง ประเทศไทยได
พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตองภายใตการรวมตัวเปนประชาคมเดียวกันของคน
จํานวนกวา 600 ลานคน (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. 2554: 11-13) ภาษาอังกฤษถือ
เปน สื่อสําคัญ ในการสรางความเขาใจอัน ดีร ะหวางกัน อาเซีย นไดกําหนดใหภาษาอัง กฤษเป น
ภาษากลางในการติดตอสื่อสาร ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอัง กฤษ โดยได ตั้ ง เป าหมายให นักเรี ยนที่จ บชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 สามารถสื่อสารเป น
ภาษาอังกฤษได เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะตองใชภาษาอังกฤษในการคนควา
หาความรูจากอินเทอรเน็ต และสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไดเรงผลักดันและ
ดําเนินการในหลายดาน อาทิ สรางศูนยอํานวยการเพื่อใหครูเจาของภาษา ครูเกษียณอายุกอน
กําหนด และครูอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย มาสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

2
พื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดงบประมาณเพื่อใหครูที่จะสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไดฝกใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร การสอน ตลอดจนสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อจะไดนําความรู
และประสบการณที่ไ ดรับ ไปใชพัฒนาผูเรียนเพื่ อเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู การประกอบอาชี พ
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนตางชาติในประชาคมอาเซียนอันจะนํามาซึ่ง สันติภาพในการอยู
รวมกัน
อยางไรก็ดีจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทย และความสามารถ
ในการใช ภ าษาอั ง กฤษ (English Proficiency) ที่ ป ระเมิ น โดย International Institute of
Management Development (IMD) โดยไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL ซึ่งเปน
การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติมาจัดอันดับตั้งแต
ป 2552 - 2554 ผลการจัดอันดับความสามารถดานภาษาอังกฤษประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ย 72
คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียน ลวนไดคะแนนสูง
และอั น ดับ ดีกว าไทยมาก ประเทศที่ โ ดดเดน คือ สิ ง คโปร ฟลิป ปน ส มาเลเซียและอิ น โดนีเซี ย
ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวาประเทศไทยมีทักษะดานภาษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ
อยูใ นอันดับทายๆ โดยประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียนอยูในอัน ดับตน แทบทั้งสิ้น (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 12)
นอกจากนี้ จ ากรายงานสภาวะการศึก ษาไทยปพุ ท ธศัก ราช 2552-2554 (สํา นัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 15-21) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู
ในระดับต่ํากวารอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับวิช าอื่น ๆ และจากผลการสอบวัดมาตรฐานทาง
การศึกษาปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ประถมศึกษา(สํานักทดสอบทางการศึกษา.2556) พบวา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นักเรียนไดรับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาอื่นและไมถึงรอยละ
50 อีกทั้ง จากการสํารวจพบวาผูเรียนขาดความสนใจและการรวมกิจ กรรมในชั้น เรียน โดยวิ ช า
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นักเรียนเรียนพิเศษมากที่สุด และมีคาใชจายในการเรียนสูงที่สุด โดยสวน
ใหญมีความคิดเห็นวาเนื้อหาภาษาอังกฤษไมส ามารถนําไปใชในชีวิตจริง ไมส อดคลองกับความ
ตองการและความถนัดของตนทําใหขาดความสุข เกิดความเบื่อหนายในการเรียน ขาดแรงจูงใจใน
การเรียนภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยละ 95 ของเด็กไทย ขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาชองทางการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเปนสวนสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ และความสุขในการเรียน
(วิชัย วงษใ หญ . 2555: เอกสารการสอน) ผลที่ต ามมาก็คือผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนที่ต่ํากวา
มาตรฐานและทําใหเยาวชนของชาติตองขาดคุณลักษณะดานความรูและทักษะดานการสื่อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง พูด อานและเขียน นอกจากนี้ยังพบวาครูกวารอยละ 60 ขาดความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2554) อีกทั้งครูมีความเขาใจวาการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง คือใหผูเรียน
ทําแบบฝกหัดเพิ่มมากขึ้น ขาดการบูร ณาการความรู ทําใหผูเรียนเกิด ความเครียด เบื่ อหนา ย
แขงขันกันเรียนพิเศษเพื่อปรับคะแนน ขาดแรงจูงใจที่นํามาซึ่งความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง
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ทําใหขาดความสุขในการเรียนรู (วิทยากร เชียงกูล. 2554: 15-17) จะเห็นไดวาความสุขเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบตอวิถีชีวิต ของมนุษ ยมากที่สุด มีผ ลต อการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด โดยพบวาผูเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุขจะเรียนไดดีกวา เติบโตเปนคนดีไ ด
มากกวา อีกทั้งสามารถแกไขและพัฒนาสังคมไดมากกวา ดังนั้นความสุขจึงเปนเรื่องสําคัญที่สุดใน
การเรียนรูวิชาภาษาอัง กฤษ และวิชาอื่น ๆ ซึ่ง จะทําใหผู เรียนเปนผูเห็นคุณคาของตน ตลอดจน
คุณคาของการเกื้อกูลกันในสังคม (Layard; & Noddings. 2006: 72)
จากกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การใหการศึกษา คือ การชวย
ใหบุคคลคนพบวิธีดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รูรับผิดชอบชั่วดีใหบุคคลมีความเจริญงอกงามในการ
เรียนรู สามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตนออกมาใชประโยชนเกื้อกูลผูอื่นเพื่อใหอยูรวมกัน
เปนสังคม อันจะนําไปสูความเจริญและความสุข ผูสอนมีหนาที่ตองปลูกฝงคุณธรรม ความรู และการ
ดําเนินชีวิตใหศิษย เพื่อใหสามารถเรียนรู และดําเนินชีวิต ตอไปดวยดี จนบรรลุจุดหมายก็คือการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุข สภาพการเรียนการสอนของไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งใน
ดา นรู ปแบบและเนื้อ หา อย างไรก็ ต ามการจัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนโดยรวมยัง คงอยู ใ น
หองเรียนซึ่งเนนครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู (Teacher Center) ครูมีหนาที่เปนผูใหความรู คอย
บอกเนื้อหาที่จัดให และมักจะเปน บทเรียนสําเร็จรูปที่มองขามความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียนขาดการบูรณาการเชื่อมโยงแตละบทเรียน คุณธรรมจริยธรรมเขาหากันอยางเหมาะสม ระบบ
การศึกษาการหาความรู การสรางความรู ความคิด ความเชื่อของไทยยังมีลักษณะการถายทอดแบบ
เนนการทองจําจากความรูและคานิยมดั้งเดิม ขาดการฝกฝนใหรูจักคิด คนควา วิเคราะห สังเคราะห
และประยุกตใชแมจะมีการขยายการศึกษาในเชิงปริมาณมากพอสมควร แตไมสามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อแกปญหาในสถานการณจริงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ขาดการวิจัยคนควาเพื่อสรางองค
ความรูเพื่อจะนํามาใชแกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (วิทยากร เชียงกูล. 2554: 15)
จากการเรียนการสอนที่กลาวมาขางตน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนรู เนื่องจาก
การศึกษาไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางเหมาะสม ผลที่ตามมาคือผูเรียน
เห็นวาการเรียนเปนความทุกขเพราะเปนสิ่งที่ยาก ไมสอดคลอง กับแบบการเรียนของตน ทําให
ผูเรียนเบื่อหนาย ขาดการเรียนรูภายในตน เมื่อหมดเงื่อนไขบังคับ ก็หยุดการเรียนรู อันเปนเหตุ
ใหผูเรียนมีส ติปญ ญาต่ําและขาดความสุขในการเรียนและสง ผลไปสูภาวะวิกฤติท างสัง คมและ
เศรษฐกิจ (ประเวศ วะสี. 2551: 12)
เปาหมายของการศึกษาที่แทจริงคือเพื่อสรางความสุขของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนเปนทั้ง
คนดีมีความสุขและเปนผูที่มีความรู ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนธรรมและยั่งยืนมากกวาการตั้งเปาหมายเพื่อแขงขันกันสรางความมั่งคั่งและอํานาจ(Paul. 2007:
31) ความสุขกับการศึกษาเปนเรื่องที่ไมส ามารถแยกกัน ได ถาไมส ามารถทําใหคนมีความสุข
การศึกษาก็ไมสามารถเกิดขึ้นได โดยความสุขที่เกิดจากการศึกษา คื อ การมีปญญาเขาใจสภาพ
ความเปนจริงของสิ่งตางๆ โดยการศึกษาจะตองสรางความใฝรูใหเกิดขึ้น ทําใหมีคุณคาในชีวิตและ
เปนชีวิตที่ดีงาม (พระธรรมปฎก. 2551: 22) อยางไรก็ตามที่ผานมาการพัฒนาสวนใหญเปนการ
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พัฒนาดานเศรษฐกิจ และมุง ที่จ ะวัดความเจริญทางดานเศรษฐกิ จ โดยดูจ ากผลิต ภัณ ฑมวลรวม
ภายในประเทศหรือ GDP (Gross Domestic Product) อยางไรก็ตามการเพิ่มรายไดของประชาชาติ
การมีเงินเพิ่มขึ้น กลับเปนสาเหตุใหสังคมขาดความสุข ตองประสบปญหาความไมเปนธรรมทาง
สังคม ปญหาคอรรัปชั่น การแขงขันสูง เปนสังคมแหงการบริโภคนิยม ตลอดจนมีอัตราการฆาตัว
ตายสูงในบางประเทศ (Easterlin. 2007: 34) ในปจจุบันหลายประเทศหันมาเนนการอยูดี มีสุขใน
การดําเนิน ชีวิต โดยพัฒนาตัวชี้วัดความสุข (Happiness Indicator)ของประชาชาติโ ดยวัดจาก
ความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH (Gross National Happiness) ซึ่งคํานึงถึงการรักษาสมดุล
และความสอดคลองกลมกลืน กัน ระหวางการพัฒนาทางวัต ถุและการพัฒนาทางจิต วิญ ญาณไป
พรอมๆ กัน
ประเทศไดไ ทยหัน มาใหความสําคัญ กับการขับเคลื่อนใหผูเรียนมีความสุขโดยถือเปน
เปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เนนการใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและเพิ่มเรื่องความเสมอ
ภาค ความเปน ธรรม และการมีภูมิคุมกัน ตอการเปลี่ยนแปลง จะเห็น ไดวาความสุขเปน ปจจัยที่
สําคัญในการเรียนรูกลาวคือ ความสุขทําใหการเรียนรูมีความยั่งยืนและสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
กําลังสําคัญในสังคม (UNESCO. 2008: 1-5)
ความสุขกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนควรมุงที่จะพัฒนา
ผูเรียนอยางสมดุล เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนและทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ
จากแหลงการเรียนรู อีกทั้งสามารถพิจารณาไตรตรองเพื่อแสวงหาคําตอบและเหตุผลตามความจริง
รวมทั้ง สามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดแรงจูง ใจในการพัฒนาตนเองจากภายในอยากเรียนเพราะอยากรู
ขาดความมุงมั่นในการทําสิ่งตางๆ ตามแนวทางที่วางไว ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูที่จะอยูกับผูอื่น
ในสังคม ความรูในศาสตรที่เรียน อีกทั้ง การพัฒนาทางกาย ทางจิต ใจ และคุณ ธรรมอยางสมดุล
(Palmer. 2008: 74) (จํารัส นองมาก. 2551) ทําใหผูเรียนขาดความสุขในการเรียนรู
จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาแบบการเรียนรู
ภาษาอั ง กฤษของนั กเรีย นชั้น ประถมศึก ษาโรงเรี ยนสาธิ ต สัง กัด สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนาเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิดฉันทะ และความเพียรใน
ตน จัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย ซึ่งมีหลักการที่วาแตละคนพึงพัฒนาตนใหดีงาม ใหเขาถึง
ความสุขที่ประณีตขึ้นทางกาย โดยอาศัยศีลศึกษาเพื่อใหสามารถอยูในสังคมอยางเกื้อกูลมีความสุข
รวมกัน พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มีความเขมแข็ง มั่นคง และมีความสุขโดยอาศัยจิ ตตะ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาปญญาความรู ความรู เทาทันสิ่งตางๆ มองเห็นสิ่งทั้งหลายตรงตามเปนจริง
เพื่อใหเกิดสุขที่แทจริง อีกทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และบูรณาการ กับ
ทฤษฎียู (Theory U) ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาภายในตนที่ประกอบดวย
การเปดความคิด (Open Mind) ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการรับขอมูล ขาวสาร องคความรูตางๆ เปน
การรับรูขอเท็จจริงโดยผานทักษะกระบวนการสื่อสาร ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมี

5
สติอยูเสมอ การเปดใจ (Open Heart) เปนความสามารถในการเขาใจและอยูรวมกับผูอื่น ใน
สถานการณ ตางๆ รวมทั้ง การอยูรวมกัน ในสัง คมจะตองรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูใ น
สิ่งแวดลอมตางๆ ไดอยางมีความสุขและนํามาซึ่งสันติภาพในสัง คม และทายสุดคือการเปดพลัง
ความมุงมั่น (Open Will) เปน ความสามารถในการรับรูถึงสภาพความเปนจริงการเขาใจตนเอง
(Self) บนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง (The Letting Go and Letting Come) ซึ่ง
ทฤษฎียูมีความสอดคลองกับการพิจารณาสิ่งตางๆ จนเกิดกระบวนการทางความคิดและนํามาซึ่ง
ปญญา เพื่อสรางความสุขการเรียนรู อีกทั้งผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปลูกฝงพฤติกรรมที่
ดีใหผูเรียนผานการทํางานของสมองและเซลลกระจกเงา โดยนํามาใชในการ ขัดเกลาผูเรียนให
สามารถเขาใจตนเอง ขณะเดียวกับการพยายามที่จะปรับตัวเอง ใหเขากับผูอื่น พัฒนาควบคูกับการ
เขาถึงภาวะจิตใจของผูอื่น ซึ่งเปนจุดเริ่มตน ของบุคลิกภาพของมนุษยใหเรียนรูและเลียนแบบในสิ่ง
ที่ดี ซึ่งจะเปนแบบอยางที่มีความสุขเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข จากการทํางานของสมอง ตลอดจน
เพื่อเปนการสรางความสุขในการเรียนครูจะตองศึกษาถึงการประมวลขอมูล ของสมองเพื่อที่จะได
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองโดยคํานึงถึงความแตกตางดานจิตใจของผูเรียน
(Thomas. 2007: 12) นอกจากนี้ไดผสานกับแนวทางของการจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative
Education) ซึ่งเปนการศึกษาที่เนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ คํานึงถึงมนุษยในฐานะ
ชีวิตที่มีทั้งปญญาและหัวใจ มีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนไปสูคุณคาอันสูงสงคือความความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณ มีความสุขและสรางสรรคอยางเต็มที่ ประจักษแจง
ในความจริงตามที่เปนจริง ครองตนอยูใ นความดีง าม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถี ของธรรมชาติ ที่มนุษยแตละคนยอมมีความ
แตกตางทั้งในลักษณะการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Individual Learning) แบบการเรียนรู (Learning
Style) ความถนัด ความสนใจ ความพรอม รวมถึงสภาพแวดลอมในชีวิตครอบครัว โดยทุกคนมี
ศักยภาพที่จ ะเรียนรูอยางนอยทางใดทางหนึ่ง การศึกษาทางเลือกจึงเปน การสรางทางเลือกของ
การศึกษาที่ทําใหแตละคนไดแสดงออก คนพบตัวเอง พบจุดเดนที่ตองการพัฒนาตอยอดและจุดดอย
ที่ตองการแกไข และสงเสริม เพื่อใหพัฒนาจนเชี่ยวชาญ และมีความสมดุลกับพัฒนาการดานอื่นๆ
จนสามารถประสบความสําเร็จไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนเอง จะเห็นไดวา
การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มีจุดหมายในการสรางความสุขในการเรียนรู อยางบูรณาการใน
องคร วมของชี วิต บู ร ณาการวิช าการและวิ ถีชีวิ ต เขา ดวยกัน เรียนรูและนํา ไปใช ไ ดจ ริง ในการ
ดํารงชีวิต เกิดความรักในการเรียนรู รูไดหลากหลาย เชื่อมโยง และสรางสรรค สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองและเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต (M. Lange; & J. Sletten. 2002: 4-6; Y. Aron; &
M.Zweig. 2003: 2-4; Bulgarelli. 2009: 19-20)
จะเห็นไดวาการเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขสิ่งสําคัญที่ครูควรทําความเขาใจคือลักษณะและ
ธรรมชาติ ข องผู เ รี ย นตลอดจนแบบการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น เพื่ อ จะได จั ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (Almasa; et al. 2009: 23-34) ซึ่งสอดคลองกับเดียสและคารทแนล (Diaz; & Cartnal.
2002: 22-30) ที่กลาววาสิ่งแรกที่ผูสอนจะตองตระหนักคือ แบบการเรียนของผูเรียน เนื่ องจากแบบ
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การเรียนของแตละคนมีอิทธิพลตอความสามารถที่จะไดรับขอมูล การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและ
การมีสวนรวมในประสบการณเรียนรูของผูเรียน (Grasha. 2002: 21-25) การมีแบบการเรียนรูที่
แตกตางกัน ยอมทําใหผูเรียนมีความแตกตางกันเรื่องเรียน ทั้งในสวนที่ประสบผลสําเร็จและความ
ลมเหลว ประกอบกับผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนรูวิชา
ภาษาอัง กฤษซึ่ง แบง ตามชองทางการรับรู ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูโดยการดูที่เปรียบไดกับ
จินตมยปญญา ปญญาอันเกิดโดยการพิจารณา การเรียนรูโดยการฟง เปรียบไดปญญาอันเกิดจาก
การรับฟงสิ่งตางๆ ตลอดจนการเรียนรูที่ไดจากการเคลื่อนไหว ที่เปรียบไดกับภาวนามยปญญา คือ
ปญญาอันเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติ การที่ครูหรือผูเกี่ยวของ ทราบและเขาใจแบบการเรียนรูของ
ผูเรียนจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอย างมีความสุข (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต.
2554: 25) นอกจากนี้พบวาความสําเร็จทางการเรียนและความสุขในการเรียนรูรอยละ 50-60 ขึ้นอยู
กับสติปญญาและความสามารถในการปรับตัวรอยละ 30-40 ขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับแบบการเรียนรู (Maddox. 2008: 35) โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยพบวาการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach) เปนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน ผอนคลายความเครียด กลัวหรือกั ง วล เพราะสิ่งเหลานี้จะลด
ความกระตือรือรนของผูเรียนในการเรียนรูและรับรูภาษาอังกฤษ ซึ่งผูเรียนจะเรียนภาษาไดดีที่สุดใน
สถานการณที่ผอนคลาย มีคนคอยใหกําลังใจและเกิดการเรียนอยางทาทายในขั้นที่เหมาะสมกับขั้น
พัฒนาการของผูเรียน ความทาทายที่เหมาะสมและไม ยากจนเกิน ไปจะทําให ผูเรียนรูสึกประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ซึ่ง จะทําให ผูเรียนรูสึก มั่น ใจและเรียนภาษาไดอ ยา งรวดเร็ว ตลอดจน
พบวา การเรีย นรูภ าษาเพื่อ การสื่อสาร (The Communicative Approach) เปนการเรียนรูที่เนน
ความแตกตางของผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่ตางกัน ทั้งการฟง (Auditory) การดู (Visual) และการ
เคลื่ อนไหว (Kinesthetic) ซึ่ ง สอดคล องการเรีย นรูภ าษาโดยการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าความรู
(Content and Language Integrated Learning) ที่มุงเนนความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมี
ความสนใจที่ตางกั น ผูส อนควรจะคํา นึง ถึง ความสําคัญ ในการจัด การเรียนรูที่ต อบสนองความ
แตกตา งระหวางบุ คคล เพื่อให ผูเรีย นบรรลุความมุง หมายตามศักยภาพของตน อีกทั้ง ยัง เป น
กระบวนการเรียนรูพุท ธิปญ ญา (Cognition) โดยการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ภาษา
(Language) และทักษะกระบวนการเรียนรู (Learning Skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของ
ผูเรียน ที่มุง สงเสริมความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจและประสบการณของผูเรียน ผูเรียนได
วิเคราะหผลลัพธของความสําเร็จของตนเองรวมกับเพื่อนและครูตามลําดับเพื่อสรางสรรคผลงานที่
สมบูร ณซึ่ง เปน การเรียนรูที่ พัฒนาตนเองและการอยูรวมกับผูอื่น ในสัง คม ตลอดจนสามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ และในชีวิตจริงตอไป (Boynton. 2008: 105-109)
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach)
และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning) เปน
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู กลาวคือเปนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียน
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อยางสมดุลทั้ง สุขภาวะซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย ศีลศึกษา คือพัฒนากายใหมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณประโยชนใหอยูในสังคมอยางเกื้อกูล มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น จิตตศึกษา คือ
พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคงมีความสุข ตลอดจนปญญาศึกษา ซึ่งถือ
เปนพัฒนาปญญาใหเกิดความรูท างดานภาษาอังกฤษ เขาใจสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง
โดยสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและแบบการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งรูจักแสวงหาคําตอบโดย
แยบคายและมีเหตุผล ตลอดจนกระบวนการสอนภาษาทั้งสองนี้มีความสอดคลองกับ หลักธรรมทาง
ศาสนาทฤษฎียู การทํางานของสมอง แนวทางการศึกษาทางเลือกที่ตางมุงเนนใหเกิดความสุขใน
การเรียนภาษาอังกฤษและความสุขในการดําเนินชีวิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงาน
รวมผลิตบัณฑิต ของ คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร โดยเปนหองปฏิบัติการ และฝกประสบการณ
วิช าชี พครู ของนิสิต นักศึ กษา เปน แหล ง ศึก ษาคน ควา วิจัย ทดลอง และพัฒ นานวัต กรรมทาง
การศึกษา เพื่อนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตบัณทิตสาขาคณะครุศาสตร
ศึกษาศาสตร ตลอดจนเปนหนวยงานตนแบบในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมอีกทั้งใหคําแนะนําในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตางๆ อยางไรก็ตามในปจจุบันการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังคงตอง
เผชิญกับปญหาและอุปสรรคในดานตางๆทั้งทางดานงบประมาณ สภาพแวดลอม บุคลากรและการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยพบวาปญ หาสําคัญ คือผูเรียนยัง ขาดความสนใจในการรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน โดยคิดเห็นวาเนื้อหาที่เรียนรูไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริง รูปแบบการเรียนรูท ี่
ใชไมสอดคลองกับความตองการและความถนัดของตนทําใหขาดความสุข เกิดความเบื่อ หนายใน
การเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนยังขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาชอง
ทางการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเปนสวนสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ และความสุขในการ
เรียนรู (วิชัย วงษใหญ. 2555)
อัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคือตองการใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะในการสือ่ สาร มี
ความสามารถในการถายทอดขอมูล ความรู มีปญญาประดุจดังปราชญ ตลอดจนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนรากฐานสําคัญการเปนพลเมืองทีด่ ขี อง
สังคม โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะเปนสถานศึกษาที่มีหนาที่
สําคัญ ที่มุงพัฒนาเยาวชนของชาติตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนแบบอยางที่ดีในการจัด
การศึกษา (Best Practice) โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน หากผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารก็สามารถที่จะถายทอดขอมูลตางๆ
ตลอดจนเขาใจผูอื่นทําใหเกิดความสุขภายในตนและความสุขในสัง คม ผูวิจัยจึง สนใจศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา อีกทั้งจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
นักเรียนในสังกัดไดคะแนนระหวางรอยละ 50-55 ซึ่งถือวาผานเกณฑ แตถือวาคะแนนคอนขางนอย
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กอปรกับปจจุบันการเรียนรูสวนใหญเต็มไปดวยการแขงขันทําใหผูเรียนขาดความสุขในการเรียนรู
ผลที่ตามมาคือนักเรียนขาดการพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน (Roberta. 2002: 23) ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อีกทั้งนักเรียนจะตองเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูภ าษาอังกฤษและ
วิชาอื่นๆ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนตองคนควาขอมูลที่จะเปน แนวทางในการศึกษาตอ
และสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนรูภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงนําองคความรูที่ไดศึกษา โดยบูรณาการ
องคความรูและทฤษฎีตางๆทั้ง ทฤษฏียู ทฤษฎีกระจกเงากับความสุขในการเรียนรู ทฤษฏีเซลล
กระจกเงา การจัดการศึกษาทางเลือก มาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูใหแกผูเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญถึงการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนโดยทํา
ใหผูเรียนเติบโตเปนคนที่มีความรูและความสุข ตลอดจนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการเรียนรู
โดยรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู นี้ ไปปรับใชใ นการดํารงชีวิต และการอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติสุข

คําถามการวิจัย
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีประสิทธิผล
เพียงใด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสมมติฐานในการวิจัยดังนี้
1. คาเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนรู ของกลุมทดลองหลังจากใชรูปแบบการเรียนรูสูง
กวากอนการใชโดย พิจารณาคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียนรู ของกลุ มทดลองหลัง จากทดลองใช
รูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากพิจารณาจาก แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
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3. คะแนนจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนของกลุมทดลองหลังการ
ทดลองอยูในระดับมาก

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาซึ่งชวยพัฒนาผูเรียนทั้ง ดานสุขภาวะ ดานจิตศึกษาการพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรมอัน
ดีงาม มีความมั่นคงทางจิต ใจ ปญ ญาศึกษา ซึ่ง เปนการพัฒนาความรูใหเกิดภายในตน ในบริบท
และเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปนการพัฒนาอยางสมดุลโดยเนนการพัฒนาที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล อีกทั้ง เสริมสรางใหผูเรียนมี สัมพัน ธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวในสิ่งแวดลอมที่ตองอยูรวมกับผูอื่น
2. เปน ประโยชน สําหรับ ครู อาจารยแ ละผูที่ส นใจเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการเรีย นรู เพื่ อ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลอีกทั้ง การเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาอยางสมดุล เพื่อ
ใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู
3. กระตุนใหนักวิชาการดานการศึกษาหันมา ใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสรางความสุขในการเรียนรูซึ่งถือเปนการพัฒนาที่เนนภายในตนของผูเรียน เนนการพัฒนา
ผูเรียนอยางสมดุล อีกทั้งคํานึงถึงการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลอันจะ
นํามาซึ่งการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและการอยูรวมกันอยางสันติภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรการวิจัย
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2556 จํานวน 10,280 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2556 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด
กลุมตัวอยางในการศึกษาเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมบงชี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เลือกกลุม
ตัวอยางโดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ไดโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกลุมตัวอยาง 4 โรง จํานวนนักเรียน 500 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ได
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จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นจึงสุมเลือกนักเรียนจากชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3-6 และไดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 208 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
2. ตัวแปรตาม ไดแ ก ประสิท ธิผ ลของรู ปแบบการเรี ยนรู ภาษาอัง กฤษที่ เสริ มสรา ง
ความสุขในการเรียนรู จําแนกเปนความสุขในการเรียนรู ซึ่งประเมินโดยแบบประเมินความสุขในการ
เรียนรู ของนัก เรียนระดับประถมศึกษาสั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และดา น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุขการเรียนรู ซึ่งประเมินโดยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
อยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของผูเรียน

ขอบเขตดานเนื้อหา
ผู วิ จั ย นํ า รู ป แบบการเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช ใ นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
ระยะเวลาของการวิจัย
มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556
สถานที่ดําเนินการวิจัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความสุขในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิต สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง บงบอกวาผูเรียนมีความสุขในขณะเรียน
ประเมินโดยแบบประเมินความสุขในการเรียนรูโดยผูเรียนมีคะแนนความสุขในแตละชวงสูงขึ้น แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอน
ผลการเรียนของผูเรียนซึ่งอยูในระดับมาก โดยผูเรียนมีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบ
ดังนี้คือ
1.1 องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
1.2 องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ทั้งใน
ครอบครัว และบุคลากรในโรงเรียนอาทิ เพื่อน ครู และผูเกี่ยวของ
1.3 องค ประกอบดา นสิ่ ง แวดลอ ม หมายถึ ง เห็ น ความสําคั ญ ของการอนุรั กษ การ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียนที่สงเสริม
การเรียนรู
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1.4 องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง ผูเรียนมี การเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรู
ของตน
2. รูปแบบการเรีย นรูภ าษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข ในการเรีย นรู หมายถึง
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียน
โดยบูรณาการหลักธรรมทางศาสนา ทฤษฎียู การจัดการศึกษาทางเลือก ทฤษฎีการทํางานของ
สมอง และเซลลกระจกเงา เพื่อ ใหนั กเรี ยนระดับประถมศึก ษาโรงเรี ยนสาธิต สั ง กัด สํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกิดความสุขในการเรียนรูหรือ PEACE ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้
2.1 การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดย
ขจัดความตึงเครียดที่ป ดกั้นจิต ของผูเรียนจากการเรียนรู โดยการทําสมาธิ (Meditation) การฟง
เพลงจังหวะชา เพลงธรรม ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดกระตุนการทํางานของเซลลกระจกเงาซึง่ เปน
การแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)
2.2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และความสนใจของตน
(Explosion: E) ผูเรียน เรียนรูเพื่อใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียนเลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทางการ
จัดการตนเองในดานจิตใจ แสวงหาแบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง
2.3 การวิเคราะหไ ตรต รองโดยใชป ญ ญาที่ลุ มลึก (Analysis: A) ผูเรี ยนสรา ง
กระบวนการเรียนรู ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุท ธิ
ปญญา เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอด
พัฒนาตนเอง สูกระบวนการทางความคิดขั้นสูงผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติ
อยูเสมอเปดใจ รับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร (Consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริงเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา
2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C)
ผูเรียนสรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงมั่นที่จะ
พัฒนา ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและ
การอยูรวมกับผูอื่นมีความภูมิใจในตนเองและพลโลกที่ดี
2.5 การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation:
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู
(Self-reflect) เพื่อทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
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กระจกเงาที่ มี อิท ธิ พลตอ การลอกเลี ยนแบบ พฤติ กรรมภายนอกและภายในของผู อื่น โดยการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรูร ะหวา งกัน ในส วนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึ กนึก คิดเพื่อที่ จ ะนํ ามา
ปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self-consciousness)
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรีย นรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข ในการ
เรียนรู หมายถึง ผลที่เกิดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู ซึ่งไดแกความสุขในการเรียนรูของ
กลุมตัวอยางซึ่ง เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ประสานมิต ร (ฝาย
ประถม) ซึ่งวัดไดมาจาก 3 สวนคือ 1) คะแนนความสุขในการเรียนรู ที่ไดจากแบบประเมินความสุข
ในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 2) พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสุขในการเรียนรู ซึ่งไดจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ 3) ผลการวิเคราะหเนื้อหา
จากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
4. เกณฑประสิท ธิผลของรูปแบบการเรีย นรู หมายถึง เกณฑ ที่ใ ชใ นการพิจ ารณา
ความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกิดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูดังนี้
4.1 คาเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนรูแตละชวงของกลุมทดลองสูงขึ้นจากชวงที่ 1
ถึงชวงที่ 5 พิจารณาคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.2 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียนรู ของกลุมทดลองหลังจากทดลองใช
รูปแบบการเรียนรู อยูใ นระดับ มากพิจ ารณาจาก แบบสัง เกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.3 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนของ
กลุมทดลองหลังการทดลองอยูในระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. ความสุขในการเรียนรู
1.1 ความหมายของความสุข
1.2 ความสุขในการเรียนรู
1.3 ความสําคัญของความสุขในการเรียนรู
1.4 แนวคิดและองคประกอบของการสรางความสุขในการเรียนรู
1.5 ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู
1.6 การวัดความสุขในการเรียนรู
1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรู
2. แบบการเรียนรู
2.1 ความหมายของแบบการเรียนรู
2.2 ประเภทของแบบการเรียนรู
2.2.1 แบบการเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู
2.2.2 แบบการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคิด
2.2.3 แบบการเรียนรูที่จําแนกตามพฤติกรรม
2.2.4 แบบการเรียนรูที่จําแนกตามสภาพแวดลอม
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับแบบการเรียนรู
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสุขในการเรียนรู
3.1 ทฤษฎียู (Theory U)
3.2 กระบวนการทํางานของสมองและทฤษฎีกระจกเงา (Mirror Neurons)
3.3 การจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
4. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
4.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา
4.3 องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
4.4 การจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
4.5 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated
Learning)
4.6 แบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู (PEACE)
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ความสุขในการเรียนรู
1.1 ความหมายของความสุข
นักปรัชญาและนักวิชาการจํานวนมากได ใหความหมายของความสุขไวแตกตางกัน อีกทั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2535 เกี่ยวกับความสุข
ความวา
ความสุข หมายถึง การมีชวี ิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งสวนวิชาความรูความคิดวินิจฉัยจนเกิดปญญา
สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันที่จะนําความรูความคิด
ไปใชปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและบานเมืองเปนสําคัญ ...

ฉะนั้น จากการศึกษาความหมายของความสุขของนักวิช าการ นักปรัชญา และพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กลาวไดวาความสุข หมายถึง การพัฒนา
อยางสมดุลทั้งดาน รางกาย สติปญญา ตลอดจนจิตใจใหง อกงามในคุณ ธรรม มีความเขมแข็งมั่งคง
ดํารงชีวิตอยางสมดุล โดยมีสมาธิเปนที่ตั้ง พัฒนาปญญาภายในตนใหเกิดความรู เทาทัน มองเห็นสรรพ
สิ่ง ตรงตามความเปน จริง มีสติปญ ญาในการพิจ ารณาสิ่ง ตางๆ ตามความเปนจริง ของโลก คํานึง ถึง
กระบวนการในการทําสิ่งตางๆ โดยมิไดมองเปาหมายหรือผลเพียงดานเดียว รูจักไตรตรอง ใชความคิด
ความเขาใจ ปฏิบั ติง านและกิจกรรม ที่สอดคลองกับความถนัด ใชชีวิตอยางทรงคุณ ธรรมความดี มี
ศรั ท ธาต อ การทํ า ความดี ต ามศาสนาหรื อ ปรั ช ญาชี วิ ต ที่ ต นนั บ ถื อ มี ค วามปรารถนาดี กั บ ผู อื่ น มี
ความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว เปนผูที่มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางเกื้อกูลอันจะนํามาซึ่ง
ความสุข (อริสโตเติล. 1972: 384-322; ดาไลลามะ. 2550: 101; Alison Heine. 2010: 130-131; พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2554: 64-70; Layard. 2005: 72; อิมรอน มะลูลีม. 2550: 82-87;
Nodding. 2003: 10; พระมหาสุทิตย อาภากโร และเขมณัฏฐ อินทสุวรรณ. 2553: 64-66)

1.2 ความสุขในการเรียนรู
ปจ จุบัน นักการศึกษา และนักวิช าการจํานวนมากใหความสําคัญ กับการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณภายในตนของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู กอปร
กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2522 ความวา
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การใหการศึกษานั้น คื อ การชวยใหบุคคลคน พบวิธี ดําเนิ นชีวิต อยางมีความสุข รูรับผิ ดชอบชั่วดีใ ห
บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรีย นรู สามารถนําเอาคุณสมบัติ ทั้งปวงที่มี อยูในตนออกมาใช ประโยชน
เกื้อกูลผูอื่นเพื่อ ใหอยูรวมกันเปนสังคม อันจะนําไปสูความเจริญและความสุข ตามนั้นนี้ผู สอนมีหนาที่ตอ ง
ปลูกฝงคุณธรรม ความรู และการดําเนินชีวิตใหศิษยไดรูทราบ เพื่อใหสามารถเรียนรูตอไป และดําเนินชี วิต
ตอไปดวยดี จนบรรลุจุดหมายก็คือความสุขนั้นเอง

กลาวไดวาความสุขในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูอยางสมดุลเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนให
บรรลุความมุงหมายคือดีงาม โดยอาศัยศีลศึกษาในการดํารงชีวิต พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มี
ความเขมแข็ง มั่น คง และมีความสุ ขโดยอาศัยจิต ตศึกษา พัฒนาปญญาใหเกิดความรู ความสุขกับ
การศึกษาไมส ามารถแยกกันได ถาไมสามารถทําใหคนมีความสุข การศึกษาก็ไมสามารถเกิดขึ้นได
ความสุขที่เกิดจากการศึกษา คือ การมีปญญาเขาใจสภาพความเปนจริงของสิ่งตางๆ การศึกษาจะตอง
สรางความใฝรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหมีคุณคาในชีวิตตนเอง
และสังคมการเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขคือ การเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางสมดุลในกิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนมีความสุขในกิจกรรม ไดรับการตอบสองจากการใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของตนเอง ไดใช
ความสามารถในการคิดไดเ รียนไดทําในสิ่ ง ที่ต นสนใจพัฒ นาทางจิต ใจ (Spirituality) ซึ่ง ผูส อนควร
คํานึงถึงคําถาม 4 ประการซึ่งประกอบดวย ผูสอนจะสอนอะไร (What) สอนอยางไร (How) เพราะเหตุ
ใจจึงสอนเชนนั้น (Why) โดยสิ่งสําคัญที่สุดคือผูเรียนที่จะสอนคือใคร (Who) มีความแตกตางกัน
อยางไร (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2554: 54 - 61; พระธรรมปฎก. 2540: 22; วิชัย วงษ
ใหญ. 2543:9; มนัส บุญประกอบ. 2547: 23-24; Nodding. 2003: 1; Palmer. 1993: 74)

1.3 ความสําคัญของความสุขในการเรียนรู
จุดหมายสําคัญ ของการศึกษาคือการทําใหชีวิตของบุคคลครบถวนเพียงพอ ทั้งดานความรู
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมความประพฤติ เพื่อที่จักทําใหตนเองมีความสุขอยางแทจริง เจริญมั่นคง
และสรางประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง ความสุขในการเรียนรูมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ
ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูจะทําใหผูเรียน เรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดํารงชีวติ
อยางคนที่มีประสิทธิภาพ ดํารงชีวิตอยางคนที่คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ชอบชวยเหลือ
ผูอื่น เปนคนที่มีความสุขในการที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆมีความมานะอดทน มีสมาธิและความคิดสรางสรรค
ความสุขเปนรากฐานของความเกงและความดี การเชื่อมโยง ความสุขกับการทํากิจกรรมตางๆ จะทําให
ดีขึ้น ความสุขเปนแรงจูงใจที่มีพลังสูงสุด การศึกษาจะตองทําใหคนคิดเชื่อมโยงไดวา ไมวาจะทําอะไรก็
จะทําอยางมีความสุข เมื่อคนในสังคมมีความสุขสังคมก็จ ะพัฒนายิ่งขึ้นไป (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 148-150; มนัส บุญประกอบ. 2547: 45-46, 23-24; Layard, R.
2005; Halpin, D. 2003a; Helliwell. 2010: 3; UNESCO. 2008: 15; Angus. 2007: 3)
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1.4 แนวคิดและองคประกอบของการสรางความสุขในการเรียนรู
นักวิชาการ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจํานวนมากไดกลาวถึงแนวคิด และองคประกอบของ
ความสุขในการเรียนรู เพื่อที่จะนํามาใชในการพัฒนาผูเรียน พัฒนาการเรียนการสอน และที่สําคัญที่สุด
คือการพัฒนาให มนุษยสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 1-25) ไดกลาวถึงองคประกอบของการสรางความสุข
ในการเรียนรูไววา
1. สรางความรักความศรัทธา การสรางความรักความศรัทธาตอการเรียนเปนสิ่งจําเปนมาก
เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจตอบทเรียน ตอครู และเพื่อนในชั้นเรียน การสรางความ
ศรัทธาจะเกิดขึ้นได หากมีองคประกอบตอไปนี้
1.1 การเรียนบทรากฐานแหงความรัก ไดแก
1.1.1 การสร างความเข าใจที่ ต รงกัน ระหว างครู และวิ ช า ระหว างครู และนั กเรีย น
ระหวางครูและครูเอง ระหวางครูและธรรมชาติของมนุษย
1.1.2 การใหกําลังใจและใหโอกาส ยอมรับผูเรียนในสภาพที่เขาเปนอยู เปดโอกาสให
เขาไดแสดงออก รักษาความยุติธรรม จริงใจและอดทน มุงมั่นที่จะชวยเมื่อมีปญ หา แกปญหาอยาง
นุมนวลดวยเหตุผลโดยไมใชอารมณ
1.2 บทเรียนที่สนุกและนาสนใจ ไดแก
1.2.1 การเตรียมการ มีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคที่ชัดเจน ปรับเนื้อหาให
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน วางโครงการที่กระชับและรัดกุม
1.2.2 การทําแผนการสอน กําหนดแผนระยะยาวใหครอบคลุม จัดแผนรายเดือนไมให
ซ้ําซอน วางแผนรายสัปดาหใหตอเนื่อง ทําแผนรายวันใหเจาะลึก
1.2.3 การเลือกสื่อประกอบบทเรียน ควรจัดหาสื่อที่เหมาะกับบทเรียน จัดสัดสวนของ
สื่อและบทเรียน อาจเปนสื่อที่ครูและผูเรียนรวมกันสรางขั้น
1.2.4 การประเมิน พัฒนาการ จากการสัง เกตพัฒนาการ การพิจ ารณาผลงานการ
ทดสอบที่ไมเครียด ใหประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนผูเรียนพรอมทั้งรายงานผลพัฒนาการ
1.2.5 การจัดชวงเวลาเรียน ใหมีความยืดหยุนของเวลาตอวัน จัดเวลาใหเหมาะสมกับ
บทเรียน แบงเวลาทํางานพักผอนและจัดสัดสวนของวิชาตอสัปดาห
1.2.6 การจัดบรรยากาศในการเรียน สรางบรรยากาศที่ผอนคลายแทรกอารมณขัน
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก สนับสนุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอคิด เราใจและสงเสริมการคิด จัด
เวลาใหผูเรียนไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง สรุปขอคิดและจับประเด็นที่สําคัญๆ
1.2.7 การแกปญหาในเหตุผลในการพิจารณา รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย มองหา
จุดดีของนักเรียน ใหผูเรียนคิดแกปญหาดวยตนเอง โดยครูเปนแบบอยางที่ดี
1.3 การสงเสริมความสนใจและการสรางความผูกพัน ไดแก
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1.3.1 การทําความรูจักกับผูเรียน ศึกษาประวัติเปนรายบุคคล จดจําสิ่งเล็กๆ นอยๆ
เกี่ยวกับผูเรียน ติดตามถามขาวในวาระตางๆ
1.3.2 การรักษามิตรภาพ รักษาความลับของผูเรียนเห็นความสําคัญของทุกคน เอาใจ
ใสทุกคนอยางทั่วถึง จริงใจและพรอมที่จะชวย อดทนและเสียสละ ใชคําพูดเชิงสรางสรรค
2. เห็นคุณคาการเรียนรู
2.1 การเรียนที่มีความหมาย ประกอบดวย บทเรียนเหมาะกับวัยและความสนใจ เนื้อหา
กระชับกระจางและงายตอการทําความเขาใจ มีตัวอยางที่ชัดเจน เราใจใหคิดและติดตาม คําอธิบายที่ไม
คลุมเครือ
2.2 ผูเรียนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุที่รอการเจริญ เติบโต ซึ่งซอนไวดวย ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว จุ ดออ นที่ต องการความช วยเหลื อ ความสนใจและความถนัด ความคิ ดและจิ ต ใจ
ความชอบและความตองการ
2.3 ผูเรียนจะเกิดความรักและเห็นคุณคา เมื่อบทเรียนนั้นสัมพันธกับสิ่งที่ผูเรียนเคยรูมา
กอน อีกทั้งสามารถนําไปใชได เนื้อหาของวิชามีความหมายที่เปนรูปธรรมในจิน ตนาการของผูเรียน
ประสบความสําเร็จ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ ครูผูส อนมีเมตตา มีความเปน กันเองและให โอกาสแก
ผูเรียน
3. เปดประตูสูธรรมชาติ
3.1 บทเรียนในหองเรียนนาสนใจเมื่อมีสภาพหองเรียนที่นาเรียน ปายนิเทศที่สะดุดตาและ
เคาโครงความคิด สื่อการเรียนที่ตรงจุดประสงค กิจกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนไดสัมผัสและเรียนรูดวย
ตนเอง
3.2 บทเรียนนอกหองเรียนจะมาชวยสงเสริมการเรียน เพราะไดเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน
ผูเรียนไดสัมผัสของจริง ไมใชแตในหนังสือหรือภาพ ไดสังเกตและเปรียบเทียบสิ่งที่ไดพบเห็น ไดขอคิด
ที่แตกตางออกไปจากการเรียนในหองเรียน
3.3 การนําธรรมชาติมาเปน บทเรียน อาจทําไดโ ดยจัดใหมีการศึกษานอกสถานที่ จัด
หองเรียนกลางสวน ใตตนไม ริมน้ํา ฯลฯ เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาสนทนากับผูเรียน
4. มุงมาดมั่นคง
4.1 การพัฒนาความรูสึกที่ดีตอตนเอง มองเห็น ตัวเองทั้งในสวนดีและสวนดอย กลารับ
สภาพของตนเอง กลารับฟงคําวิจารณเกี่ยวกับตนเอง มุงมั่นพัฒนาและปรับปรุง รูจักควบคุมอารมณใน
สภาวการณตางๆ
4.2 ความตั้งใจจริงจะเกิดขึ้นไดเมื่อรูจักคุณคาของสิ่งนั้น มีเปาหมายที่ชัดเจน ไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงใจ ไดรับโอกาสเมื่อเกิดความผิดพลาด
4.3 การพัฒ นาความเชื่อมั่น เปดใจรับความรูใหม รูจักแยกแยะหาเหตุผล ไตรต รองหา
คําตอบ รูจักเชื่อมโยงประสบการณ ตัดสินใจโดยมีหลักการ
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5. ดํารงรักษไมตรีจิต
5.1 การมีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับความคิดและ
ความสามารถของผูอื่น เขาใจและเห็นใจผูอื่น ออนโยน และผอนปรน รูจักประมาณตน ไมมุงมั่นเอาชนะ
5.2 การทํางานรวมกันโดยไมมีอคติ มองผูอื่นในแงดี อดทนอดกลั้นใหอภัยและใหโอกาส
ยอมรับเหตุผลและความเปลี่ยนแปลง นึกถึงตัวเองทีหลัง มีเปาหมายอันเดียวกัน สรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน
5.3 การสื่อความคิดและความรูสึก สุภาพออนโยน ใชคํา พูดเชิงสรางสรรค จริงใจและให
เกียรติ ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน สามัคคี ปรองดองกัน
6. ชีวิตสมดุล
6.1 ความสุขทางใจจะเกิดขึ้น เมื่อผูเรียนมีความรักและเปน ที่รัก ไดรับการยอมรับวามี
ความสามารถ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา ไดรับคําชมเชยวาเปนคนดี เกิดความรูสึ กวาตัวเองมีคา
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
6.2 ความสุขทางกาย เกิดจากความรูสึกวาตนเองปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีที่อยูอยางสงบ
และสบาย มีอาหารกินโดยไมหิวโหย มีเครื่องนุงหมและของใชไมขาดแคลน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
6.3 การเรียนรูที่นําไปสูความสําเร็จ แบงออกเปน
6.3.1 การเรียนเพื่อใหรูสิ่งที่ไมเคยไดรู สิ่งที่ไมเคยเห็นไดเห็น สิ่งที่ไมเคยไดสัมผัสได
สัมผัส เกิดความเขาใจอยางกระจางแจง สามารถคาดคะเนไดใกลเคียง สรางจินตภาพตามที่ไดเรียนรู
6.3.2 การเรียนเพื่อใหเชี่ยวชาญ สิ่งที่ไมเคยไดทํา ไดทํา ฝกฝนจนทําไดคลอง บอก
ขั้นตอนการปฏิบัติไดครบถวน อดทนและมุงมั่นจนสําเร็จ ตอบคําถามหรืออธิบายได แสดงใหดูเปน
ตัวอยางได
6.3.3 การเรียนเพื่อใหเขา ใจธรรมชาติข องสิ่ง นั้น มีร ะบบในการคิ ดทํา งานเพราะ
ตองการจะทํา มุงมั่นในงานไมทอถอย เห็นวางานทุกอยางที่สุจริตเปนงานที่มีเกียรติ เรียน สิ่งใดก็คิด
และปฏิบัติอยางคนในอาชีพนั้น รับผิดชอบตอผลงานตน
นอกจากองคประกอบของความสุขในการเรียนรูที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
แลว ยัง มีนักการศึกษาไดใ หความเห็น วาความสุขในการเรียนรูจ ะเกิดขึ้น ไดนั้น มีองคประกอบอื่ น ๆ
ดังตอไปนี้ (กิติยวดี บุญซื่อ; และคณะ. 2540)
1. ผูเรียนแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง ผูเรียนมีสิทธิที่จะเปนตัว
ของตัวเองที่ไมเหมือนใคร มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความคิด มีความสนใจในสิ่งตางๆ มีความรูสึกรัก
โกรธ เสียใจ หรือดีใจ มีความสามารถเฉพาะ มีจุดเดน จุดดอย ที่ตางไปจากคนอื่นๆ มีสิทธิ์ไดรับการ
ปฏิบัติจากผูใหญอยางมนุษยคนหนึ่ง ที่สําคัญที่สุดคือการไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจตน พอแมควรเปนผูใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการตัดสินใจเลือกการเรียน และการดําเนิน
ชีวิต
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2. ครูมีความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอผูเรียนทุกคนโดยทั่วถึง ครูควรมีความเขาใจ
ทฤษฎีพัฒนาการตามธรรมชาติของผูเรียนทุกคน เขาถึงความรูสึกละเอียดออน ความคิดอันไรขอบเขต
และความฝนอันกวางไกลของผูเรียนแตละคน เปดโอกาสใหผูเรียนไดสานฝนและดําเนินชีวิตไปตามฝน
นั้น จนบรรลุเปาหมายของชีวิต ครูควรจะเอาใจใสตอผูเรียนทุกคนเทาเทียมกันมีความยุติธรรม วางตน
เปนแบบอยางที่ดี มีอารมณมั่นคง สดชื่น แจมใส มีสํานึกที่จะชวยใหผูเรียนรูจักการแกปญหา และเรียนรู
วิธีที่จะนําตัวเองไปสูความเจริญ รุงเรืองอยางมีสติและพรอมดวยคุณธรรม
3. ผูเรียนเกิดความรัก และภูมิใจในตัวเอง รูจักการปรับตัวไดทุกที่ทุกเวลา ผูเรียนควรรูจัก
ตนเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูความหมายของการมีชีวิตยอมรับทั้งจุดดี จุด
ดอยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุง แกไข เขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง และรูวิธีปรับตนให
สามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้นไดโดยไมเสียสุขภาพจิต รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอื่น มีเหตุผล และใจ
กวางพรอมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบ
4. ผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเขาจะไดคน พบ
ความสามารถของตน ซึ่งซอนเรน และรอการพัฒนา มีกําลัง ใจที่จ ะตอเติมฝน ของตนใหส มบู รณ ได
รับรูวิทยาการแขนงตางๆ จะเปนประโยชน ถาผูเรียนสนใจ มุงมั่นไดมีโอกาสเรียน เพื่อรูอยางลึกซึ้งและ
กวางไกล (Learn to know) เรียนใหเขาใจและทําได รูเคล็ดลับของการทําสิ่งตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ
(Learn to do) และเรียนจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเปนคนที่อยูใน
อาชีพนั้นจริงๆ (Learn to be) ทั้งยังสามารถนําความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคและกลมกลืน เพื่อ
ความสุขของตนเองและคนรอบขาง
5. บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตาม และเราใจใหอยากคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวย
ตนเองในสิ่งที่สนใจเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด และพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสูความรูใหม
เกิดความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง เพื่อใหทราบเหตุผลที่จริง อยากศึกษาใหลึกซึ้ง เพิ่มเติม เกิด
ความตื่นเตนและภาคภูมิใจในขอคนพบใหม หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ และสามารถถายทอดแนวคิดเหลานี้
ใหผูอื่น ไดรับรูความภูมิใ จ รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็นประโยชนของการเรียน ซึ่งไมไ ด
จํา กั ด เพี ย งในห อ งเรี ย น แต สั ม พั น ธ กั บ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ความเป น ไปในชี วิ ต และ
ปรากฏการณตางๆ ที่สัมพันธกับชีวิตในแตละทองถิ่น
6. สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน สิ่งที่เรียนรูไมจํากัดเฉพาะในบทเรียน แต
สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน เกิดประโยชนและมีความหมายตอตนเอง ทั้งยังสามารถ
พยากรณคาดคะเน หรือตั้งขอสันนิษฐานตางๆ อันจะนําไปสูการคนควา เพื่อพิสูจนความเปนจริง รูจัก
สืบเสาะหาคําตอบ มีความคิดเปนของตนเอง มีจุดยืนที่แนนอนและมีความเชื่อมั่น ในตนเอง ไมเปน
เครื่องมือของใคร รูวิธีดําเนินชีวิต อยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําผูอื่นไดเมื่อ
เขาเติบโตขึ้น
พรีสกอต (ศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร. 2544: 13; อางอิงจาก Prescott. 1963) ไดกลาวถึง
องคประกอบที่มีผลทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและทําใหผูเรียนเกิดความสุขคือ
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1. องคประกอบทางดานความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งครอบครัว
2. องคประกอบทางดานความสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของผูเรียนกับ
เพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน
จากองคประกอบต างๆ ดั ง กลา วมาแลวขางตน Prescott ไดเ ชื่อมโยงไปสู แนวทางของ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กเกิดความสุขในการเรียนรูไดดังนี้
1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของผูเรียน
แตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิ ชาและขยายไปสูความรูแขนงอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจตอ
ชีวิตและโลกรอบตัว
2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบื่อ และตอบสนองความสนใจ ใครรูของผูเรียน การนําเสนอเปนไป
ตามธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนผูเรียนเกิดความลา และไมนอย
เกินไปจนผูเรียนหมดความสนใจ
3. ทุกขั้นตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ ของผูเรียน
รวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆ แกปญหาอยางมีระบบ
4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสความงาม
และความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่ หรือเวลา และทุกคนมีสิทธิเรียนรูอยาง
เทาเทียมกัน
5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหผูเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ เปดโอกาสให
ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจ กรรมนั้น ๆ ภาษาที่ใ ช จู ง ใจ นุ มนวลใหกําลัง ใจและเปน ไปในเชิ ง
สรางสรรค
6. สื่อที่ใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย ซึ่งกําหนดไว
อยางชัดเจน คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนจนรูชัด (Learn to Know) เรียนจนทําได (Learn to Do)
และเรียนเพื่อเปน (Learn to Be)
7. ประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในองครวมมากกวาจะพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางวิชาการและเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินผลตนเอง
วิเศษ ชินวงศ (2544: 37-38) กลาวถึงองคประกอบความสุขในการเรียนรู มีดังนี้
1. ผูเรียนไดรับการยอมรับในความสามารถ ไดรับประสบการณของความสําเร็จอยูเสมอจน
เกิ ด ความภาคภูมิ ใ จในตนเอง ไดรั บ การชมเชย การเสริม แรง การทํ า งานที่เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถ ความถนัดจนสําเร็จและเกิดความกลาแสดงออกในสิ่งที่ดี
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถที่มีอยูอยางแตกตางกัน เต็มตามศักยภาพ ครูตองเปด
โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3. ผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางเปนกัลยาณมิตรจากครูและบุคคลที่เกี่ยวของ
4. ผูเรียนไดรับการจัดบทเรียนที่สนุก นาสนใจ ชวยใหติดตาม เปนบทเรียนที่ชวยใหผูเรียนได
คนพบตนเอง รักและเห็นประโยชนของการเรียนรู รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง
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5. ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่มีความหมายและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
6. ผูเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลง คน ควาหา
ความรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
7. ผูเรียนมีป ฏิสัมพัน ธ ร ะหวางครูกับ ผูเรี ยน และระหวางผู เรียนกับผู เรียนมีลั กษณะเป น
กัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู
8. ศิษยมีความรักความศรัทธาตอครูผูสอน สาระที่เรียน รวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรู
9. สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนได
10. กระบวนการเรียนรูมีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นๆ เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตางๆ
ลายารด (Layard. 2005: 72) ไดกลาวถึงองคประกอบของความสุขในการเรียนรูโดยแบง
ออกเปน 7 ขอ ซึ่งลายารด เรียกวา Big Seven ประกอบดวย
1. ความสัมพันธในครอบครัว (Family Relationship)
2. สถานการณการเงินภายในครอบครัว (Financial Situation)
3. การเรียน การงาน (Work) ซึ่งลายารดกลาววา มีความสําคัญมากเนื่องจากการเรียนการ
งานถือวาเปนชีวิต (Life) และเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดความเคารพในตนเอง (SelfRespect) และเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอสังคม (Social Relationships)
5. สังคมและเพื่อน (Community and Friends)
6. สุขภาพ (Health)
7. เสรีภาพของแตละคน (Personal Freedom) ลายารดกลาววา ความสุขเปนผลมาจากความ
สงบสุขทางการเมือง (Political) เศรษฐกิจที่มั่นคง (Economic) ระบบสังคมและการบังคับใชกฎหมายทีม่ ี
ประสิทธิภาพทําใหเกิดความสงบสุขในสังคม ทําใหบุคคลในสังคมมีสิทธิเสรีภาพ และไดทําตามความ
สนใจของตนเอง
8. การเห็นคุณคาในตนเองของแตละบุคคล (Personal Values) ลายารดใหความสําคัญตอขอ
นี้มาก เนื่องจากคนจะมีความสุขหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภายในจิต ใจของแตละบุคคล (Inner Self)
ปรัชญาในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล และสติปญญาในการมองสิ่งตางๆ ถึงแมวาตั้งแตขอ 1-7 จะ
ไมมีความสมบูรณ แตมุมมองของบุคคลซึ่งอยูในขอ 8 มีความพอใจก็จะทําใหตนเองมีความสุขได
สํานักงานการศึกษาวิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO. 2008:
12) ไดกลาวถึงองคประกอบของความสุขในการเรียนรูโดยแบงออกเปน
1. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
2. สังคมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
3. สุขภาพกายและจิตดี
4. การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัดของตนเอง
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5. สิ่งแวดลอมและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู และความสงบสุขในสังคม
จากองคประกอบของการความสุขในการเรียนรูขางตนสามารถนํามาสังเคราะหองคประกอบ
ของความสุขในการเรียนรู ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในการเรียนรู

-มีคุณธรรมจริยธรรม
องคประกอบดานสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น

ลายารด (Layard) (2005)







โทมัส (Thomas) (2007)

 

   
   
  
   

พระพรหมคุณาภรณ (2554)

พระมหาสุทิตย อาภากโร (2553)

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545)

วิเศษ ชินวงศ (2544)

จํารัส นองมาก (2551)












UNESCO (2008)

- เห็นคุณคาของตนเอง
- การเห็นคุณคาในการเรียน
- สุขภาพกายและจิตดี



   
   
 

   

ปลามเมอร (Palmer) (2007)

องคประกอบดานผูเรียน
- ความรักความศรัทธาตอการเรียน

วิชัย วงษใหญ (2542)

องคประกอบของความสุข
ในการเรียนรู

กิติยวดี บุญชื่อ และคณะ (2540)

นักวิชาการ

- มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูที่เกี่ยวของในสังคม



   

   
  
          

องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
-การจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

          

- สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู



   

   

องคประกอบดานการจัดการเรียนรู
- การเรียนรูที่สมดุล
- โอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
- บทเรียนสนุกจูงใจใหผูเรียน คนควาหาคําตอบ
- ผูเรียนไดรับการตอบสนองจากการใฝรู

    
    

  


    
    

 

  

หมายถึงความสัมพันธระหวาง นักวิชาการผูใหแนวคิดและองคประกอบของความสุขในการเรียนรู
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จากตาราง 1 สรุปไดวาองคประกอบในการเรียนรูอยางมีความสุขที่นักวิชาการสวนใหญใ ห
ความสําคัญ แบงออกไดเปน
1. องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งทางดานสุขภาพ
รางกาย และการพัฒนาภายในตน (Inner Self) คือการเห็นคุณคาของตนเอง เห็นคุณคาของการเรียน
รักและศรัทธาตอการเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
2. องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ทั้งในครอบครัว
และบุคลากรในโรงเรียนอาทิ เพื่อน ครู และผูเกี่ยวของ ตลอดจนสังคม
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียน ที่สงเสริมการเรียนรู ตลอดจนธรรมชาติที่แวดลอม
ผูเรียน
4. องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู และนําความรูไปปรับใชในสถานการณ
จริง

1.5 ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรู พบวา นักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูวามีดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 3) ไดกลาวถึงผูเรียนที่มีความสุขในการ
เรียนรูจะมีความรูสึกและพฤติกรรมดังนี้
1. ผูเรียนรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยที่มีหัวใจ มีความสามารถ
2. ผูเรียนรูสึกวาครูมีความรัก ความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอตนเอง
3. ผูเรียนมีความรูสึกวาสิ่งที่เรียนรูไมสูญเปลา สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
4. ผูเรียนมีความอยากเรียนรู
5. ผูเรียนเปนผูใฝรูในการเรียนและการคนควา
6. ผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนและการคนควา
7. ผูเรียนกระตือรือรนที่จะหาคนควาหาคําตอบดวยตนเองจากแหงเรียนรูที่หลากหลาย เชน
หองสมุด พิพิธภัณฑ สื่อตางๆ คนรอบขาง คนในชุมชน
สุชา จันทนเอม (2543: 20) ไดกลาวถึง ผูเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุขจะมีลักษณะเปนคนที่
มีความหวัง เปนคนที่ส ามารถประกอบกิจ การงานประสบความสําเร็จตามความปรารถนา มีรางกาย
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ไมมีอารมณขุนมัวหรือวิตกกังวลอยูเสมอ มีอารมณมั่นคงมีความอดทน
และมีความสามารถตอสูอุปสรรคตางๆ ได เปนคนที่ยอมรับความจริงในชีวิต ทําตัวใหเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
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วิชัย วงษใหญ (2542: 11) ไดกลาวถึง นักเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูวาจะมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี อันเปนผลมาจากการเรียนรู โดยผูเรียนไดรับการตอบสนองจากการ ใฝรู การกระทํา
การสรางสรรคของตนเอง ใชความสามารถในการคิด การใชเหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกใชวัสดุ
สิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร อยางประหยัดดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา
การที่ผูเรียนไดทําสิ่งที่ตนสนใจ สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ
มีการแบงปนซึ่งกันและกัน และประสบความสําเร็จ จะมีความสุข เปนกระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมี
ความสุข
ศันสนีย ฉัตรคุปต และคณะ (2544: 10) ไดกลาวถึง ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู วามี
ลักษณะดังนี้
1. ขยันทําการบาน
2. ไมหนีเรียน
3. เกิดความรู
4. กระตือรือรน
5. สนใจไขวควาหาความรู
6. อยากที่จะเรียนรู
7. สนุกที่จะไดเรียนรู
8. กระทําสิ่งตางๆ ไดสําเร็จ
ศักดิ์สิทธ สีหลวงเพชร (2544: 78) ไดสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน โดยพิจารณาจากตัว
บงชี้ของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข โดยทําการทดสอบคาเฉลี่ยกอน-หลังเรียน และทดสอบคา t
(t-test) พบวา มีตัวบงชี้ทั้งหมด 63 ตัวบงชี้ สามารถที่จะนําไปใชในการ ทําวิจัยจํานวน 34 ตัวบงชี้ ซึ่ง
สามารถเปนตัวบงชี้วัดการเรียนรูอยางมีความสุขได ดังนี้
1. มีสุขภาพแข็งแรง ราเริง แจมใส
2. มีการเคลื่อนไหวรางกายในหองเรียน
3. ไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีความสามารถ
4. เขาเรียนไดตรงเวลา
5. นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันได
6. แสดงออกในดานความคิด การกระทําและการตัดสินใจ
7. มีความสุขเมื่อไดเขาเรียน
8. สามารถคิดแกปญหาได
9. มีความมุงมั่นที่จะหาคําตอบใหสําเร็จ
10. มีการปรับปรุงผลงานตนเองอยูเสมอ
11. สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํา
12. มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
13. ชอบวิชาที่เรียน
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14. ทําแบบฝกหัดไดถูกตอง
15. สนใจและตั้งใจเรียน
16. ปรับตัวเขากับเพื่อนได
17. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ในหองเรียน
18. ใหเพื่อนมีสวนรวมในการประเมินผลงานตนเอง
19. มีการยกยองชมเชยเพื่อน
20. พรอมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของหองเรียน
21. มีความสามัคคีกับเพื่อนในหองเรียน
22. ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
23. มีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียมกัน
24. มีความคิดวาความสําเร็จของกลุมเกิดจากความรวมมือกัน
25. ยอมรับความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกัน
26. ครูใชสื่อประกอบการสอน
27. ครูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ
28. ครูยิ้มแยม แจมใส มีความเปนมิตรกับนักเรียน
29. ครูใหกําลังใจนักเรียนเวลาทํางาน
30. ครูมีความเปนกันเองกับผูเรียน
31. ครูเอาใจใสผูเรียนอยางทั่วถึง
32. ครูมีความยุติธรรมกับผูเรียนทุกคน
33. บรรยากาศในหองผอนคลายไมตึงเครียด
34. ปรับตัวเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมได
แองกัส (Angus. 2007) ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูไววา
1. มีสุขภาพกายและจิตดี
2. มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต
3. กระตือรือรนที่จะหาความรูจากแหลงความรูตางๆ
4. มีความคิดสรางสรรคในการทําสิ่งตางๆ
5. มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง
6. มีเมตตาและมีจิตใจออนโยน
7. ยอมรับความจริงในชีวิต
8. มีอารมณมั่นคง
9. มีความยุติธรรมกับผูอื่น
เฮลลิเวล และคณะ (Helliwell, Layard; & Jeffrey Sachs. 2010) ไดกลาวถึงลักษณะของผูท มี่ ี
ความสุขในการเรียนรูวา
1. มีความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลรอบขาง
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2. มีสุขภาพกายที่ดี
3. อารมณแจมใส ยิ้มแยมอยูเสมอ
4. มีเสรีภาพในการทําสิ่งตางๆ
5. พรอมใหความรวมมือในการทําสิ่งตางๆ กับสังคม
6. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
7. มีสภาพจิตใจที่เขมแข็งตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
8. สามารถวางแผนทําสิ่งตางๆ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
9. มีความมั่นใจในตนเอง
10. มีความหวัง (Hope) ในการทําสิ่งตางๆ
นอดดิ้ง (Nodding. 2003: 261) กลาวถึงผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูไววา
1. คิดวาบานและโรงเรียนเปนสถานที่ที่ดีที่สุด
2. เขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น
3. มองความสุขวาเปนทั้งวิธีการ (Mean) และจุดสิ้นสุด (End)
4. มีความพอเพียง
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO. 2008: 6-10)
กลาวถึงลักษณะของผูที่มีความสุขในการเรียนรูไววา
1. มีสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง
2. มีอารมณแจมใส ราเริง มั่นคง
3. ยอมรับความเปนจริง
4. เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยความกระฉับกระเฉง
5. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
6. ชวยเหลือผูอื่น
7. รักสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล
8. ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ
9. มีความคิดเปนของตนเอง
10. ชอบทํากิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัว
จากนิยามและขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่มี ความสุขในการเรียนรู โดยนักวิชาการ
ขางตนจะเห็นวาคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูมีมากมายหลายประการ อาจกอใหเกิด
ปญหาดานการจัดการเรียนรูซึ่งไมอาจกอใหเกิดความสุขที่แทจริงแกผูเรียน ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบ
ของความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นจากนักวิชาการหลายๆ ทาน มาจัดคุณลักษณะตางๆ เขา
ในองคประกอบตามแนวคิดที่ไดนําเสนอมา
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ตาราง 2 แสดงการสังเคราะหลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูตามองคประกอบของความสุขในการเรียนรู
ผูใหแนวคิด
องคประกอบของ
ความสุขใน
การเรียนรู

วิชัย วงษใหญ
(2542)

สุชา จันทนเอม
(2543)

ศักดิ์สิทธิ์
สีหลวงเพชร
(2544)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
แหงชาติ
(2544)
-รูสึกวาตนไดรับ
การยอมรับจาก
ครูและเพื่อน

องคประกอบดาน -สุขภาพรางกาย -รางกายแข็งแรง
ผูเรียน
และจิตใจดี
-มีความมั่นคง
-รูจักคิด
ทางอารมณ
ไตรตรองใน
การทําสิ่งตางๆ
-เห็นคุณคาของ
สิ่งตางๆ
-มีคุณธรรม
จริยธรรม

-สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
-มีความ
กระตือรือรนใน
การทําสิ่งตางๆ

องคประกอบดาน
สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น

-รวมมือในการทํา -มีสัมพันธภาพที่
กิจกรรมในการ
ดีกบั เพื่อนและครู
เรียน โดยคิดวา
ความสําเร็จของ
กลุมขึ้นอยูกับ
ความรวมมือ

ปลามเมอร
(Palmer)
(2007)
-มีความ
กระตือรือรนสนุก
ที่จะเรียน

นอดดิ้ง
(Nodding. 2003)

แองกัส
(Angus. 2007)

UNESCO
(2008)

-เขาใจตนเอง
-มีความพียงพอ
-มองความสุขวา
เปนกระบวนการ
และมุงมั่นที่จะ
บรรลุเปาหมาย
-ปฏิบัติในสิ่งที่ ดี
งาม

-มีอารมณมั่นคง
-มีความ
กระตือรือรนใน
การหาความรู
-มีเมตตามีจิตใจ
ออนโยน
-มีความพอเพียง
ในการดําเนิน
ชีวิต
-มีความคิด
สรางสรรค

-สุขภาพกาย
แข็งแรง
-มีอารมณแจมใส
ราเริง มั่นคง
-ยอมรับความ
เปนจริง สนใจ
เรียนรูสิ่งใหมๆ
-มีความพอเพียง
-มีคุณธรรม
ประจําใจ
-รักอยางมี
เหตุผล

-มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับครู เพื่อน
และครอบครัว

-มีสัมพันธภาพที่
ดีกับคนรอบขาง
-มีความยุติธรรม

-ชวยเหลือผูอื่น
-ขอบทํากิจกรรม
ที่มีสวนรวมกับ
เพื่อนและ
ครอบครัว

เฮลลิเวลและ
คณะ (Helliwell.
2010)
-สุขภาพดี
-มีอารมณมั่นคง
-จิตใจเขมแข็ง
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
-มีความมั่นใจใน
ตนเอง
-อารมณแจมใส
ยิ้มแยมอยูเสมอ
-มีอารมณมั่นคง
-มีความมั่นใจใน
ตนเอง
-มีคุณธรรม
-มีเสรีภาพและ
ความหวัง
-มีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนและ
บุคคลรอบขาง
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ตาราง 2 (ตอ)
ผูใหแนวคิด
องคประกอบของ
ความสุขใน
วิชัย วงษใหญ
การเรียน
(2542)
องคประกอบดาน
สัมพันธ (ตอ)
องคประกอบดาน -บรรยากาศแหง
สิ่งแวดลอม
ก า ร เ รี ย น รู ที่
สมดุล
องคประกอบดาน -มี ก ารเรี ย นรู ที่
การเรียนรู
สมดุลตามความ
ถนั ด และความ
สนใจของตนเอง
-รั ก การเรี ย นรู
ตอบสนองการ
ใฝรูและความคิด
สรางสรรค ของ
ตน

สุชา จันทนเอม
(2543)

ศักดิ์สิทธิ์
สีหลวงเพชร
(2544)
-ปรั บ ตั ว เข า กั บ
ผูอื่น
-บรรยากาศ ใน
หองผอนคลายไม
ตึงเครียด

สํ า นั ก ง า น
คณ ะกรรมกา ร ป ล า ม เ ม อ ร
น อ ด ดิ้ ง แองกัส
ก า ร ศึ ก ษ า (Palmer)
(Nodding. 2003) (Angus. 2007)
(2007)
แหงชาติ
(2544)

UNESCO
(2008)

-คิ ด ว า บ า นและ -รั ก สิ่ ง แวดล อ ม -รักธรรมชาติ
โ ร ง เ รี ย น เ ป น รั ก บ า น แ ล ะ
สถานที่ที่ดีที่สุด โรงเรียน
-มี โ อ กา ส เลื อ ก -มี แ ห ล ง ก า ร
เรี ย นตามความ เ รี ย น รู ที่
ถนั ด แ ละควา ม หลากหลาย
สนใจ

-ชอบการเรี ย นรู
สิ่งใหม
-ชอบการเรี ย นรู
ตามสภาพจริง มี
ค ว า ม สุ ข ต า ม
ธรรมชาติ
-การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

เฮลลี เ วล แ ล ะ
คณะ ( Helliwell.
2010)

-รั ก สิ่ ง แวดล อ ม
และปรั บ ตั ว เข า
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ไดดี
-รักการเรีย นรู ที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ส ภ า พ ก า ร ณ
ค ว า ม เป นจ ริ ง
ในสังคม
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จากการศึกษาองคประกอบและสัง เคราะหองคประกอบของความสุขในการเรียนรูและ
ลั ก ษณะของผู เ รี ย นในแต ล ะองค ป ระกอบ ผู วิ จั ย สรุ ป ได ว า ความสุ ข ซึ่ ง เกิ ด จากการเรี ย นรู
ประกอบดวย
1. องคประกอบดานผูเรียนมีตัวบงชี้ที่ประกอบดวย
1.1 มีความกระตือรือรนในการเรียนรู
1.2 เห็นคุณคาของตนเอง
1.3 มีคุณธรรมจริยธรรม
2. องคประกอบดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น
2.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู
2.2 มีความยุติธรรม
2.3 มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
3.1 เห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.2 ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี
3.3 แสวงหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
4. องคประกอบดานการเรียนรู
4.1 มีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางสมดุล
4.2 สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม
4.3 มีเปาหมายในการเรียนรูของตน

1.6 การวัดความสุขในการเรียนรู
นักการศึกษาและผูเกี่ยวของ ไดศึกษาการวัดวานักเรียนมีความสุขมากนอยเพียงใดและ
สรางเครื่องมือในการวัด ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนไวห ลายลักษณะดัง นี้ (กรมวิช าการ.
2543: 12-21; ศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร. 2544: 23; นอดดิ้ง (Nodding. 2003: 261))
1. การสัง เกตพฤติกรรม (Observation) เปน การรวบรวมขอมูลจากการเฝาดู ศึกษา
เหตุการณ ปรากฏการณเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมที่สังเกต เชน บุคลิกภาพ การใชคําพูด ทาทาง การ
ปฏิบัติกิจกรรม ทักษะและความสามารถของผูเรียน การสังเกตแบงตามโครงสรางได 2 ประเภทดังนี้
1.1 การสังเกตแบบไมมีโ ครงสราง (Unstructured Observation) เปน การสังเกตที่
ไมไดมีการกําหนดเรื่องราวหรือขอบเขตเนื้อหาไวลวงหนาชัดเจน เปนเพียงการกําหนดกรอบการ
สังเกตไวกวางๆ เปนการสังเกตอยางอิสระ
1.2 การสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation) เปนการสังเกตที่ไดกําหนด
เรื่องราวขอบเขตเนื้อหาไวลวงหนาแนนอนวาจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณอะไร มีการ
เตรียมเครื่องมือที่ไวสังเกตลวงหนาชัดเจน

30
จะเห็นไดวาการสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดตลอดเวลา โดยผูสังเกตไมขดั จังหวะ ผู
ถูกสังเกตอยางไรก็ตามควรมีกระบวนการและจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจ
ใชเครื่องมือ แบบมาตรประมาณคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพื่อประเมินผูเรียนตาม
ตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง ในสถานการณ และชวงเวลาที่แตกตางกันเพื่อขจัดความลําเอียง
2. การรายงานตนเอง (Self-Report) การใหผูเรี ยนมีโอกาสไดร ายงานตนเอง จะทําให
ผูเรียนทราบถึงแนวทางในการปรับตัว ความสนใจ เจตคติ ซึ่งไมสามารถทราบไดจากการสังเกต
เครื่องมือที่ใชรายงานตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การเขียนสะทอนตนเอง การใชแบบสํารวจ การ
พูดคุยกับผูส อน และการอภิปราย การไดร ายงานเกี่ยวกับความเชื่ อ ความรูสึกตางๆของตนเอง
จัดเปนขอมูลเชิงประจักษ เปนการใหขอมูลที่มีคุณคาเกี่ยวกับการรับรูตนเอง (Self) และสิ่งที่ผูเรียน
คาดหวังกับผูอื่น ควรกระตุนใหผูเรียนใหความรวมมือในการตอบคําถามดวยความจริงใจ เกิดความ
เชื่อมั่นวา จากการรายงานตนเองจะทําใหตนเองเกิดการพัฒนาตน เขาใจตนเองและพัฒนาตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น
3. การสัมภาษณ (Interview) เปนการเก็บขอมูลโดยผูรวบรวมขอมูล ไดพูดคุยกับ ผูให
ขอมูลโดยตรงและมีจุดหมายที่แนนอน จากการสัมภาษณ ทําใหไดรูความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
คุณลักษณะ เจตคติ อุปนิสัย เปนวิธีที่มีความยืดหยุนเนื่องจากผูสัมภาษณสามารถอธิบายคําถามได
ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอมูลมีความละเอียด ผูตอบมีโอกาสขยายความคําตอบที่ให นอกจากนี้ผูสัมภาษณ ยัง
มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมผูตอบขณะที่ตอบคําถามอยูดวย
4. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journal) เปนรูปแบบการเขียนบันทึกที่ใหผูเรียนเขียน
ตอบขอคําถามของครู ที่มักจะสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดในตัวชี้วัด เชน สิ่งที่ตนไดเรียนรู
ขอดีของตนเอง สิ่ง ที่ตองการการปรับปรุงแกไข ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้ทําใหผูสอนทราบถึง
ความกาวหนาในการเรียนรู และยังเปนการประเมินความคิดจากการเขียนของผูเรียนอีกดวย
5. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เปนการประเมินคุณลักษณะการอยูรวมกับ
ผูอื่น เพราะนอกจากครู และผูสอนอื่นๆ แลว เพื่อนถือวามีความใกลชิดกับผูเรียนมาก เนื่องจากเปน
การมีปฏิสัมพันธในลักษณะที่ผอนคลายและไมเปนทางการ อยางไรก็ตามผูประเมินจะตองย้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประเมิน คือ ผูเรียนตองเชื่อใจกัน ปราศจากอคติ หรือการเขาขาง เพื่อจะได
ขอมูลที่เที่ยงตรงและสามารถพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
อย างไรก็ ต ามในการประเมิ น ความสุ ขในการเรี ยนรู ใ นครั้ง นี้ ผู วิจั ย ใช การประเมิ น ที่
ประกอบดวย การสังเกตพฤติกรรมจากครูที่เกี่ยวของ เพื่อน และตัวผูเรียนเอง การเขียนสะทอนการ
เรียนรู เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสะทอนความสุขของผูเรียนอยางแทจริง

1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุขในการเรียนรู
งานวิจัยตางประเทศ
เซ็น (Shen. 2001: 2-9) ไดทําวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข เปน
ผลมาจากความเหมาะสมจากการใชวิธีการสอน โดยครูสามารถดึงความสนใจและความนึกคิดของ
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ผูเรียนออกมา การเรียนรูสามารถเกิดขึ้น ไดทั้งในชั้น เรียนและนอกหองเรียน มีผูใ หคําแนะนําที่
เหมาะกับความสนใจ การเยี่ยมชมงาน การใชเครื่องมือ การศึกษาจากวีดีทัศนและคนหาโครงสราง
ในคอมพิวเตอร สัง เกตความสนใจอยางกวางๆจัดประสบการณที่ห ลากหลาย แนะนําอยางฉลาด
นําไปสูการคนควาและทําใหสิ่งที่เรียนสัมพันธกับชีวิตจริง การนําสิ่งรอบตัวพื้นฐานที่จําเปนมาเรียนรู
การใช คํ า ถามนํ า ก อ นการเรี ย น การตอบกระทู การแสดงความคิ ด เห็ น และการมี กิ จ กรรมที่
สรางสรรค ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จในการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข
เมธทา (Metha. 1993: 13) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรูแบบ
รวมมือในวิชาคณิตศาสตร โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี โดยได
จัดการเรียนการสอนโดยเนน การทํางานแบบรวมมือ โดยไดทําการทดสอบผูเรี ยนที่เรียนตาม
กระบวนการที่วางไวผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมี ความสุขในการเรียนรูเพิ่มขึ้นและเห็นวาการเรียน
แบบรวมมือเปนการเรียนที่มีประโยชนกับตนเอง โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากขึ้น จาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โรเบอรตา (Roberta. 2002: 60-77) ไดทําการวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนการสอน แบบทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกต สัมภาษณและการประเมินผูเรียนเกี่ยวกับ การสอนดวยกระบวนการทํางานรวมกันเปนทีมจะ
ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนในการเรียนอยางไร ผลการวิจัยพบวาการเรียนการสอนที่มีการทํางาน
รวมกันเปนทีมจะมีประโยชน 2 ดานคือเปนการพัฒนาผูสอน และผูเรียนในการคนควาหาขอมูล
รวมกัน และพบวาผูสอน และผูเรียนมีสัมพันธที่ดีทําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่มีมิตรภาพ
ทําใหผูเรียนและผูสอนมีความสุขในการเรียนรูและการสอน
เลิฟเลส (Loveless. 2006: Online) ไดรายงานการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของความสุข
ในการเรียนรูซึ่งประกอบดวยนักเรียน มีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง นักเรียนมีความสุข
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน นักเรียนเห็นความสําคัญในการทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนเห็นวาสิ่งที่ไ ด
เรียนมีความสอดคลองกับชีวิตจริง
โฮลเดอร และคณะ (Holder; & et al. 2008) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง จิตใจ ศาสนา
ที่สงผลตอความสุขของนักเรียนอายุระหวาง 8-12 ป กลุมตัวอยางคือนักเรียนจํานวน 320 คนใน
ระดับประถมศึกษา รวมทั้ง ผูปกครองของนักเรียนในกลุมนี้ โดยเครื่องมือที่ใ ชใ นการทดลอง
ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 11ขอ ซึ่งมาจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสุขโดยใช
ศาสนาและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และนํามาจัดทําแบบสอบถาม และใหผูเรียนประเมินตนเอง
และใหผูปกครองประเมิน นอกจากนี้ยัง มีแบบสัง เกตพฤติกรรมของนักเรียนและแบบสัมภาษณ
ผูปกครองและนักเรียน โดยผลการทดลองปรากฏวา ความสุขของนักเรียนเปนผลมาจากการพัฒนา
ดานจิตใจของตนเองโดยเชื่อมโยงกับศาสนา การติดตอสัมพันธกับผูอื่น การเขาใจในความหมายและ
คุณคาของชีวิต ตลอดจนความเขมแข็งของจิตใจ ตลอดจนการมองโลกตามความเปนจริงจะนํามาซึ่ง
ความสุขของผูเรียน
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เฮลลิเวล และคณะ (Helliwell; & et al. 2010) ไดศึกษาถึงลักษณะของผูที่มีความสุขในการ
เรียนรูโดยใชแบบสํารวจ และแบบสังเกตผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนปรากฏวาลักษณะที่
สําคัญของผูที่มีความสุขในการเรียนรูคือมีความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลที่อยูรอบ
ขางมีสุขภาพกายและจิตดีพรอมใหความรวมมื อในการทําสิ่งตางๆ กับสังคมยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นสามารถวางแผนทําสิ่งตางๆ ที่ตั้งไว ใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความมั่นใจ
งานวิจัยในประเทศ
มารุต พัฒผล (2546: 90-91) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ระดับนักเรียน
ไดแกความภาคภูมิใ จในตนเอง ความสามารถในการปรับตัวและเจตคติตอครูผูส อนและ ตัวแปร
อิสระระดับหองเรียน ไดแก การจัดหองที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ และคุณ ลักษณะของครูผูสอนกับ
ความสุขในการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2546 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 727 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถาม 6 ฉบับ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรอิสระ ระดับนักเรียนไดแก ความภูมิใจในตนเอง
ความสามารถในการปรับตัว และเจตคติตอผูสอน และตัวแปรอิสระระดับนักเรียนทุกตัวแปร ไดแก
ความภาคภูมิใ จในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และเจตคติตอผูส อนสง ผลทางบวกตอ
ความสุขในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรอิสระระดับหองเรียนไดแก
การจัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญสงผลทางบวกตอ ความสุขในการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณลักษณะของผูสอนสงผลทางบวกตอความสุขในการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สายสมร โลหะกิจ (2546: 37-58) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 10,000 โดยวิธีการเรียนรู
อยางมีความสุข กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคณิตศาสตร สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05และผลการจั ดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรูอยางมี
ความสุข ทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียน รูจักบทบาทหนาที่
ของตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก และสามารถนําความรูที่ไดรั บไป
ใชในชีวิตประจําวันได
ศิริวัฒนา พูลสวัสดิ์ (2547: 1-4) ไดทําการศึกษาสภาพปจจัยในการสอนไดแก ปจจัยดาน
คุณ ลักษณะของผูเรียน ปจ จัยในการสอนที่สัมพัน ธกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีโดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ระดับการศึ กษาของผูปกครอง กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จํานวน 210 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยในการสอนที่ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข พบวาสภาพปจจัยใน
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การสอนที่ทําใหนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรียนรูอย างมีความสุข 3 อันดับแรก คือดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพ
ปจจัยในการสอนที่ทําใหนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเรียนรูอยางมีความสุขจัดอยู ในอันดับ
สุดทาย คือ ดานสื่อการเรียนและดานเครื่องมืออุปกรณตางๆ ปจจัยในการสอนดานบุคลิกภาพของ
ผูสอน ดานปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการการเรียนการสอน
ดานสื่อการเรียน ดานอาคารสถานที่ ดานสภาพแวดลอม ดานเครื่องมืออุปกรณตางๆ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการเรียนรูอยางมีความสุข และปจจัยดานคุณลักษณะของผูสอนดานกระบวนการเรียน
การสอนและดานสิ่งสนับสนุน มีความสัมพันธเชิงพหุคูณในทิศทางบวกกับการเรียนรูอยางมีความสุข
ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สุขุมาล อุดม (2548: 48-50) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมีความสุข กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 250 คน ปการศึกษา 2547
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบการวัดการเรียนรูอยางมีความสุข จํานวน 48 ขอแยก
เปน 4 องคประกอบ คือองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานผูเรียน องคประกอบของ
การเรียนรูอยางมีความสุขดานสัมพันธภาพกับเพื่อน องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุข
ดานผูสอน องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวาองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสัมพันธภาพกับเพื่อน มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (r = .396 และ r = .344) แต
องคประกอบดานผูสอน องคประกอบของการเรียนรูดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสัม พันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (r = .285 และ r = .236)
บพิตร อิส ระ (2550: 1-5) ไดพัฒนาโมเดลการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่
ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุง เทพมหานครจํานวน 400 คน โมเดลเชิ ง สาเหตุป ระกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปรคื อ
คุณลักษณะของครู การจัดการเรียนการสอน การไดรับการยอมรับ คุณลักษณะภายในตนเอง การ
ไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน และการเรียนรูอยางมี
ความสุข ตัวแปรสังเกตไดในโมเดลมี 20 ตัวแปร การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติพื้นฐานและวิเคราะหโมเดลลิสเรล ผลการวิจัยพบวา โมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นในการวิจยั
ครั้งนี้ การเรียนรูอยางมีความสุขไดรับอิทธิพลทางตรงสูงสุด จากการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
รองลงมาตามลําดับคือคุณ ลักษณะภายในตนเอง การไดรับการยอมรับ คุณ ลักษณะของครู การ
จัดการเรียนการสอนและการไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจสําหรับ ผูเรียนที่มีอิทธิพล
ทางออมสูง สุด การจัดการเรียนการสอน และรองลงมาตามลําดับคือคุณลักษณะของครู และการ
ไดรับการยอมรับ โดยการจัดการเรียนการสอนสง อิท ธิ พลทางออม ผานตัวแปรดานคุณ ลักษณะ
ภายในตนเอง การไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจและการนําไปใชใ นชีวิตประจําวัน
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โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความ
สอคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค - สแควรเทากับ 16.20 ที่องศาอิสระเทากับ 31 และมี
ความนาจะเปน .99 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนมีคาเทากับ 1.00 ตัวแปรโมเดลสามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของการเรี ยนรู อ ย า งมีค วามสุ ขของนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ใน
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 71
เบญจมาพร อุนสุข (2552: 1-3) เพื่อศึกษาตัวแปรปจจัย ไดแกการอบรมสั่งสอนการ
ปรับตัวดานการเรียน เจตคติตอครูผูสอน บรรยากาศการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขโดยแบงเปน 2 ดานไดแก ดานความสุขที่เกิดขึ้นใน
ตนเองและความสุขที่เกิดขึ้นในการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 405 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
การอบรมสั่ง สอน การปรับตัวดานการเรียน เจตคติตอครูผูส อน บรรยากาศการเรียนการสอน
สภาพแวดลอมทางกายภาพและการเรียนรูอยางมีความสุข มีคาความเชื่อมั่น .854, .819, .888,
.805, .891 และ .905 วิเคราะหขอมูลโดยใชการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (MMR) และ ตัว
แปรตามเอกนาม(MR) ผลการวิจัยพบวาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางตัวแปรปจจัยกับการ
เรียนรูอยางมีความสุขโดยรวมมีคาเทากับ .742 สามารถอธิบายรวมกันไดรอยละ 55 โดยตัวแปร
ปจจัยที่สงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแกการปรับตัวดานการเรียน เจตคติ
ตอครูผูสอนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ สวนบรรยากาศการเรียนการสอนสงผลทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาการเรียนรูอยางมีความสุขรายดาน พบวาคาสัมประสิทธิก์ าร
ถดถอยระหวางตัวแปรปจจัยกับการเรียนรูอยางมีความสุข 2 ดาน มีคาวิลคลแลมปดา .432 และคา
สหสัมพันธพหุคูณ ระหวางตัวแปรปจ จัยกับการเรียนรูอยางมีความสุข ดานความสุขที่เกิดขึ้น ใน
ตนเองและดานความสุขที่เกิดขึ้นในการเรียน มีคาสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ .699 และ .761 ซึ่งทุกดาน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นฤมล อึ้งเจริญ (2552: 1-3) ไดศึกษาความสัมพัน ธร ะหวางปจจัยบางประการไดแก
สัมพันธภาพดานครอบครัว คุณภาพการสอนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อนกับการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุข กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2551 กลุมธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 364 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามวัดการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุข แบบสอบถาม
เพื่อวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการวัดคุณภาพการสอน แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียน และแบบสอบถามการวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพื่อน ผลการวิจัยพบวา ปจ จัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว คุณ ภาพการสอน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนกับการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
เทากัน 0.751 ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดาน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขไดรอยละ 56.40 ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน และสัมพันธภาพระหว าง
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นักเรียนกับเพื่อนสง ผลทางบวกตอการเรียนรูชั้นในชั้นเรียนอยางมีความสุขอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยดานคุณภาพการสอนสงผลทางบวกตอการเรียนรูชั้นในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว ไมสงผล
ตอการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขโดยปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลทางตอการเรียนรูชั้นใน
ชั้นเรียนอยางมีความสุขมากที่สุด รองลงมาคือสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน เจตคติตอการ
เรียน และคุณภาพการสอน มีคาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ 0.486, 0.256,
0.155 และ 0.087 ตามลําดับ
เจริญขวัญ นําพา (2554: 2-6) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ใน
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาแบบรวมมือ เทียบกับเกณฑและเปรียบเทียบความสุขในการเรียนรูกอน
และหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนหนองหานวิทยา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัยไดแก แผนการจั ดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
แบบทดสอบวัดความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร แบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนรู แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑ รอย
ละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ความสุขในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
หลัง จากไดรับการเรียนรู สูง กวาหลัง การทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 และเมื่อ
วิเคราะหจากขอมูลเชิงคุณภาพพบวาสอดคล องกันคือนักเรียนมีความรูสึกที่ดีจากการจัดกิจกรรม
ทั้ง 3 ดานคือดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจทํางาน ดานบุคคลพบวา
นักเรียนสวนใหญพอใจและมีความสุขที่ไดกิจกรรมกับเพื่อน ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู พบวา
นักเรียนสวนใหญรูสึกพอใจ ตอ สื่ออุปกรณการเรียนรู สภาพแวดลอมที่ผอนคลาย และจากการ
ทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพัน ธกัน ทางบวกกับ ความสุขในการเรียนรู ของ
นักเรียน หลังจากไดรับการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการสัง เคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข องกับ ความสุขในการเรี ยนรู พบวา มี
ประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความหมายและองคประกอบของความสุข พบวาความสุขที่แทจริงเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตนของผูเรียน เมื่อผูเรียนมีความสุขจะมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียนรู และ
สนุกสนานในการเรียน รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น กลา
แสดงออก และสามารถนําความรูที่ ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ความสุขของผูเรียนเปนผลมาจาก
การพัฒนาดานจิต ใจของตนเองโดยเชื่อมโยงกับศาสนา การติดตอสัมพันธกับผูอื่น การเขาใจใน
ความหมายและคุณคาของชีวิต ตลอดจนความเขมแข็งของจิตใจ ตลอดจนการมองโลกตามความ
เปนจริง (เจริญขวัญ นําพา. 2554: 23; Holderl; & et al. 2008: 1-3) นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญ
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ไดกําหนดองคประกอบของความสุข ประกอบดวยการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น การจัดการเรียนรู
และสภาพแวดลอม (บพิตร อิสระ. 2550: 1-5; Helliwell; & eat al. 2010: 20)
2. ปจจัยที่สัมพันธหรือสงผลตอความสุขในการเรียนรู ไดแก ปจจัยภายในของผูเรียนซึ่ง
แบงออกเปนดานสุขภาวะ ดานศีลศึกษา คือ พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางมี
คุณประโยชนใหอยูในสังคมอยางเกื้อกูลมีความสุขรวมกัน ด านจิตตศึกษา คือ พัฒนาจิตใจใหงอก
งามในคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคงและมีความสุข ดานปญญาศึกษา คือ พัฒนาปญญาใหเกิด
ความรูเขาใจเทาทัน ของสิ่งทั้ง หลาย ตรงตามเปน จริง มีความสุขจากภายใน ปจ จัยภายนอกซึ่ง
แบงเปน ดานความสัมพันธ ดานสิ่งแวดลอมและดานการจัดกระบวนการเรียนรู (เบญจมาพร อุนสุข.
2552: 77; มารุต พัฒผล. 2546: 70; Holder; & et al. 2008: 9; Shen. 2001: 12-19)
3. ประโยชนของการเรียนรูอยางมีความสุข ผูเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุขจะมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์มีเจตคติที่ดีเจตคติตอการเรียน มุงมั่นพัฒนาตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ นื่
มีความมั่น ใจในการแสดงความคิดเห็ น กลาแสดงออก และสามารถนําความรู ที่ไ ด รับไปใชใ น
ชีวิตประจําวันไดและสามารถเติบโตเปนคนดีและเปนพลโลกที่ดีตอไปในอนาคต (สายสมร โลหะกิจ.
2546; Holder; & et al. 2008)
4. การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก
เรียนตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจของตนเอง (บพิตร อิสระ. 2550)
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุข ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหทฤษฎี
และนําแนวคิดตางๆที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแบบการเรียนรู (Learning Style)
ที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ทฤษฎีกระจกเงาและกระบวนการทํางานของสมอง (Mirror
Neurons) ซึ่งเนนกระบวนการทํางานของสมองเพื่อมุงมั่นพัฒนาตนเอง เขาใจตนเองและเห็นใจผูอ นื่ การ
จัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ที่มุงพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษยโดยใหสิทธิ
เสรีภาพในการเลือก อันจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรู การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร(
Communicative Approach) และการเรียนรูภาษาโดยบูรณาการเนื้อหาวิชา ( Content and Language
Integrated Learning) ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่พัฒนาผูเรียนอยางสมดุล และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่นอีกทั้งแสวงหาคําตอบอยางมีเหตุผลตามความถนัดของตน จากทฤษฎีและแนวคิดตางๆ
นํามาซึ่ง การพัฒนาแบบการเรี ยนที่ เสริ มสร างความสุขในการเรียนรู ตามแนวทางศาสนา โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้

2. แบบการเรียนรู (Learning Style)
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถใชทักษะใน
การหาความรูดวยตนเองตามแบบการเรียนรูที่แตกตาง (Common Core.2009.21) และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคลทีมี
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ตอการพัฒนาอัตลักษณของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่สรางสรรคและสมบูรณ (Johnson, D.W.
2009: 365-369) ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นของแบบการเรียนรูดังหัวขอตอไปนี้

2.1 ความหมายของแบบการเรียนรู
จากการศึ กษาความหมายของแบบการเรียนรู ของนั กวิช าการพบวา แบบการเรียนรู
หมายถึง ลักษณะวิธีการเรียนรู การคิด และการแกปญหาของผูเรียนแตละคนที่มีวิธีการที่ตนชอบ
หรือถนัด เปนองคประกอบดานรางกาย ปญญา และอารมณ ที่มีลักษณะคงที่ ซึ่งบงชี้วาผูเรียนรับรู
มีปฏิสัมพันธและตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางการเรียนอยางดี ผูเรียนสามารถนําวิธีการที่ตน
ถนัดไปใชในการจัดขอมูล จดจํา และรวบรวมสารสนเทศใหมๆ ที่มีความซับซอน การมีวิธีการเรียนรู
ที่แตกตางกันเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู พันธุกรรม ประสบการณเดิม ตลอดจนความตองการ
ของสิ่งแวดลอม การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะวิธีการเรียนรูของผูเรียนจะชวยสรางเสริม
ใหผูเรียนเกิดประสบการณเชิงรูปธรรม การสังเกตอยางไตรตรอง การสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม
การทดลองปฏิบัติจนเกิดความสุขในการเรียนรู (Canfield. 2007: 1-5. Online; Reid. 2010: 2-12.
Online; Witkin; & et al; & K. Wallen. 2002: 30-37)

2.2 ประเภทของแบบการเรียนรู
จากการศึกษาประเภทของแบบการเรียนรูต ามแนวตะวันตกและนักการศึกษาของไทย
พบวามีความสอดคลองกันโดยสรุปไดวา
พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต. 2535: 113) ไดกลาวถึงหลักและวิธีการในทางพุทธศาสนาวาแบบการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญามี 3 วิธี ไดแก
1. จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิดจากการไดคิดพิจารณาไตรตรองหาเหตุผล
2. สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิดจากการสดับรับฟงสิ่งตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรู
และการคิด
3. ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิดจากการฝกอบรมและลงมือปฏิบัติ
นอกจากนี้ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต. 2535: 117) ไดกลาวไววา ความรูที่เกิดจาก
การใชประสาทสัมผัส ไดแก ความรูที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย เรียกวา กายวิญญาณ ความรูที่เกิด
จากการสัมผัสทางหู เรียกวา มานวิญญาณ ความรูที่เกิดจากการรับรูทางลิ้น เรียกวา ชิวหาวิญญาณ
และความรูที่เกิดจากความคิดเรียกวา มโนวิญญาณ
ซึ่ง สอดคลองกับนักการศึก ษาและนักจิต วิท ยาที่เชื่อว า แบบการเรียนรู ที่แตกตางกั น
จําแนกได 4 ประการ คือ
1. แบบการเรียนรูจําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or Learning
Modality) เปนแบบการเรียนรูที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการที่อาศัย
ขอมูลและประสบการณตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก หู (วิญญาณ) ตา (จักษุวิญญาณ)
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จมูก (มานวิญญาณ) ลิ้น (ชิวหาวิญญาณ) กาย (สัมผัสวิญญาณ) การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
การรับรู และนําสิ่งที่รับรูไปสูกระบวนการทางสมอง เพื่อประมวลผลขอมูล (Klausmeier. 1985: 51)
โดยผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา (Bruner.
2008: Online; Piaget. 2011: Online) ซึ่งความแตกตางเหลานี้จะสงผลตอลักษณะ และกระบวนการ
รับรูใน แตละบุคคล ผูเรียนบางคนสามารถเรียนรูไ ดทางสายตาหรือการมองเห็น ผูเรียนบางคน
สามารถรับรูไ ดดีจ ากการฟง หรือการใชป ระสาทสัมผัส ทางหู ด วยเหตุ นี้เองนั กการศึ กษาและ
นักวิช าการหลายทานที่เห็น ดวยกับหลักการดัง กลาวจึง ไดจําแนกแบบการเรียนรู จําแนกตาม
ชองทางการเรียนรู (Perceptual Pathways of Learning Modality) ดังนี้
คิง (King. 1994: 67-82) ไดจําแนกแบบการเรียนของนิสิตนัก ศึกษาโดยอาศัยพื้นฐาน
ทฤษฎีการทํางานหลายมิติของเซลลสมอง (Multifaceted Functions of the Brain) โดย แบงการ
เรียนของนักเรียนออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ
1. แบบการเรียนแบบการเห็น (Visual) หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของนิสิตที่มี
แนวโนมในการใชสายตามองภาพกราฟ แผนภูมิตางๆ เพื่อกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู
2. แบบการเรีย นแบบการฟง (Audio) หมายถึ ง ลั กษณะและวิธี การเรี ยนของนิ สิ ต
นักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชหูฟงขอความสื่อตางๆ เพื่อกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู
3. แบบการเรี ย นแบบอ า น (Reading) หมายถึ ง ลั ก ษณะและวิ ธี ก ารเรี ย นของนิ สิ ต
นักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชส ายตาอา นขอเขี ยน หรื อขอความที่ใ ชเ อกสารตํ าราตา งๆ เพื่ อ
กอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู
4. แบบการเรียนแบบการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของ
นิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งกอใหเกิดความทรงจําและ การเรียนรู
นอกจากนี้ คิง (King) ยังไดแบงการเรียนของนิสิตนักศึกษาตามลักษณะการที่สมองจัด
กระทํากับขอมูลเปน สองแบบ คือ แบบการเรียนแบบจับกลุม กับแบบการเรียนแบบการเชื่อมโยง
เปนสาย ซึ่งแบบการเรียนแบบจับกลุม หมายถึง ลักษณะและวิธีการของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนม
ในการจับจุด จับประเด็นใหเปนกลุมเปนประเภทเพื่อกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู สวน แบบ
การเรียนแบบการเชื่อ มโยงเป น สาย หมายถึง ลักษณะและวิ ธีการเรี ยนของนิ สิต นั กศึก ษาที่ มี
แนวโนมในการเชื่อมโยงมโนทัศน ในรูปของการเชื่อมโยงคําโดยมีกระบวนและขั้น ตอนของการ
เชื่อมโยงในแนวตรง (Linear) เพื่อกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู
คณะกรรมการฝายทรัพยสิน มหาวิท ยาลัยอิ ลลิน อยส (The Broad of Trustees of
University of Illinois. 2008: Online) ไดแบงแบบการเรียนเปน 4 แบบ ซึ่งสอดคลองกับคิง ดังนี้
1. แบบการเรียนแบบเห็น (Visual/Verbal Learners) ผูเรียนจะเรียนไดดีที่สุดก็คือ
เนื้อหา เปนการนําเสนอแบบขอมูลที่เปนรูปของการเขียน ตัวอยางในการสอนในหองเรียน ผูที่มี
ลักษณะแบบเรียนนี้จ ะชอบการสอนที่ครูใ ชกระดานชอลก หรือการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยท
เพื่อที่จ ะแสดงใหเห็น โครงเรื่องเนื้อหาระหวางการบรรยาย ชอบจดบัน ทึกผูเรียนแบบนี้จ ะชอบ
สภาพแวดลอมแบบงายๆ ซึ่งผูเรียนที่มี่แบบการเรียนแบบนี้เหมาะสําหรับการเรียนการสอนบน
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เครือขายเปน อยางมาก เพราะขอมูลตางๆ ของเนื้อหาการเรียนการสอนมักจะนําเสนอในรูปของ
ตัวอักษร
2. แบบการเรียนแบบการอาน (Visual / Nonverbal Learners) ผูเรียนจะเปนแบบชอบใช
ภาพกราฟก นําภาพวาดแผนขอ มูล เชน การใชภาพการตูน เปน ตน ในการเรียนการสอน ใน
หองเรียน ผูเรียนชอบใหครูใชวีดิทัศน ภาพยนตร แผนที่ และภาพวาด (Diagram) ผูเรียนในลักษณะ
นี้ยังชอบเรียนในภาวะสิ่งแวดลอมที่เรียบๆ ในสภาพการเรียนบนเครือขายที่ยังเหมาะกับผูเรียนที่มี
แบบการเรียนแบบนี้ เพราะภาพกราฟกที่แทนขอมูลสามารถชวยใหผูเรียนมีแบบการเรียนแบบนี้
เกิดมโนภาพและแนวคิดจําได
3. แบบการฟง (Auditory / Verbal Learners) ผูเรียนลักษณะนี้จะชอบใชเสียงมากกวา
ชอบฟงครูบรรยาย และมีสวนในการอภิปรายกลุม ชอบฟงเสียงจากเทปเสียง เวลาตองการที่จะจําสิง่
ใดก็จะเปลงเสียงออกมาดังๆ ผูเรียนแบบนี้จะเรียนไดดี ถามีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธกัน หรืออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการพูด/ฟง ในการจัดสภาพแวดลอมบนเครือขายซึ่ง ควรมีกิจกรรม
กลุมที่สงเสริมการเรียนรู นอกจากนี้การใชเทคโนโลยี เพื่อเผยแพรขอมูลทางเสียงและการประชุม
ผานคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนที่มีแบบการเรียนดังกลาวนี้เรียนไดดีที่สุด
4. แบบใชการเคลื่อนไหว (Tactile / Kinesthetic Learners) ผูเรียนในลักษณะนี้ใชการ
เคลื่อนไหว หรือแตะตองสวนรางกาย เชน นับนิ้ว ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหว ผูเรียนประเภทนี้ชอบ
การปฏิ บั ติ ทดสอบ หรื อ ศึ ก ษานอกสถานที่ แต ถ า ในการเรี ย นการสอนบนเครื อ ข าย ควรใช
สถานการณจําลองกราฟก 3 มิติ และมีการสนทนาบนเครือขาย
เรด (Reid. 2010: Online) ศึกษาและจัดกลุมแบบการเรียนรูเปน 6 ประเภท โดยยึด
ลักษณะการรับรูขอมูลและการทํางาน คือ
1. การเรียนรูโดยใชสายตา (Visual Learning) หมายถึง การใชภาษาเพื่อการศึกษาขอมูล
ทั้ง ที่เปนภาษาและภาพ เชน อานหนัง สือ แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ปายประกาศ วีดิทัศน และ
ภาพยนตร
2. การเรียนรูโดยการฟง (Auditory Learning) หมายถึง การรับขอมูลจากการฟง เชน
การฟงการบรรยาย อภิปรายบทสนทนา แถบบันทึกเสียง
3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Kinesthetic Learning) หมายถึง การเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณจําลอง เชน การแสดงบทบาทสมมติ (Role - play) การแสดงละคร การ
สัมภาษณ และการเรียนรูจากประสบการณจริง
4. การเรียนโดยการกระทํา (Textile Learning) หมายถึง การเรียนรูโดยการลงมือกระทํา
งานตางๆ เชน สรางแบบจําลอง การทดลอง และการเรียนจากสิ่งที่จับตองได เชน สมุดภาพหรือ
บัตรคํา
5. การเรียนรูดวยตนเอง (Individual Learning) หมายถึง การที่ผูเรียนชอบเรียนดวย
ตนเอง หรือตามลําพังทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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6. การเรียนรูเปนกลุม (Group Learning) หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนทํางานรวมกับ
เพื่อนหรือเพื่อนรวมชั้นทั้งแบบเปนคูหรือเปนกลุม
คลาก (Clark. 2010: Online) แบงผูเรียนออกเปน 3 ประเภท โดยอาศัยรูปแบบการ
เรียนรูดานการรับขอมูล (Perceptual) ดังนี้
1. ผูเรียนแบบฟง (Auditory Learners) เปนผูเรียนที่เรียนไดดีเมื่อไดรับขอมูลเสียง เราจึง
มักพบผูเรียนประเภทที่ชอบพูดคุย ชอบอานออกเสียงหรือขยับริมฝปากเมื่ออานในใจ
2. ผูเรียนแบบฟง (Auditory Learners) แบงออกเปน 2 แบบคือ
2.1 ผูเรียนแบบมองภาษา (Linguistic) จะเรียนไดเมื่อไดรับขอมูลที่เปนภาษาเขียน
ชอบจดขอมูลเพื่อไวทบทวนภายหลัง
2.2 ผูเรียนแบบมองภาพ (Spatial) ไมช อบดูภาษาเขียน แตช อบที่จ ะเห็นขอมูล ที่
ปรากฏในรูปของภาพ ตาราง แผนภูมิ การสาธิต วีดิทัศน ภาพยนตร
2.3 ผูเรียนแบบเคลื่อนไหว (Kinesthetic Learners) แบงออกเปน 2 แบบคือ ผูเรียนที่
ชอบการสัมผัส หรือการลงมือกระทํา (Tactile / Touch) และผูเรียนที่ช อบปฏิบัติ เคลื่อนไหว
(Kinesthetic / Movement) ผูเรียนทั้งสองแบบนี้จะนําเขาขอมูลจากการสัมภาษณ ชอบทํากิจกรรมที่
ไดเคลื่อนไหวมือและรางกาย ไมชอบการนั่งฟงลําพัง
เฟลเดอร และซิลเวอรแมน (Felder; & Silverman. 2007: Online) ไดนําเสนอแบบ การ
เรียนรู 5 ประเภท ดังนี้
1. ดานการรับรู (Perception) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีของ คารล จุง (Carl Jung) ที่
กลาวถึงการรับรูของมนุษย ซึ่งมี 2 ทาง ไดแก การรับรูโดยออม เชน การครุนคิด จินตนาการ ลาง
สังหรณ แบบการเรียนรูตามมิติการรับรูแบงได 2 แบบ คือ
1.1 ผูเรียนแบบประสาทสัมผัส (Sensing Learner) ผูเรียนประเภทนี้ ชอบการเรียนรูที่
เกิดจากความจริง หรือการสังเกต ชอบแกปญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไว
1.2 ผูเรียนแบบญาณหยั่งรู (Intuitive Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบการไตรตรอง
การจินตนาการ การคิด และการตีความ ชอบการเรียนรู และความหลากหลาย
2. ดานการนําเขาขอมูล (Input) เปนทางเขาของขอมูลที่ผูเรียนรับเขาทางตาหรือทางหู มี
2 แบบคือ
2.1 ผูเรียนแบบการมอง (Visual Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบรับขอมูลจากสิ่ง ที่
มองเห็น ไดแก รูปภาพ ภาพยนตร แผนภาพ กราฟ แผนผัง และการแสดง
2.2 ผูเรียนแบบถอยคําภาษา (Verbal Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบรับขอมูลจากสื่อ
ที่เปนภาษา ไดแก คําพูด งานเขียน
3. ดานการจัดระบบขอมูล (Organization) เปนการจัดระบบขอมูลเพื่อความสะดวกสบาย
ของผูเรียน มี 2 แบบ คือ
3.1 ผูเรียนแบบนิรนัย (Deductive Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนโดยวิธีสังเกตดู
ผลการทดลอง หรือดูตัวอยางที่เกิดขึ้นแลวสรุปอางอิงไปสูกฎหรือทฤษฎี
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3.2 ผูเรียนแบบอุปนัย (Inductive Learner) ผูเรียนประเภทนี้ช อบเรียนกฎทั่วๆ ไป
กอน แลวนําไปสูผลที่เกิดตามมารวมถึงการนําไปประยุกตใช
4. ดานการจัดกระทําขอมูล (Processing) เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอนในการรับ
เอาขอมูลแลวนํามาจัดกระทําจนเกิดความรู มี 2 แบบคือ
4.1 ผูเรียนแบบปฏิบัติ (Active Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบ
ทดลอง อภิปราย อธิบายใหผูอื่นฟง ชอบทํางานกลุม
4.2 ผูเรียนแบบไตรตรอง (Reflective Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบใชเวลาในการคิด
ใครครวญกอนลงมือปฏิบัติ ชอบทํางานเปนคูหรือคนเดียว
5. ดานการทําความเขาใจขอมูล (Understanding) เปนการทําความเขาใจขอมูลที่ไดรับ มี
2 แบบคือ
5.1 ผูเรียนแบบทําความเขาใจขอมูลเปนสวนๆ (Sequential Learner) ผูเรียนประเภท
นี้สามารถรับรูขอมูลและทําความเขาใจขอมูลในแตละสวนยอยๆ ที่สัมพันธกันเปนแนวตรงเปนลําดับ
ชอบแกปญหาแบบเปนขั้นตอนและงายในการปฏิบัติตาม
5.2 ผูเรียนแบบทําความเขาใจขอมูลทั้งหมดหรือองครวม (Global Learner) ผูเรียน
ประเภทนี้สามารถรับขอมูลและทําความเขาใจเนื้อหาในภาพรวม ชอบแกปญหาที่ซับซอนไดอยาง
รวดเร็ว ชอบทําอะไรก็จะทําทั้งหมดและจะทําเมื่อสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดกอน
มัณฑรา ธรรมบุศย (2551: Online) ไดกลาวขยายความคิดแบบการเรียนรู 3 แบบคือ V
(Visual), A (Auditory) และ K (Kinesthetic) โดยมีองคประกอบดานสภาวะของบุคคลขณะที่รับ
ขอมูล (States of Consciousness) ดานสภาวะของจิตสํานึก (Consciousness) ดานจิตใตสํานึก
(Unconsciousness) มาเชื่ อมโยงเข ากั บองค ป ระกอบดา นช องทางการรั บ ขอ มูล (Perceptual
Pathways) และองคประกอบดานสภาวะของบุคคล ขณะที่รับขอมูล (States of Consciousness) มา
เชื่อมโยงเขาดวยกัน แบงแบบการเรียนรูได 6 แบบ ดังนี้คือ
1. แบบ V – A – K เปนผูเรียนที่เรียนไดดีที่สุด เมื่อไดอานและเลาเรื่องตางๆ ใหผูอื่นฟง
เปนผูเรียนที่ขยันอานหนังสือแตไมชอบเลนกีฬา
2. แบบ V – K – A เปนผูเรียนที่เรียนไดดีที่สุด เมื่อไดลงมือปฏิบัติตามแบบอยาง ชอบตั้ง
คําถามไปเรื่อยๆ ชอบทํางานเปนกลุม
3. แบบ A – K – V เปนผูเรียนที่ไดดีที่สุด หากไดสอนคนอื่น ชอบขยายความเวลาเลา
เรื่อง แตมักมีปญหาเกี่ยวกับการอานและการเขียน
4. แบบ A – V – K เปนผูเรียนที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดชัดถอยชัดคํา พูดจามี
เหตุผล รักความจริง ชอบเรียนวิชาที่ตองใชความคิด เวลาเรียนจะพูดเพื่อใหตนเองเขาใจ ไมชอบ
เรียนกีฬา
5. แบบ K – V – A เปนผูที่เรียนรูไดดีที่สุด หากไดทํางานใชความคิดในสถานที่เงียบสงบ
สามารถทํางานที่ใชกําลังกายไดอยางดี ไมชอบฟงครู
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6. ประเภท K – A – V เปนผูที่เรียนที่เรียนไดดีที่สุด หากไดเคลื่อนไหวรางกายไปดวย ไม
ชอบอยูนิ่ง มีปญหาในดานการอานและการเขียน
จากการศึกษาแบบการเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or
Learning Modality) ของนักการศึกษาหลายๆ จากนั้นนํามาวิเคราะหผานตารางการสังเกตแบบ
การเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or Learning Modality) ได
ดังตอไปนี้
ตาราง 3 แสดงการสังเคราะหแบบการเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways
of Learning Modality)
การเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู
แนวคิดนักวิชาการ/
แบบการเรียนรู
1. คิง/คณะกรรมการฝาย
ทรัพยสินมหาวิทยาลัย
(1994)
- แบบเห็น
- แบบการฟง
- แบบการอาน
- แบบการเคลื่อนไหว
2. เรด/คลาก (2010)
- แบบการใชสายตา
- แบบการฟง
- แบบการปฏิบัติ
- แบบการกระทํา

ทางสายตา
(Visual)

ทางโสต
ประสาท
(Auditory)

ทางประสาท
สัมผัส
(Tactile)

ทางการ
เคลื่อนไหว
รางกาย
(Kinesthetic)
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ตาราง 3 (ตอ)
การเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู
แนวคิดนักวิชาการ/
แบบการเรียนรู
3. เฟลเดอรและซิลเวอรแมน
(2008)
- แบบประสาทสัมผัส
- แบบญาณหยั่งรู
- แบบการมอง
- แบบถอยคําภาษา
- แบบอุปนัย
- แบบนิรนัย
- แบบปฏิบัติ
-แบบไตรตรอง
4. มัณฑรา ธรรมบุศย (2551)
- แบบ V – A – K
- แบบ V – K – A
- แบบ A – K – V
- แบบ A – V – K
- แบบ K – V – A
- แบบ K – A – V
ความถี

ทางสายตา
(Visual)









ทางการ
เคลื่อนไหว
รางกาย
(Kinesthetic)

ทางโสต
ประสาท
(Auditory)

ทางประสาท
สัมผัส
(Tactile)
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หมายถึงความสัมพันธระหวาง แนวคิดของนักวิชาการกับแบบการเรียนรูที่จําแนกตาม

ชองทางการรับรู
จากตาราง 3 แสดงการสั ง เคราะห แ บบการเรี ย นรู ที่ จํ า แนกตามเรื่ อ งทางการรั บ รู
(Perceptual Pathways of Learning Modality) พบวา แบบการเรียนที่รับรูและนําสิ่ง ที่รับรูสู
กระบวนการทางสมองไดดีที่สุด และผูเรียนมีความสุขมากที่สุดและนักวิชาการจํานวนมากใหความ
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สนใจในการเรียนรูภาษาแบงออกเปน 3 แบบ คือ (Almasa; & et al. 2009: 23-34; Yunfei. 2002:
2-5; Chang; 2004: 4-5)
1. แบบการเรียนรูทางสายตา (Visual Learner) หรือแบบการเรียนรูแบบจินตามยปญญา
เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติหรือเรียนรูดวยการอานหนังสือ แผนผัง แผนภูมิ
รูปภาพ ปายประกาศ วีดิทัศน และภาพยนตร หรือจากเนื้อหาที่เขียนเปนเรื่องราว
2. แบบการเรียนรูทางโสตประสาท (Auditory Learner) หรือแบบการเรียนรูแบบ สุตมยปญญา เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติหรือเรียนรูดวยการฟง การบรรยาย การ
อภิปราย บทสนทนา เรื่องสั้น เพลง หรือเพลงเขาจังหวะ แถบบันทึกเสียง
3. แบบการเรี ยนรูจ ากการเคลื่ อนไหวรางกาย / การปฏิบัติ (Kinesthetic / Tactile
Learner) หรือแบบการเรียนแบบภาวนามยปญ ญา เปน พฤติกรรมการเรียนรูที่ผู เรียนเลือกฝ ก
ปฏิบัติหรือเรียนรูดวยการเลน การแสดงบทบาทสมมติ (Role – play) การแสดงละคร การสัมภาษณ
การโตตอบทางสรีระ การเลนเกมทางภาษา และการเรียนรูจากประสบการณจริง
แบบการเรียนรูจําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคิด (Cognitive Style)
แบบการเรียนรูแบบการคิด (Cognitive Style) หมายถึง ลักษณะการคิด หรือกระบวนการ
คิดของบุคคลในการประมวลผลขอมูล (Information Processing) ที่เปนลักษณะเฉพาะบุคคลในการ
รับรูการคิด การจํา และการแกปญหา (Keefe. 1991: 61; Bruner. 2008: Online; & Piaget. 2008:
Online)
การเรี ยนรูจ ะเกิด ขึ้น ไดเ มื่อ บุค คลนํา ขอมู ลหรือ สิ่ง เร าต างๆ ที่ รับ รูม าประมวลผล
(Processing) ในสมองเกิดเปนความรู ความเขาใจ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานที่จําแนกแบบการ
เรียนรูตามหลักการหรือทฤษฎีกระบวนการคิด ดังนี้
วิทคิน และคณะ (Witkiin; & et al. 1997: 104) ไดจําแนกแบบการเรียนรู 2 แบบ ดังนี้
1. แบบพึ่งพาสิ่งแวดลอม (Field Dependent Learning) ผูเรียนประเภทนี้มองสิ่งตางๆ
เปนภาพรวม ชอบอยูใตอิทธิพลสิ่งแวดลอม ตองการแรงเสริมจากสังคม รับรูในเรื่องของมโนทัศน
ชอบใชอวัจนภาษาในการสื่อสาร
2. แบบไมพึ่ง พาสังคม (Field Independent Learning) ผูเรียนประเภทนี้มองสิ่งตางๆ
อยางวิเคราะห ไมชอบอยูใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เปนตัวของตัวเอง ชอบทดสอบสมมติฐาน
แม็กคาธีร (McCarthy. 2007: Online) ไดนําแนวคิดวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณของ
คอลบ มาพิจารณาวามี 2 มิติคือ การรับรู (Perception) และกระบวนการ (Processing) การรับรู
เกิดขึ้นจากประสบการณตรง (Concrete Experience) และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม
(Abstract Conceptualization) ซึ่งแทนดวยแกนตั้ง (y) สวนกระบวนการรับรูเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
จริง (Active Experimentation) และจากการเฝาสังเกต (Reflective Observation) ซึ่งแทนดวยแกน
(x) เมื่อเกิดทั้งสองตัดกัน ทําใหเกิดพื้นที่ 4 สวนที่อธิบายแบบการเรียนรูของบุคคลได 4 แบบ ดังนี้
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1. ผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative Learner) ชอบเรียนรูจากประสบการณ และการ
สังเกต อยากรูอยากเห็น ชอบใชคําถามวา “ทําไม” (Why)
2. ผูเรียนที่ถนัดการคิดวิเคราะห (Analytic Learner) ชอบเรียนรูจากการนําประสบการณ
หรือขอมูลมาคิดวิเคราะหไตรตรองจําแนกแยกแยะ ใชเหตุผลเพื่อทําความเขาใจกับเรื่องตางๆ ชอบ
ใชคําถามประเภท “อะไร” (What)
3. ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common Sense Learner) ชอบเรียนรูจากการนําความรู
ความคิดไปปฏิบัติ ชอบทดลองเพื่อหาคําตอบที่ตองการ ชอบใชคําถามประเภท “อยางไร” (How)
4. ผูเรียนที่ถ นัดปฏิบัติเชิ ง สถานการณ (Dynamic Learner) ชอบเรียนรูจ ากการนํา
ประสบการณรูป ธรรมสูการปฏิ บัติ ชอบเสี่ยงเผชิญ สถานการณตางๆ สนุกกับ การคน พบ และ
ประดิษฐงาน ชอบใชคําถามประเภท “ถา” (If)
ซึ่งสอดคลองกับ คอลบ (Kolb. 2008: Online) ซึ่งไดเสนอการเรียนรูเชิงประสบการณ
(Experiential Learning Style) เพื่อ อธิ บายกระบวนการเรี ยนรู ของบุ คคล เมื่อ บุคคลไดรั บ
ประสบการณตรงหรือประสบการณเชิงรูปธรรม (Concrete Experience) บุคคลจะเรียนรูจาก การ
สัง เกต ไตรต รอง (Reflective Observation) เฝาดูแ ละรับฟง และสร างเปน ความคิด รวบยอด
(Abstract Conceptualization) การเรียนรูในขั้นนี้จะมุงใชเหตุผลและความคิด นําความคิดรวบยอด
ใหมมาทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) จริงในสถานการณตางๆ การเรียนรูจะเกิดจาก
การกระทําและเริ่มการเรียนรูตามวงจรในรอบใหมตอเนื่องไปเรื่อยๆ จากแนวคิดวงจรการเรียนรู เชิง
ประสบการณ (Experiential Learning Style) คอลบ (Kolb) จึงไดจัดแบบการเรียนรูออกเปน 4
แบบ ดังนี้
1. การเรียนรูแบบอเนกนัย (Divergent: Experiencing and Reflecting) เปนแบบการ
เรียนรูที่เรียนไดดีจากการสัมผัส การสังเกต ชอบแสวงหาประสบการณใหมๆ ชอบแสวงหาขอมูล
ความรู และนําประสบการณขอมูลมาคิดวิเคราะห ไตรตรองแสวงหาแนวคิดและทางเลือกที่หาก
หลาย
2. แบบการเรียนรูแบบซึมซับ (Assimilative: Reflection and Thinking) เปนแบบการ
เรียนรูที่เรียนไดดีจากการศึกษารวบรวมขอมูล มีความสนใจในหลักการเชิง นามธรรม ชอบคิด
ไตรตรอง สรุปเปนหลักการหรือทฤษฎีจากขอมูลที่ไดรับ ชอบคิดเชิงทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ
3. แบบการเรียนรูแบบเอกนัย (Convergent: Thinking and Doing) เปนแบบการเรียนรูที่
เรียนไดดีจากการคิดและการกระทํา ชอบการวางแผน การคิดแกปญ หา การลงมือปฏิบัติ เพื่อ
แสวงหาคําตอบทีถ่ ูกตอง
4. แบบการเรียนรูแบบประยุกตใช (Accommodative: Doing and Experiencing) เปน
แบบ การเรียนรูที่เรียนไดดีจากการลงมือกระทํา การทดลองชอบเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อรับรู
ประสบการณที่หลากหลาย เปนผูชอบทําและแกปญหาดวยการปฏิบัติจริง ชอบทํางาน และสนใจใน
การประยุกตใชเทคนิคตางๆ
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จากการศึกษาแบบการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคิด (Cognitive Style)
พบวา การเรียนรูที่จําแนกตามกระบวนการคิด ผูเรียนจะตองมีสิ่งเรา หรือการจัดประสบการณตางๆ
จากครู เพื่อผูเรียนจะไดนําไปประมวลผล (Processing) ในสมองจึงจะเกิดเปนความรูความเขาใจ
โดยอาศัยประสบการณเดิมของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของผูวิจัยในเรื่องทฤษฎียู (UTheory) ซึ่งเปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะตองวิเคราะหและประมวลผลในสิ่งที่รับรู เพื่อกอใหเกิดการรับรู
และความสุขในการเรียนรู
แบบการเรียนรูจ ําแนกตามลักษณะของพฤติกรรม (Behavior Style)
นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาแบบการเรียนรูจากพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกทางดาน
อารมณ ความรูสึก การปฏิบัติ และทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู ดังนี้
กราซา และไรซแมน (Grasha; & Riechmann. 2007: Online) ไดนําเสนอแบบการ
เรียนรูของผูเรียนออกเปน 6 แบบ ดังนี้
1. แบบอิสระ (Independent Learning)) ชอบคิดและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง แตชอบฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความสุขหากไดทํา และไดคิดดวยตนเอง
2. แบบพึ่งพา (Dependent Learning) ผูเรียนประเภทนี้ขาดความรู ความสามารถ และ
ความมั่นใจในตนเอง จึงยึดผูอื่นเปนแนวทางในการเรียนรู จะเลียนแบบ หรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูอื่น
3. แบบรวมมือ (Collaborative Learning) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรวมกับผูอื่น มี
ความสุขในการเรียนรู หากไดมีปฏิสัมพันธทํางานรวมกับผูอื่น
4. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Learning) ผูเรียนประเภทนี้ขาดแรงจูงใจ และจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
5. แบบแขงขัน (Competitive Learning) ผูเรียนประเภทนี้ชอบการเรียนที่มีลักษณะ ทา
ทาย มีพยายามที่จะทําอะไรไดดีกวาผูอื่น การชนะผูอื่นเปนแรงจูงใจในการเรียนรู
6. แบบมีสวนรวม (Participant Learning) ผูเรียนประเภทนี้มีความรับผิดชอบในการเรียน
และพยายามเรียนรูใหไดมากที่สุดในสิ่งที่ตนตองการ ไมสนใจเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมสัมพันธกับ
เปาหมายการเรียนรูของตน
แคนฟลต (Canfield. 2007: Online) ไดนําเสนอแบบการเรียนรูตามลักษณะพฤติกรรมที่
ผูเรียนแสดงออก 9 แบบ ดังนี้
1. แบบอิงสังคม (Social Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรวมกับผูอื่น
2. แบบอิสระ (Independent Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบใชความคิดและทํางานอยาง
อิสระตามลําพัง
3. แบบคิดเชิง มโนทัศน (Conceptual Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบคิดและทํางานที่มี
ลักษณะเปนนามธรรม หลักการ หรือทฤษฎี
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4. แบบประยุกตใช (Applied Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรูในเรื่องที่เปนรูปธรรม
การทํากิจกรรม หรือโครงงาน
5. แบบสังคมเชิงประยุกตใช (Social Applied Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบปฏิสัมพันธและ
เรียนรวมกับผูอื่นในกิจกรรมที่มีลักษณะเปนรูปธรรม หรือการประยุกตใ ชความรู ในสถานการณ
ตางๆ
6. แบบสังคมเชิงมโนทัศน (Social Conceptual Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบปฏิสัมพันธ
หรือเรียนรวมกับผูอื่น ในเรื่องหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเปนนามธรรม
7. แบบอิสระเชิงประยุกตใช (Independent Applied Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรู
ตามลําพังอยางอิสระในเรื่องหรือกิจกรรมที่มีลักษณะรูปธรรม
8. แบบอิสระเชิงมโนทัศน (Independent Conceptual Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรู
ตามลําพังอยางอิสระในเรื่องหรือกิจกรรมที่มีลักษณะนามธรรม
9. แบบเปนกลาง (Neutral Preference) ผูเรียนประเภทนี้ไมมีวิธีการแบบใดเปนพิเศษ
สามารถเรียนรูไดหลากหลาย
ปเตอร ฮันนี่ และอลัน มัมฟอรต (Peter Honey; & Alan Mumford. 2007: Online) ได
นําเสนอแบบการเรียนรูของบุคคลออกเปน 4 รูปแบบ ตามพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้
1. นักกิจกรรม (Activists) มีแบบการเรียนรูที่ชอบประสบการณใหม ชอบแกปญหาดวย
การระดมสมอง ชอบกิจ กรรมที่เปดโอกาสใหมีสวนในการกําหนดรูปแบบเองไดนําการประชุม
อภิปราย ไดรวมแกปญหาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน กิจกรรมที่เรียนรูไดนอยที่สุด คือ
การฟง บรรยายการทํางานโดยลําพัง
2. นักไตรต รอง (Reflectors) มีแบบการเรียนรูที่ช อบเฝาสัง เกต พิจ ารณา ไตรต รอง
ประสบการณและความคิดเห็นของผูอื่นอยางรอบคอบ จะเรียนรูไดดีที่สุดจากกิจกรรมที่ ใหคิดกอน
ทํา มีเวลาใหเตรียมการอานเอกสารลวงหนา ฟงผูอื่นและเก็บเกี่ยวแนวความคิดของการอภิปราย
กอนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ชอบทํางานตามลําดับขั้นตอน ไมชอบเขารวมกิจกรรม
ตางๆ โดยตรง
3. นักทฤษฎี (Theorists) มีแบบการเรียนรูที่ชอบสรุปหลักการทฤษฎี ชอบแกปญหาอยาง
มีกฎเกณฑ จะเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อไดมีโอกาสสํารวจตรวจสอบ ซักถาม และทดลอง
4. นักปฏิบัติ (Pragmatists) มีแบบการเรียนรูที่ชอบอยูกับความเปนจริง ชอบตัดสินใจใน
แนวทางที่นําไปปฏิบัติได และใชแกปญหาได
จากการศึกษาแบบการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะพฤติกรรม (Behavior Style) เปนการ
จัดการเรียนรูที่คํานึง ถึง ความสัมพัน ธระหวางผูเรียนกับผูอื่น ซึ่ง ผูเรียนจะเรียนรูไ ดดีเมื่อทราบ
เปาหมายของการเรียนไดเขารวมกิจกรรมกับผูอื่น และทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง จนประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งเปนสวนหนึ่งซึ่งจะทําใหผู เรียนเกิดความสุข หากผูส อนเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
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แบบการเรียนรูจําแนกตามบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context / Environment)
ดันท และดันท (Dunn; & Dunn. 2007: Online) ไดศึกษาแบบการเรียนรูแบบพึ่งพิง
บริบท หรื อสภาพแวดลอมดานกายภาพ ดานอารมณ ดานสังคม ดานรางกาย และดานจิต วิทยา
ดังนี้
1. ภาวะดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
1.1 เสียง บางคนชอบเรียนหรือศึกษาในหองเรียน บางคนทนตอเสียงรบกวนได
1.2 แสง บางคนเรียนไดดีในหองแสงสวางมากๆ บางคนชอบศึกษาในหองที่มีแสงไฟ
สลัวๆ
1.3 อุณหภูมิ บางคนชอบเรียนในสภาพอากาศหนาว บางคนชอบเรียนในสภาพอากาศ
อบอุนหรือรอน
1.4 ที่นั่งบางคนนั่งศึกษาที่โตะซึ่งมีผูอื่นนั่งหลายคน บางคนชอบนั่งศึกษาที่โ ตะ ซึ่ง
ออกแบบใหนั่งคนเดียวเปนสัดสวนเฉพาะ
2. สภาวะดานอารมณ ประกอบดวย
2.1 แรงจูงใจ บางคนเรียนเพราะมีแรงจูง ใจภายใน (Self-Motivated) บางคนเรียน
เพราะมีแรงจูงใจภายนอก เชน ตองการรางวัล คําชมเชย หรือเนื่องจากการบังคับจากครู
2.2 ความเพียร บางคนเรียนดวยความเพียรพยายาม บางคนขาดความเพียรพยายาม
2.3 ความรับผิดชอบ บางคนเรียนดวยความรับผิดชอบสูง บางคนขาดความรับผิดชอบ
2.4 การกําหนดตารางการเรียน บางคนตองกําหนดตารางเรียนประจําวันของตนเอง
เชน วันจันทรศึกษาวิชาสังคม วันอังคารศึกษาวิทยาศาสตร แลวจะปฏิบัติตามตารางที่กําหนดไว แต
บางคนจะศึกษาดวยตนเอง โดยไมกําหนดตารางไว
3. สภาวะดานสังคม ประกอบดวย สังคมของแตละบุคคลในขณะเรียนหรือศึกษา บางคน
ชอบเรียนหรือศึกษาเปนรายบุคคล บางคนชอบเรียนเปนคู บางคนชอบเรียนเปนทีม บางคนชอบ
เรียนโดยมีผูใหญ หรือผูปกครองรวมดวย แตบางคนไมมีลักษณะแนนอน บางคนก็ชอบเรียนเดี่ยว
บางคนชอบเรียนเปนกลุม
4. สภาวะดานรางกาย ประกอบดวย
4.1 การรับรู บางคนชอบเรียนดวยการดูหรือสังเกต บางคนชอบเรียนดวยการฟง บาง
คนชอบเรียนดวยการสัมผัส บางคนชอบเรียนดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว
4.2 ความตองการสิ่งกระตุนขณะเรียนรู ผูเรียน เรียนไดดีหากไดรับสิ่งกระตุนทีร่ า งกาย
ตองการขณะดําเนินการ
4.3 เวลา ผูเรียนบางคนเรียนไดดีที่สุดในตอนเชา บางคนเรียนไดดีในตอนบาย บาง
คนอานหนังสือไดอยางมีสมาธิในตอนเชามืด ทั้งนี้เพราะการทําหนาที่ของรางกายของแตละคนจะมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในชวงเวลาที่แตกตางกัน

49
4.4 การเคลื่อนไหว บางคนเรียนไดดีเมื่อมีการเคลื่อนไหวร างกาย บางคนเรียนไดดี
เมื่ออยูนิ่งๆ
จากการศึกษาการเรียนรู ที่จําแนกตามบริบทในสภาพแวดลอม (Context Environment)
ผูวิจัยพบวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี เมื่ออยูในสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม และความพรอมของ
รางกาย อารมณ จิตใจของผูเรียน
จากแนวคิดเกีย่ วกับแบบการเรียนรู 4 ประเภท ผูวิจัยพบวา แบบการเรียนภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู จะตองเปนแบบการเรียนที่เนนใหผูเรียนไดเปนผูเ ลือก
ตามความถนัด หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการที่ผูศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การสอนภาษาอังกฤษ
สวนใหญจะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานชองทางการรับรู ซึ่งแบงเปน
1. จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดโดยการพิจารณา
2. สุตมยปญญา
หมายถึง ปญญาอันเกิดจากการรับฟงสิ่งตางๆ
3. ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาอันเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติ
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาทฤษฎีการศึกษาตางๆ ผูวิจัยพบวา นอกจากแบบการเรียนรู
ซึ่งผานชองทางการรับรูตางๆ แลวยังมีแบบเรียนรูซึ่งเอื้อใหเกิด ความสุขในการเรียนรู ซึ่งเปนการ
เรียนรูที่ผานกระบวนคิด พิจารณาโดยแยบคาย (Cognitive Style) และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การศึ กษา สรางสังคมแหงการเรียนรูที่กอใหเกิดกัลยาณมิต รทั้ง กับครูและผูเรียน และผูเรียนกับ
เพื่อน อันเปนแนวทางในการอยูรวมกันอยางสันติที่กอใหเกิดความสุขแกผูเรียนในที่สุด

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบการเรียนรู
งานวิจัยในตางประเทศ
เรด (Reid. 1987: 2-4) ไดศึกษาแบบการเรียนรูของนักศึกษาที่เปน ชนพื้น เมืองและ
นักศึกษาที่ไมใชชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูในอเมริกาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 จํานวน 9 ชาติ
9 ภาษาผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญมีแบบการเรียนรูแบบเคลื่อนไหวรางกายโดยมีคะแนน
เฉลี่ยแตละภาษาที่ใชตามลําดับดังนี้ ภาษาอารบิคมีคะแนนเฉลี่ย 15.09 ภาษาเสปนมีคะแนนเฉลี่ย
15.11 ภาษาญี่ปุนมีคะแนนเฉลี่ย 13.29 ภาษามาลายูมีคะแนนเฉลี่ย 14.33 ภาษาจีนมีคะแนนเฉลี่ย
14.62 ภาษาเกาหลีมีคะแนนเฉลี่ย 14.58 ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 14.63 ภาษาอิน โดนีเซียมี
คะแนนเฉลี่ย 13.90 ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 13.64 นักศึกษาที่ใชภาษาเกาหลี มีแบบการเรียนรู
ทางสายตามากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.07 นักศึกษาที่ใชภาษาอารบิคมีแบบการเรียนรูทางโสต
ประสาทมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย14.06
ครอส (Krause. 1997: 1-3) ไดศึกษาแบบการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีทั่วไป
มหาวิทยาลัยเคลมตัน ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักศึกษาเพศหญิงมีคะแนนสูงกวาเพศชาย เมื่อจําแนกตามวิชาเอก พบวานักศึกษาในวิชาชีพ
อาหารมีคะแนนต่ํากวานักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เมื่อจําแนกตามตามแบบการเรียนรูพบวา ผูเรียน
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แบบประสาทสัมผัสและผูเรียนแบบญาณหยั่งรูมีคะแนนต่ํากวาผูเรียนประเภทอื่นๆ เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมผูเรียนที่มีแบบการเรียนในการฟงมีคะแนนสูง กวาผูเรียนประเภทอื่นๆ นอกจากนี้จ าก
การศึกษาพบวาไมมีแบบการเรียนใดที่ดีที่สุดแตควรจะมีการผสมผสานกันเพื่อใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด
มอนทโกเมอรี่ (Montgomery. 1998: 34) ไดศึกษาทัศคติของผูเรียนตอแบบการเรียนรู
ตางๆ ตามแนวทฤษฎีของเฟลเดอรและโซโลแมน โดยใชแบบวัดแบบการเรียนรูของคณะที่มีตอชุด
การสอนแบบมัลติมีเดียวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน ผลการศึกษาพบวาผูเรียนแบบประสาท
สัมผัส และผูเรียนแบบการมองมีคะแนนสอบในดานการสาธิตอยูในระดับสูง ผูเรียนแบบประสาท
สัมผัสชอบเรียนสิ่งที่เปนสมการ แตไมส ามารถเขาใจเรื่องสมการไดดีเทาผูเรียน แบบญาณหยั่ง รู
ผูเรียนแบบปฏิบัติ ประสาทสัมผัส และผูเรียนแบบประสาทสัมผัสชอบการชมภาพยนตรมากกวา
ผูเรียนแบบไตรตรอง แบบญาณหยั่งรูและแบบภาษา
เดียส และคารทแนล (Diaz; & Cartnal. 1999: 22-30) ไดศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียน
ของผูเรียนในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรกับในชั้นเรียนปกติ โดยใชแบบวัดแบบการเรียน
ของ Grasha และ Riechmann ผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เลือกเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรจะมี
แบบการเรียนแบบอิสระ (Independent) และจากการวิเคราะหความสัมพันธพบวาผูเรียนเต็มใจที่จะ
เรียนรูรวมกันถาผูสอนใหคําแนะนําและเอาใจใส และแรงจูงใจภายในมีผลตอผูเรียนมากกวาแรงจูงใจ
มากภาษาอารบิคมีคะแนนเฉลี่ย 15.09
ยูนเฟย (Yunfei. 2002: 2-5) ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของแบบการเรียนตอการเรียน
บนเว็บของนิสิตปริญญาตรี โดยแบงแบบการเรียนตามแบบของ Kolb ซึ่งผลการวิจัยพบวาแบบการ
เรียนของผูเรียนสง ผลกระทบตอการเรียนบนเว็บ มีปฏิสัม พัน ธกัน ระหวางรูปแบบการเรียนกั บ
ความสามารถของผูเรียน และผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบเอกนัย (Converges) มีความสุขและ
ความพอใจในการเรียนมากกวาผูเรียนแบบดูดซึม (Assimilators)
ชาง (Chang. 2004: 45) ไดศึกษาวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษและแบบการเรียนรูของ
นักศึก ษาด วยวิ ธีดั้ง เดิม และวิธีที่ พัฒนาขึ้น ใหม ผลการศึ กษาพบว ามีค วามแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหวางนักศึกษาที่ใชวิธีเรียนดั้งเดิมโดยยุทธวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
ตามแบบความจํา การฟง และแบบปฏิบัติตามสถานการณตางๆ มากกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธี
ใหม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ระหวางนักศึกษาหญิง และนักศึกษาชายในการใช
ยุทธวิธีใ นการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบจํา และแบบการเรียนรูแบบปฏิบัติตามสถานการณตางๆ
มากกวานักศึกษาชาย จากผลการศึกษานี้จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ของนักศึกษา ชาว
ไตหวันมีความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษาและแบบการเรียนรูของนักศึกษา
อัลมาซา และคณะ (Almasa; & et al. 2009: 23-34) ไดศึกษาแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ร ะดับ .01 นัก ศึกษาชาวมาเลเซีย มีแบบการเรียนรูที่เ นน การเคลื่ อนไหว สวนนักศึ กษา
มาเลเซียเชื้อสายจีนมีแบบการเรียนรูแบบการฟงและการดู
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งานวิจัยในประเทศ
กาญจนา พัน ธโ ยธี (2542: 1-3) ไดศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
เปรียบเทียบแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามแนวคิดของ Felder; &
Silverman ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแบบการเรียนแบบการมองในมิติของการนําเขา
มากที่สุด รองลงมาคือแบบประสาทสัมผัสในมิติดานการรับรู สวนแบบการเรียนที่พบน อยที่สุด คือ
แบบถอยคําภาษาในมิติดานการนําเขาขอมูล เมื่อจําแนกรายมิติพบวา ดานการรับรูนักศึกษามี
แบบการเรียนประสาทสัมผัสมากกวาญาณหยั่ง รู ดานการนําเขาขอมูลนักศึกษามีแบบการเรียน
แบบการมองมากกวาแบบถอยคําภาษา ดานการจัดทําขอมูลนักศึกษามีแบบการเรียนแบบปฏิบัติ
มากวาแบบไตรตรอง ดานการทําความเขาใจขอมูล นักศึกษามีแบบการเรียนแบบองครวมมากกวา
แบบเปนขั้นตอน เมื่อเปรียบเทียบระหวางแบบการเรียนกับเพศ ภูมิลําเนาระดับชั้นป กลุมสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเภทของการเขาศึกษา พบวา เพศและกลุมสาขาวิชามีความสัมพันธ
กับแบบการเรียนที่ระดับ .05 แตไมพบความสัมพันธภูมิลําเนา ระดับชั้นปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และประเภทของการรับเขาศึกษากับแบการเรียน
ปญชลี วาสนสมสิทธิ์ (2542: 1-20) ไดศึกษาแบบการเรียนของนิสติ ปริญญาตรีที่เรียนวิชา
ภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาต า งประเทศของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
เปรียบเทียบแบบการเรียนตามกลุมคณะสายวิทยาศาสตรและกลุมคณะที่ไมใ ชสายวิท ยาศาสตร
เปรียบเทียบเจตคติตอแบบการเรียนตามเพศของกลุมคณะ และเปรียบเทียบเจตคติตอแบบการเรียน
ตามกลุมคณะสายวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และกลุม
คณะที่ไมใชสายวิทยาศาสตรประกอบดวย นิสิตคณะสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสายธุรกิจ โดย
ผลการทดลองพบวานิสิตตางมีแบบการเรียน ในการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ ไมแตกตางกัน
นิสิตชายและนิสิตหญิงมีเจตคติตอแบบการเรียน การปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ เปนแบบการ
เรียนหลัก กลุมนิสิต หญิงจะมีแบบการเรียนโดยใชส ายตามากกวากลุมนิสิต ชาย กลุมนิสิต ที่ ไ ด
คะแนน A, B มีแบบการเรียนดวยตนเองมากกวากลุมคะแนน C,D
จุฬาภรณ กองแกว (2545: 1-4) ไดศึกษาผลของการใชจังหวะในบทเรียนสื่อประสม และ
เปดรับการเรียนรูตอผลสัมฤทธิ์ของการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทยและ
จีนที่มีแบบการเรียนรูตางกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําใน
ภาษาอั ง กฤษที่ไ ด รับ จากบทเรี ยนสื่ อประสมที่ใ ช วิธี ก ารใหจั ง หวะที่ต า งกั น เพื่ อเปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสมที่ใชวิธีการใหจังหวะ
ที่ตางกัน และไดรับการเรียนรูโ ดยมีกลุมที่ไดรับกิจ กรรมการฝกและกลุมที่ไ มไดรับการฝก เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ไ ดรับจากบทเรียนสื่อประสม โดย
ผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน เพื่อศึกษาวาปจจัยตางๆที่ศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธและ
อิทธิพล ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกเสียงคําในภาษาอังกฤษหรือไม ผลการศึกษาพบวา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตไทยและนักศึกษาจีนที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสมที่ใชวิธีการให
จังหวะที่ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคํา
ในภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสม โดยผูเรียนมีแบบการเรียนที่แตกตางกัน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตไทยและนักศึกษาจีนที่
ไดรับการฝกและไมไดรับการฝกไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แตผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสม โดยผูเรียนมีแบบการเรียนที่แตกตาง
กัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่มีแบบการเรียนแบบใชสายตา
มีผลสัมฤทธิ์สูง สุดและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไทยและจีน
มากที่สุด
คูบุญ ศกุนตนาค (2552: 1-12) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวาง
แบบการเรี ยนและแบบการสอนที่มี ตอ ความสุ ขในการเรี ยนรู ของผูเ รีย นโดยกลุมตั วอยางเป น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรียนของนักเรียน แบบการสอน
ของครูตามแนวคิดของ Grasha และ Riechmann (1975) และความสุขในการเรียนรูของนักเรียน
ตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2540) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุด ผลการ
วิเคราะหดวยสถิติทดสอบ ไค - สแควรของตัวแปรแบบการเรียนกับตัวแปรภูมิหลัง พบวา เพศ ผล
การเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความสัมพันธตอแบบการเรียน
นักเรียนสวนใหญรับรูวาครูมีแบบการสอนแบบผูเชี่ยวชาญมากที่สุด และนักเรียนมี ความสุขในการ
เรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง โดยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุม
สาระภาษาไทยมีมากที่สุด และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีนอยที่สุด ผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนของความสุขในการเรียนรู ของนักเรียน พบวา อิท ธิพลของแบบการเรียนรูกับกับเพศ
อิทธิพลของแผนการเรียนกับระดับผลการเรียนเฉลี่ย และอิทธิพลของแบบการสอนกับเพศ สงผลตอ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบบการเรียนของนักเรียน
สวนใหญไมมีความสอดคลองกับแบบการสอนของครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนที่มีแบบการเรียนสอดคลองและไมสอดคลองกับแบบการสอนของครู ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริพร พึ่ง เพ็ช ร (2553: 1-15) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบการสอนภาษาอัง กฤษที่
สอดคลองกับลีลาการเรียนรูของผูเรียน และเปนการดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนโดยแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอนคือ ศึกษาบริบทและกรอบแนวคิด สรางและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสไปซ
(SPICE) ดานผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนภาษาอั ง กฤษของนัก เรียนชั้น ประถมศึก ษาและศึกษา
ประสิท ธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอัง กฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) ดานคุณ ลักษณะอัน พึง
ประสงค ดา นการมี วิ นัย การคิ ดวิ เ คราะห และการมี จิต อาสาของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) ซึ่งมี 5 ขั้นประกอบดวย
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ขั้นที่ Stimulus การใหสิ่งเรา ขั้นที่ 2 Presentation การนําเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 3 Individualการฝก
ปฏิบัติตามลีลาการเรียนรูที่ตนถนัด ขั้นที่ 4 Constructivism ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู และขั้นที่ 5 Evaluation วัดและประเมินผลการเรียนรู นักเรียนที่เรียนรู
ดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
หลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
จากบัน ทึก การเรียนรูของผูเรี ยนแสดงใหเห็น วารู ปแบบการสอนภาษาอัง กฤษแบบแบบสไปซ
(SPICE) มีความสอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสา
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบการเรียนรู พบวามีประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1. แบบการเรียนรูหมายถึงลักษณะวิธีการเรียนรู การคิด และการแกปญหาของผูเรียนแตละ
คนที่มีวิธีการที่ตนชอบ หรือถนั ด เปนองคประกอบดานรางกาย ปญ ญา และอารมณ ที่มีลักษณะ
คงที่ ซึ่งบง ชี้วาผูเรียนรับรู มีปฏิสัมพัน ธและตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางการเรียน อยางดี
ผูเรียนสามารถนําวิธีการที่ต นถนัดไปใชใ นการจัดขอมูล จดจํา และรวบรวมความรูที่ได (คูบุญ
ศกุนตนาค. 2552; Chang. 2004; Diaz; & Cartnal. 1999)
2. แบบการเรียนรูมีความสัมพันธกับความสุขในการเรียนรู (Diaz; & Cartnal.1999) คูบุญ
ศกุนตนาค. 2552; Yunfei. 2002) กลาวคือ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน จะทําใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน มีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาตนสูความสําเร็จ อีกทั้ง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนภาษาอัง กฤษ ตลอดจน
คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสา (ศิริพร พึ่งเพ็ช ร .
2553; Diaz; & Cartnal. 1999; Montgomery. 1998)
3. ในการเรียนรูภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แบบการเรียนรูของผูเรียนที่พบมากคือ
แบบการเรียนรูที่ใชสายตา การฟง และการเคลื่อนไหว อีกทั้งพบวาแบบการเรียนรูแบบรวมมือ และ
เนนการปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาเพิม่ มากขึน้
(Reid. 1987; ศิริพร พึ่งเพ็ชร. 2553; Krause. 1997)
4. ในการจัดเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับแบบการเรียนรู
ของผูเรียน อีกทั้งผูสอนควรใหคําแนะนําและเอาใจใสนักเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพของตน (คูบุญ ศกุนตนาค. 2552)
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสุขในการเรียนรู
กระบวนการในการสรางความสุขในการเรียนรูเปนกระบวนการที่เนนการพัฒนาอยางเปน
องครวม ทั้งการพัฒนาสุขภาวะของผูเรียน และกระบวนการพัฒนาผูเรียนจากภายใน (Inner) โดย
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏียู ซึ่งเปนทฤษฏีที่พัฒนาผูเรียนโดย เนนการเรียนรูที่พัฒนาจากภายในผูเรียน
และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไ ดเรียนกับความจริงในโลกปจจุบันการจัดการเรียนรูที่มุง เนน ให
ผูเรียนวิเคราะหพิจารณาสิ่งตางๆ อยางลุมลึก ตลอดจนแสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียน
ไปสูจุดมุงหมายคือการใชปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ ซึ่งผลที่ตามมาคือความสงบสุข

3.1 ทฤษฎียู (Theory U)
ทฤษฎียูเปนทฤษฎีการเรียนรูที่มีลักษณะเปนรูปตัวยู (U) โดยยูขาลงดานซายเปน การ
เรียนรูของมนุษ ยที่เริ่มจากการรับรูขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ จากนั้นจึงผานกระบวนการ
พิจารณาใครครวญอยางผอนคลาย โดยไมดวนตัดสินใจมีการหอยแขวนความคิดเพื่อหาเหตุผลมา
ประกอบจนคน พบความเป น ตั วตนที่นึ่ ง สงบ นํามาซึ่ ง การเกิดป ญ ญาที่ฐ านของตัว ยู และผา น
กระบวนการคิดใครครวญอีกครั้งจนตกผลึกและกอรูปเปนความรูในการพัฒนาตนเองและสรางสรรค
งานตางๆ ตอไป โดยหลักการของกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎียูแบงออกตามหัวขอดังนี้ (Collin A
Brown. 2011: 1-2; Jonathan Reams. 2007: 241-243; Campos. 2010: 23-30)
1. การเรียนรูที่สะทอนประสบการณในอดีตโดยเริ่มจากการกระทํา (Act) สังเกต(Observe)
จากนั้นจึงสะทอน (Reflect) และผานการวางแผนและแสดงออกในรูปการกระทํา (Act) ที่กลั่นกรอง
และพรอมนําเสนออยางสมบูรณแบบ
2. การเรียนรูจากอนาคต (Future) เพื่อเปนการสรางสรรคและเปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยนําอนาคตมาสะทอนสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทฤษฎียูเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับการ
เรียนรูที่เกิดภายในตน (Inner) ของผูเรียน ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ผานมารอยละ 90 เปนการ
เรียนรูโดยการฟง บรรยายและรับขอมูลโดยผูเรียนขาดการพิจารณาและสะทอนตนเองในสิ่งที่ไ ด
เรียนรู (Self-reflection) การพัฒนาหลักสูตรและองคความรูตางๆ ควรเปนการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูที่เกิดจากภายในอยากเรียนเพราะอยากรู และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริง
ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน การศึกษาที่ลุมลึก แสวงหาขอมูลหลากหลาย แทจริง กอใหเกิดความรูที่
เทาทัน สรางสรรคและนํามาซึ่งความสุขและสันติภาพในสังคม การเรียนรูตามทฤษฎียู ผูเรียนจะ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองโดยประกอบดวย 3 ขั้นตอน
คือ
2.1 เปดความคิด (Open Mind) เปนทักษะพื้นฐานในการับขอมูล ขาวสาร องคความรู
ตางๆ เปรียบเสมือน IQ ความฉลาดทางสติปญ ญาซึ่ง เปน การรับรูขอเท็จจริง โดยผานทักษะ
กระบวนการสื่อสาร Open mind ทําหนาที่เชนเดียวกับรมชูชีพ ที่จะทํางานเมื่อกางออก ดังนั้น
ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ
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2.2 เปดใจ (Open Heart) เปนความสามารถในการควบคุมอารมณเปรียบเสมือน EQ
(Emotion Quotient) ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถในการเขาใจและอยูรวมกับผูอื่นใน
สถานการณตางๆ Open heart เปรียบดังการสวมรองเทาของผูอื่นซึ่งอาจจะไมพอดีกับตัวเอง เมื่อ
อยูในสถานการณที่จําเปน ตองสวมก็จ ะตองพยามปรับตัวและยอมรับสภาพ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เชนเดียวกับการอยูรวมกันในสังคมจะตองรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ ได
อยางมีความสุขและนํามาซึ่งสันติภาพในสังคม
2.3 เปดพลังความมุงมั่น (Open Will) เปนความสามารถในการรับรูถึงสภาพความเปน
จริงการเขาใจตนเอง (Self) เปรียบดัง SQ (Spiritual Quotient) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปน
พื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง (The letting go and letting come)

ภาพประกอบ 1 โครงสรางของทฤษฎียู
ที่มา: Collin A Brown. 2011: 1-2; Jonathan Reams. 2007: 241-243; Campos. 2010:
23-30.
จะเห็นไดวาทฤษฎียูมีความสอดคลองกับการพิจ ารณาสิ่ง ตางๆจนเกิดกระบวนการทาง
ความคิดและนํามาซึ่งปญญา เพื่อสรางความสุข อยางไรก็ต ามมนุษยทุกคนมีเสียงภายในตนซึ่ง
เปรียบไดกับกิเลส (Inner Voice) ซึ่งถาไมสามารถขจัดออกไปอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนาตนตาม
กระบวนการของทฤษฎียู เสียงภายในตนประกอบดวย
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1. เสียงแหงการตัดสิน (Voice of Judgment: VOJ) เปนเสียงภายในตนที่มักตัดสิน
ประเมินคาสิ่งตางๆ โดยปราศจาการไตรตรองที่ลุมลึก หากสามารถขจัด Voice of Judgment เสียง
แหงการตัดสินไดมนุษยจะเปดความคิด (Open Mind) และพบสิ่งใหมๆไดเรียนรูมากขึ้น ซึ่งอาจ
กลาวไดวาเมื่อมีสติเราจะเกิดปญญาในการมองโลกมากขึ้น
2. เสียงแหง การรังเกียจ (Voice of Cynicism: VOC) เปน เสียงภายในตนที่มักสราง
เงื่อนไขหวาดระแวงซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการทําจิตใจใหสงบ ไมสามารถเปดใจ (Open Heart)
เห็นแกตัวขาดความเปนมิตร ไมสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางกัลยาณมิตร หากขจัด Voice
of Cynicism เสียงแหงการรังเกียจ ไดก็จะสามารถลงสูฐานของตัวยูไดมากขึ้น ความสงบจักเกิดขึ้น
ในจิตใจและกอใหเกิดสันติภาพ (Peace) ในการอยูรวมกันในสังคม
3. เสียงแหงความกลัว (Voice of Fear: VOF) เปน เสียงภายในตนที่มักคิดวิตกกังวล
หวาดกลัวกับสิ่งเกิดขึ้นเชน กลัวความยากจน กลัวความตาย ซึ่ง Voice of Fear เสียงแหงความกลัว
เปนอุปสรรคสําคัญ ของการทําจิตใหสงบเกิดปญญาและพลังแหงความมุงมั่น (Open will) ในการทํา
สิ่งตางๆ ถาขจัดเสียงแหงความกลัวลงได เราจะมองโลกตามความเปนจริงเกิดปญญาและนํามาซึ่ง
ความสุข

ภาพประกอบ 2 หลักการทฤษฎียู
ที่มา: Collin A Brown. 2011: 1-2; Jonathan Reams. 2007: 241-243; Campos. 2010:
23-30.
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การศึกษาตามทฤษฎียู (Theory U) เนนการเรียนรูที่เกิดจากจากภายในผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูที่ไดเรียนกับความจริงในโลกปจจุบันการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนวิเคราะหพิจารณาสิ่ง
ตางๆอยางลุมลึก ตลอดจนแสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายความสงบ
สุขอยางแทจริง ทฤษฎียู (Theory U) ไดนําเสนอหลักในการสรางบรรยากาศในการเรียนรู(Learning
Environment) ดังตาราง 4
ตาราง 4 บรรยากาศในการเรียนรู

ความรู / สติปญญา

K1
Non-reflective knowledge
ความรูที่ไมมีการสะทอนตนเอง

Open Mind ( IQ)
ชัดเจน/หลากหลาย
ทันเหตุการณ
Open Heart ( EQ)
ทําใหเปนรูปราง ความ
หลากหลายทางสังคม

การบรรยาย ( Lecturing)
การใหความรูและการเติม เต็ม
ขอมูล
การทดลอง โครงงาน การภาวนา
จิต การเดินจงกรม การสํานึกรับรู
สิ่งตาง

Open Will (SQ)
การกอเกิดสิ่งที่ไดเรียนรู
ใหปรากฏขึ้นมาโดยมี
ความหลากหลาย

การฝกฝนตนเองในการครุนคิด
พิจารณา ตรึกตรองถึงสิ่งตางๆ
อยางลึกซึ้ง เชนการดํารงอยูของ
ชีวิตมนุษย

K2
Self –reflective knowledge
ความรูที่ผูเรียนไดรับรูผลจาก
การกระทําของตน

K3
Self –transcending knowledge
ความรูที่ผูเรียนสามารถทําให
เกิดคุณภาพขึ้นใหม

การฝกฝนอบรม(training)
การฝกหัดโดยมีขอมูลยอนกลับ

การฝกความคิดสรางสรรค
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค

การศึกษารายกรณีในคลินิก การให
ขอมูลยอนกลับในการทํากิจกรรม /
Dialogue work การใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการสรางความรู
ภายในตนเอง
การฝกพิจารณาในทางที่ยอนกลับ
เชื่อมโยงความคิดที่ยอนกลับไปมา
ในมุมตางๆเชน การใชสุนทรียะ
สนทนา

การพูดในที่ประชุม การแสดงออก
ถึงความรูที่อยูภายในตน/ Aikido/
การนําแรงบันดาลใจสูการปฏิบัติ

การฝกปฏิบัติเพื่อนําไปสูความสงบ
อยางแทจริง เชน การอยูในหอง
เงียบ การฝกดานจิตปญญาศึกษา

สภาพการศึกษาในปจจุบันยังคงใชรูปแบบการฟงบรรยาย (Lecturing) และการฝกอบรม
(Training) ผูเรียนขาดศักยภาพในการคิดวิเคราะห และสรางสรรคผลงานตลอดจนอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของทฤษฎียูจึงจะตองประกอบดวย
- ความรูในศาสตร (Science) ที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง
- การมีสติและสํานึกรู (Consciousness) วาเปนใคร กําลังทําอะไรอยู (Consciousness)
- ความลึกซึ้งในศาสตรที่ศึกษาตลอดจนการเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคต (Profound)
ผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา (Process) และความคิด (Thought) ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดพัฒนา
ทั้งความรูและความเปนมนุษยที่สมบูรณที่เปยมดวยความสุขที่แทจริง
ขั้นตอนการเรียนรูตามแนวทางของทฤษฎียู (Theory U) แบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้
1. Downloading เปนปจจัยนําเขาซึ่งเปนการเปดรับ (Open mind) ขอมูล วิชาความรู
ประสบการณตางๆที่ผานมาโดยสิ่งที่เราตองคํานึงคือเราตองแยกขอมูลที่เราไดรับรูและความคิดของ
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ออกจากกัน พยายามรับขอมูลโดยปราศจากเสียงทั้ง 3 ที่เปนอคติอยูภายในตน อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การรับขอมูลก็คือการเชื่อในสิ่งที่ไดเห็น การพูดในสิ่งที่คิด การมองในสิ่งที่ไดกระทํามา สิ่งที่ผูเรียน
ควรจะทําในขั้นตอนนี้ก็คือการหยุดเพื่อรับขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ เทานั้น
2. Seeing เปนขั้นตอนที่เราจะตองใชเลือกและใชดุลยพินิจในการรับขอมูลที่ผานมาเพราะ
ความจริง หรือขอมูลบางอยางมิไดมีเพียงดานเดียว หลังจากที่ไดรับขอมูลแลวสิ่งที่เราควรจะตอง
พัฒนาก็คือ
2.1 การตั้งจุดมุงหมายและสรางความมุงมั่นในสิ่งที่รับรู นอกจากนี้ในการฟงขอมูลใดๆ
ก็ตามสิ่งที่สําคัญไมใชเปนคําตอบแตเปนคําถามเนื่องจากคําถามทั้งหลายมิไดมีเพียงคําตอบเดียว
2.2 สรางบริบทที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดรับรูเชื่อมโยงความรูกับแหลงขอมูลและแหลงการ
เรียนรูตางๆ สัมภาษณผูที่เกี่ยวของเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับในแตละแหลง
2.3 หอยแขวนในสิ่ง ที่ไ ดรับรูโ ดยไมดวนตัด สิน ใจและพยายามสรางแรงบัน ดาลใจ
ความมุงมั่นที่จะคนพบ ความมุงมั่นอันมหัศจรรยนี้เปนเมล็ดพันธุที่สําคัญที่จะทําให Theory U ไปสู
เปาหมาย ความมุงมั่นอันมหัศจรรยที่จะคนหาคําตอบเปนของขวัญของเด็กทุกคนที่จะบรรลุถึงสิ่งที่
ตองการ อยางไรก็ตามสังคมจะตองเปนกระบวนการที่สงเสริมเด็กใหคนหาความหมายซึ่งถาสังคม
และการศึกษาไมไดชวยเด็กก็จะโตขึ้นเหมือนตนไมที่ขาดน้ํา
2.4 การสรางสุนทรียสนทนาโดยการสรางพื้นที่ใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยโดย
มีการจัดกิจกรรมที่ประกอบดวย การรับฟง Concept และตัวอยางขอมูลตางๆ รวมกัน เชื่อมโยง
ขอมูลระหวางกันและขั้นตอนทายสุดคือรวมรวมขอมูลที่ไดจากการตัดสินใจรวมกัน
3. Sensing เปนขั้นตอนที่เรียกวาเปนการเปดใจ (Open Heart) เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่
ไดรับรูและสนใจกับสถานการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีการสังเกตและมีการเชื่อมโยงระหวางผูส งั เกตและ
ถูกสังเกตมีการหลอมรวมกันโดยเริ่มตนที่ต นเองโดยการมองตัวเองเพื่อเปดใจรับขอมูลจากผูอื่น
มนุษยไมไดพูดคุยกันแตการพูดคุยเปนการแสดงใหเห็นวามนุษยมีความคิดรวมกัน ในขั้นตอนของ
การ Sensing ประกอบไปดวย การเขาลึกถึงขอมูลที่ไดรับเพื่อใหเกิดการตระหนักรูโดยตนเอง
ตอจากนั้นจริงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทําความเขาใจกับความจริงหรือสิ่งที่คนพบ
จากนั้นจึงเขาไปคนหาใหลึกกวาในขั้นตอนแรกเพื่อใหเกิดปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง
ซึ่ง สิ่งที่ไดรับจากขั้นตอนนี้ก็คือปญญาที่เกิดขึ้นจากจิตที่ใครครวญ สิ่งที่ไดรับไมเพียงแตเปนข อมูล
จากการสังเกตเทานั้นแตเปนการเขาใจโลกและเขาใจชีวิต
4. Presenting เปนขั้นตอนของการเชื่อมโยงขอมูล ที่ผานกระบวนการที่เกิดจากภายใน
เปนการเชื่อมโยงที่เตรียมพรอมเพื่อที่จะเริ่มตน โดยอาศัยแหลงขอมูลที่มีอยูในปจจุบันอดีตเพื่อกาว
ไปขางหนาเปนสภาวะที่จิตและปญญาทํางานผสาน ในขั้นตอนนี้เปนการเชื่อมโยงที่อยูในสวนลึกก็
คือนึกการถึงพระผูเปนเจาและหลักธรรมอันสูงสุดของแตละศาสนา เชน God, Christ, The Holy
Spirit ของคริสเตียน ภาวะอันเปนนิพพาน ของศาสนาพุทธ
5. Crystallizing เปนขั้นตอนของการจินตนาการและความมุงมั่น ตกผลึกแหงความรู มุง
สรางสรรคสิ่งใหมๆที่ไดเรียนรูในอนาคตที่ตองการใหปรากฏขึ้น Crystallizing เปนขั้นตอนการหยุด
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เพื่อเชื่อมโยงถึงแหลงขอมูลที่ผานมาและพยายามหาความหมายของสิ่งที่ จินตนาการและมุงมั่น
เพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไดภาพหรือขอมูลที่จะใชเปนแบบอยางตอไป
6. Prototyping เปนขั้นตอนแรกในการที่จะคนควาสรางสรรคโดยการทดลอง เปนการ
พยามที่จะกาวไปขางหนาโดยมีการเชื่อมโยงและการสื่อสาร 3 ทางคือ
6.1 การเชื่อมโยงกับสิ่งที่เหนือกวาเปน การเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจ เปน การจุด
ประกายแหงความฝนเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะกาวไปขางหนา
6.2 การเชื่อมโยงในระดับเดียวกันไดแกการฟงขอมูลยอนกลับจากบริบทแวดลอมที่มี
อิท ธิพลตอเรื่องที่ศึกษา หรือสิ่งที่เขามาเกี่ยวของทั้งทางดานสังคม ตัวบุคคล เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตองและตรงกับความตองการ
6.3 การเชื่อมโยงขอมูลจากระดับที่ต่ํากวาหรือขอมูลที่ อยูภายในเพื่อเกิดการเรียนรูที่
เกิดขึ้นอยางแนบแนน
7. Performing and Practice คือการสรางสรรคใหเกิดขึ้นในทางที่ดีงาม การสรางสรรควธิ กี าร
ตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนา ทําใหเกิดสัง คมแหงการเรียนรู และมุง มั่นที่จ ะพัฒนาทําใหเกิดการ
เรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตน และมีความภูมิใจในตนเอง
และมีความปติในสิ่งที่เกิดขึ้น และเหนืออื่นใดก็คือการที่เปนคนดีและมีวิจารณญาณในการพัฒนา
ตนเองและสังคมไปสูสิ่งที่ดีงาม
ดังนั้นจึง กลาวไดวาทฤษฎียูเปน ทฤษฎีที่ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน ผูที่มีความสุขใน
การเรียนโดยมุงพัฒนาใหผูเรียน ไดศึกษาในศาสตรที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง โดยผานทักษะกระบวนการ
สื่อสาร Open Mind ที่ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอเปดใจ (Open
Heart) รับรูวาตนเองเปนใคร กําลัง ทําอะไร (Consciousness) Open Will เปดพลัง ความมุงมั่น
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริงเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคต เปนที่มาของกระบวนการทางปญญา ตลอดจนความคิดซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งความรูและความเปนมนุษยที่สมบูรณจากภายในที่เปยมดวยปญญาซึ่ งเปน
สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขที่แทจริง

3.2 ทฤษฎีกระจกเงากับความสุขในการเรียนรู
สมองเปนกลุมของเซลลประสาท (Neuron) ประมาณ 1 แสนลานเซลลและเซลลประกอบ
(Glia Cells) อีกจํานวน 10 - 50 เทาของเซลลประสาท สมองมีหนาที่ควบคุมประสาทสวนกลางทั้ง
ระบบเชน การเคลื่อนไหว การรับรูประสาทสัมผัสตางๆ รวบรวมประมวลผลคัดเลือกเรียนรู การคิด
อารมณ พฤติกรมของมนุษยต ลอด 24 ชั่วโมง ภายในเซลลประสาท (Neuron) มีใยสงกระแส
ประสาท (Axon) และใยรับกระแสประสาท (Dendrites) มีหนาที่เปนผูรับขอมูลและ Axon เปนผู
สงผานขอมูลตลอดเวลา การทํางานของเซลลสมองทําใหสมองสามารถที่จะเรียนรู คิดอยางมีเหตุผล
และจดจําเรื่องตางๆ ไดอยางไรก็ตามสมองมีหนาที่นําสิ่งที่เรียนรูไปคิดวิเคราะหและจัดระบบ เพื่อให
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สามารถประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า งๆ ได มนุ ษ ย จึ ง สามารถตอบสนอง ปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งเราตางๆ ในสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม (Ratey. 2001: 12-15)
ในชวงแรกเกิดถึง 12 ปเซลลประสาทจะเติบโตเรียนรูไดไวและเชื่อมตอในอัตราสูงกวาใน
วัยอื่นๆ ชวงวัย 12-24 ปจะเรียนรูไดในอัตราที่รองลงมาตอจากนั้นสมองก็จะพัฒนาอยางชาถาหาก
ไมไดรับการกระตุนทางปญญา เมื่อใดก็ตามถามนุษยมีความสุขสารเคมีในสมองมีการหลั่ง เชน โด
ปามีน นอรเอพิเนฟรินที่ทําใหมีความสุข จะสงผลใหมนุษยเกิดความกระตือรือรนเติบโตอยางรวดเร็ว
เกิดพลังในการทําสิ่งตางๆ โครงสรางของสมองประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ
สมองสวนที่ 1 กานสมอง (Brain Stem) ทําหนาที่ควบคุมเรื่องพื้นฐานของมนุษยการ
กําหนดจังหวะการเตนของหัวใจซึ่งไมเกี่ยวของกับความคิดและความรูสึก
สมองสวนที่ 2 ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อตางๆ
ทําใหรางกายเคลื่อนไหว รวมทั้งมีความจําเรื่องการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Memory) ที่ดีเมื่อเด็กมี
อายุและประสบการณเพิ่มขึ้น สมองสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) ก็จะไดรับการฝกฝนทํา ใหทํา
หนาที่ดีขึ้นตามลําดับ
สมองสวนที่ 3 ซีรีบรัม (Cerebrum) เปนสมองระดับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แตสมองของคน
พัฒนามากที่สุดในบรรดาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ซีรีบรัมคือสวนที่ใหญที่สุดและยังแบงเปน 4 บริเวณ
สวนหนาทายทอย (Frontal Lobe) ทําหนาที่แกไขปญหานามธรรม สวนขางทายทอย (Parietal
Lobe) ทําหนาที่ชวยกระบวนการสื่อสารจากประสาทสัมผัสตางๆ สวนหลังทายทอย (Occipital
Lobe) ควบคุมการมองเห็นและสวนกลีบขมับ (Temporal Lobe) ควบคุมความจํา การไดยินและ
ภาษาในซีรีบรัมยังมีทั้งนีโอ คอรเท็ก (Neo Cortex) ซึ่งทํางานดานการคิดและระบบลิมบิก (Limbic
System) ซึ่งทํางานดานรูสึกและความจําโดยประกอบดวยสวนหลักคือ
1. ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) เปนศูนยความจําพื้นฐาน
2. อะมิกแดลา (Amygdala) เปนสวนประมวลผลหลักของความจําทางดานอารมณ
3. ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) เปน สวนประสานงานกับระบบประสาทสวนใหญ
ควบคุมรางกายใหตอบสนองตอสถานการณตางๆ
4. ทาลามัส (Thalamus) เปนสวนที่ชวยรับผิดชอบในการตีความหมายและการสงตอ
สัญญาณดานประสาทสัมผัสยกเวนกลิ่นซึ่งฮิปโปแคมปส (Hippocampus) เปนผูดูแล
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ภาพประกอบ 3 สวนประกอบหลักของสมอง
ที่มา: Rizzolatti, Gallese, Fogassi, 2009; Ratey. 2001.
3.2.1 ความสัมพันธของสมอง เซลลกระจกเงาและความสุขในการเรียนรู
สมองมีหนาที่ควบคุมอารมณโดยใชคําวา Mind จิตใจซึ่งเปนผลของการทํางานของสมอง
ในสวนที่เกี่ยวกับความคิดอารมณ จิตสํานึก สมองมีห นาที่ดูแลดานความคิดจิตใจ ซึ่ง ไมเกี่ย วกับ
หัวใจ (Heart) ซึ่งทําหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกสวนของรางกาย อาจกลาวไดวาจิตใจสามารถ
สงผลต อการทํางานของสมองเปรียบดังการปฏิบัติส มาธิจ ะชวยลดความเครียดและเพิ่มการหลั่ง
สารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน โดปามิน อะดรีนาลีนและเซโรโตนิน ในขณะเดียวกัน การหลั่ง
ฮอรโมนคอรติโซลที่กอใหเกิดความเครียดก็ลดลง (Ratey. 2001: 12-15)
สมองมีความสามารถที่จะหาความรื่นรมยไดอยางไมจํากัด เด็กเล็กสวนใหญจะแสวงหา
ความสุขไดจ ากการเรียนรูซึ่ง ถาไดรับการตอบสนองจากพอแมและครูผูส อนเด็กก็จ ะเปนคนที่มี
ความสุขและเห็นคุณคาของการเรียนรูการดําเนินชีวิต เมื่อการเรียนรูกอใหเกิดความทุกขรางกายจะ
ผลิตคอรติโซลที่สามารถทําลายสมอง ทําใหสมองทํางานไดลดลง การเรียนรูลดลงทําใหสมองสูญเสีย
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ความสามารถที่จะหาความสุขความสงบที่แทจริงในชีวิต ปญหาการสูญเสียความสามารถที่จ ะหา
ความสุขเปนปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสมองเนื่องจากความเครียดเรื้อรัง ซึ่ง
เป น สาเหตุจ ากตั วกลางในการสง สารเกี่ ย วกั บความจํา และความสุ ข (Neurotransmitter Nor
epinephrine) ในสมองลดลง (Khalsa. 1997: 51)
3.2.2 เซลลกระจกเงา
นอกจากนี้การทํางานของสมองในสวนของเซลลกระจกเงา(Mirror neurons) มีความสําคัญ
ในการพัฒนาความสุขในการเรียนรู (Rizzolatti, Gallese, Fogassi. 2009: 23-25)
กลาวคือเปนการสะทอนการเคลื่อนไหว และการทํางานของตนแบบ นักวิทยาศาสตรได
ยืน ยัน กลไก ของเซลลกระจกเงาของลิง ซึ่ง เปน แบบเดี ยวกับมนุษ ย โดยมี การใชเครื่องตรวจ
สนามแมเหล็ก หรือที่เรียกกันวา MRI. เพื่อศึกษาตําแหนงของสมอง ที่ถูกกระตุนเมื่อไดสังเกตเห็น
การเคลื่อนไหวของผูอื่นเชน ปาก มือ เทา ก็พบวาบริเวณของสมอง ที่เรียกวา
พรีมอเตอร คอรเทค (Pre-motor cortex) จะถูกกระตุนตามตําแหนงของกลามเนื้อนั้น การ
พบครั้ง นี้ ได ก อให เกิ ด การตื่ น ตั ว ในการค น คว า วิจั ย บทบาทของเซลล ช นิ ดนี้ ทั้ ง ในแวดวง
วิทยาศาสตร การแพทย จิตวิทยา และสังคมวิทยา เปนอยางมาก รวมทั้งสงผลใหเกิดความรูรุน
ใหมๆ เกี่ยวกับการเรียนรู การพัฒนาตนเองของมนุษย อยางมากมาย ทฤษฎี เซลลกระจกเงา ใน
ระยะเริ่มแรก ถูกนํามาประยุกตใชในเรื่อง การพัฒนาเด็ก เพราะสมองของเด็กนั้น มีความยืดหยุนสูง
สามารถปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีใหเด็กเห็น และทําใหเด็กเกิดการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ยังเปน
ประโยชน ในการนํามาใชในการ ขัดเกลาคนในสังคม ขณะเดียวกันการพยายามที่จะ ปรับตัวเองให
เขากับผูอื่น ยังมีสวนนํามาพัฒนาควบคูกับการ เขาถึงภาวะจิต ใจของผูอื่น อีกดวย กลายเปน
จุดเริ่มตน ของบุคลิกภาพของมนุษยใหเรียนรูและเลียนแบบในสิ่งที่ดี ซึ่งผูปกครองและผูสอนตอง
เปนแบบอยางที่มีความสุขเพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข อาจกลาวไดวาพอแมมีบทบาทที่สําคัญในการ
อบรมเลี้ยงดูลูก ดังที่ หลวงพอปญญานันทภิกขุ กลาวไววา "พอแมคือกระจกเงาของลูก" ถาพอแม
เปนคนที่แสดงออกโดยขาดความสุข เจาอารมณ โกรธ หงุดหงิดงาย ไมมีเหตุผล ภาพเหลานี้ ก็
สะทอ นเข าไปในสมองลู ก และแสดงออกมาในลัก ษณะเดี ย วกั น และอาจใชอ ธิ บายว า ครู มี
ความสําคัญมากเพียงไร ตอสังคม และระบบการศึกษา เพราะครู คือ กระจกเงาการเรียนรู และการ
สอนของลูกหลานที่เรารัก ถาครูเปนคนใฝรู ชอบที่จะเรียนรูอยางมีความสุข และรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต ชอบคนควา ชอบอานหนังสือ ภาพเหลานี้ก็สะทอนเขาไปในสมองเด็ก หากครูมีลักษณะตรงกัน
ขาม ไมมีจิตวิญญาณครู ไมมีเหตุผล ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดความสุขในการสอนภาพเหลานีก้ ็
สะทอนเขาไปในสมองเด็กและแสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน
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เซลลกระจกเงากับการสรางแรงจูงใจในการเรียน
ธอมาส (Thomas. 2007: 12) สมองของมนุษยมีแรงจูงใจในการสรางพลังแหง การเรียนรู
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพียงแตการเรียนการสอนอาจจะไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ดังนั้นเพื่อ
เปนการสรางความสุขในการเรียนรู ครูจ ะตองศึกษาถึง การประมวลขอมูลของสมองเพื่อที่ จะได
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองโดยคํานึงถึงความแตกตางดานจิตใจของผูเรียน
ธอมาสไดนําเสนอกระบวนการในการสรางแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให ผูเรียนเกิดความสุขในการ
เรียนรูโดยแบงออกเปน 9 ดานดังนี้คือ (Thomas. 2007: 12)
1. การใหความสนใจ (Attention) ความสนใจในการเรียนรูคือบันไดขั้นแรกของการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางความสุขในการเรียนรู ผูเรียนสวนใหญมักใหความสนใจกับสิ่งที่ นาตื่นเตน ทาทาย
ครูผูสอนจึงตองพยามสรางการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสนใจโดยการเชื่อมโยงบทเรียนกับชีวิตจริง ให
นักเรียนไดมีโอกาสสะทอนความคิดของตนเองตอสถานการณที่เผชิญในโลกปจจุบันตลอดจนหา
แนวทางแกไข ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหสมองพัฒนาและเกิดการเรียนรูจากภายในตนตลอดจนสราง
ความสุขใหผูเรียน
2. ความจํา (Memory) ความจําเปนกระบวนการที่ซับซอนซึ่งสมองของคนเราใชระบบ
ความจํา 3 ระบบคือความจําระยะสั้น ความจําเพื่อใชงาน (Working Memory) และความจําระยะยาว
ซึ่งมีสวนชวยในการ รับ ใช เก็บขอมูลตางๆ สมองจะเลือกจดจํา ทําความเขาใจเฉพาะขอมูลสวนที่
สมองเขาใจวามีความหมายและเก็บไวในรูปขอมูลที่ประทับใจและทําใหเกิดเปนความจําระยะยาว
ดังนั้นการสอนที่จะชวยใหผูเรียนจําไดดี ตองเปนการสอนแบบใหผูเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ
จริง หรือขอมูลเดิมที่ผูเรียนมีอยู
3. ภาษา (Language) ภาษาซึ่ ง หมายรวมถึง การฟ ง พู ด อาน เขียนเป น เครื่อ งมื อ
เบื้องตนในการรับขอมูลตางๆ นักเรียนที่มีความสามารถดานภาษาจะทําใหสมองเกิดการเรียนรูที่ดี
ในทางกลับกันผูเรียนที่มีปญหาความเขาใจดานภาษาจะไดรับผลกระทบในแงการลดความสามารถ
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การเขาใจและการจัดเก็บขอมูลในสมอง การเขาใจในการสื่อสาร
ตลอดจนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น นอกจากนั้นผูเรียนควรไดรับการสนับสนุนใหสามารถ
สื่อสารทั้งที่เปนการสื่อสารโดยใชถอยคําวัจนะภาษา (Verbal) และภาษาที่ไมใชถอยคําหรืออวัจนะ
ภาษา (Non Verbal) เพื่อใหผูเรียนสามารถแสดงออกในทุกดาน
4. การจัดระบบขอมูลดานมโนภาพสถานที่ (Visual-Spatial Organization) คือ กระบวน
การจัดระบบขอมูลทางดานมโนภาพ สถานที่
5. การจัดระบบขอมูลดานเวลา ลําดับตอเนื่อง (Temporal-Sequential Organization) คือ
กระบวนการที่สมองใชในการจัดลําดับความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูและ การจัดลําดับขอมูล
ตางๆ
6. การคิดในระดับสูง (Higher Order Thinking or Hot Thinking) การคิดในระดับสูง
เกี่ยวของกับความเขาใจความคิดรวบยอด (Concept) จําแนกประเภทเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจน
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สังเคราะหขึ้นใหมใหมีลักษณะที่แตกตางออกไปเพื่อนํามาประยุกตใชเปนหนทางในการปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในสภาวการณปจจุบัน อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการสอนแบบทองจํา (Rote Memory) ซึ่งผูเรียน
ไมสามารถนําไปใชแกไขในสภาวการณจริง อยางไรก็ดีการวัดผลผูเรียนไมควรวัดความสามารถใน
การทองจําเพียงประการเดียวแตควรวัดการใหผูเรียนใชความคิดทั้ง 3 แบบคือ เชิง วิเคราะห
(Analytical) เชิงปฏิบัติ (Practical) และความคิดเชิงสรางสรรค (Creative)
7. ทักษะในการเขียน (Writing Skill) ครูควรปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการเขียน
เนื่องจากการเขียนคือการคิ ด ซึ่ง เปนการประสานงานที่ดีร ะหวางเซลลประสาท มโนภาพและ
กลามเนื้อซึ่งชวยในการพัฒนาทักษะทางการคิด และเพิ่มการทํางานของสมองใหมีประสิทธิภาพ
8. อารมณ (Emotion) การเสริมสรางใหผูเรียนจัดการกับสภาพทางอารมณ การควบคุม
อารมณอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนรูสึกกลัว หรือตึงเครียดจะปดกั้นจิตจาก
การเรียนรูนักวิจัยพบวา การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลงคลาสสิก จะชวยลดความตึงเครียด
เปดจิตใจและเพิ่มการเรียนรูอยางมีความสุข
9. การรูจักตนเอง (Metacognition) การรูจักตนเองประกอบดวยสองสวนคือ สวนแรกคือ
การรู จักความคิด เขา ใจเกี่ยวกับวิธี คิด รูจัก วิเคราะหจุด ออนจุดแข็ ง ของตนเอง สว นที่ ส องคื อ
ความสามารถในการตัดสินใจ รูจักใชยุทธศาสตรและเลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม
สเตนเบิรก (Sternberg. 2006: 12) การรูจักตนเองคือการจัดการตนเองในดานจิตใจ (Mental Self
Management) ซึ่งประกอบไปดวย
9.1 รูจักจุดออนและจุดแข็งของตนเอง
9.2 ใชจุดแข็งของตนใหมีประโยชนและหาทางพัฒนาสิ่งที่เปนจุดออนหรือหาวิธีชดเชย
จุดออนที่เหมาะสม
9.3 เชื่อมั่นในตนเอง
9.4 แสวงหาแบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดใี นการดําเนินชีวิต
9.5 แสวงหาสภาพแวดลอมที่สามารถสรางความแตกตางได
สมองมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมจิต ใจซึ่ง เปนผลของการทํางานของสมองในสวนที่
เกี่ยวกับความคิดอารมณ จิตสํานึก จิตใจสามารถสงผลตอการทํางานของสมองเปรียบดังการปฏิบัติ
สมาธิหรือการทําใหจิตสงบจะชวยลดความเครียดและเพิ่มการหลั่งสารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน
โดปามิ น อะดรีน าลีน และเซโรโตนิน ในขณะเดี ยวกั น การหลั่ง ฮอร โ มนคอร ติโ ซลที่ กอ ใหเ กิ ด
ความเครียดก็ลดลง จะเห็น ไดวาการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู โดยเฉพาะ
ผูเรียนที่อยูใ นชวงชั้นประถมศึกษา จะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณมั่น คง สง ผลใหมีความ
กระตือรือรน เติบโตอยางรวดเร็ว และเกิดพลังในการทําสิ่งตางๆ เพื่อใหเปนทั้งคนดีและมีความสุข
โดยเฉพาะเซลลกระจกเงาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานวัฒนธรรม สังคมและ
การพัฒนาตน (Self) หนาที่ของสมองในการทํางานของเซลลกระจกเงาคือการทบทวน (Repeat)
และคน พบ (Discover) เพื่อที่จ ะพัฒนาตนเองจาการศึกษาของนักวิจัยพบวาเซลลกระจกเงามี
อิท ธิพลตอ การลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผูอื่น ในส วนของความสนใจ
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ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self consciousness) (Semen; &
Cacioppo. 2009: 107-120)
จะเห็นไดวาเซลลกระจกเงาเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ประกอบไปดวย 3R คือการ
รับขอมูล (Reception) การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู
(Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจกเงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอื่น และนํามาซึ่งการเขาใจซึ่งกัน
และกันทําใหเกิดความสุขในการเรียนรู

3.3 การจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
คุณคาของความเปนมนุษยคือการที่ตนไดมีโอกาสเลือก และสนองตอสิ่งตางๆที่ตนมุง
หมายโดยเนนความเปนปจเจกของบุคคลและสังคม การศึกษามิใชเปนเพียงพัฒนาบุคคลเพื่อการ
ประกอบอาชีพเทานั้น แตการศึกษาถือเปนแหลงบมเพาะความงอกงามทั้งรางกาย จิตวิญญาณ และ
คุณ ธรรม รูจักเขาใจตนเองเขาใจผูอื่น ทั้ง ในความสัมพัน ธร ะหวางมนุษ ยดวยกัน และมนุษ ย กับ
ธรรมชาติ ซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขในที่สุด จากแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยไดศึกษาการจัดการศึกษา
ทางเลือกในในหัวขอดังตอไปนี้
3.3.1 ความหมายของการศึกษาทางเลือก
การศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปน ผูเลือกตามความสนใจ ความถนัด และความเชื่อ
พื้นฐานของตนจะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาในชีวิต ของตนเองซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิต ซึ่งเปนที่มาของการศึกษาทางเลือก โดยมีผูใหความหมายไวมากมาย โดยสรุปกลาว
ไดวา
การศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดระบบการศึกษาที่ห ลากหลายโดยมีความเชื่อวา
มนุษ ยทุกคนมีความแตกตางกัน เปน การจัดการศึกษาบนรากฐานทางศาสนธรรม ความศรัทธา
ปญ ญา และจิต วิท ยา เพื่อพัฒนาให ผูเรียนเจริญเติบโตตามศักยภาพของแตละบุคคล คํานึง ถึง
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียนแตละชวงวัยโดยเนน ที่ความสุข มีความงอกงามทางจิต
วิญญาณ และมีศักยภาพในการอยูรวมกับคน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสันติ (ว.วชิรเมธี. 2555: 12; วิจารณ พานิช. 2555: 11-14; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555: 4-5; M.
Lange; & J. Sletten. 2002: 4-6; Y. Aron; & M.Zweig. 2003: 2-4; Bulgarelli. 2009: 19-20)
แนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือก
นักวิชาการตางประเทศ และนักวิชาการของไทย ไดกลาวถึงแนวคิดในการจัดการศึกษา
ทางเลือก โดยแบงออกเปน (M. Lange; & J. Sletten. 2002: 4-6) วาย แอรอน และเอ็มสวีก (Y.
Aron; & M. Zweig. 2003: 2-4) บัลกาเรลลี่ (Bulgarelli. 2009: 19-20) และ พิภพ ธงไชย (2010:
online)
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1. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่เนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ คํานึงถึง
มนุษยในฐานะชีวิตที่มีทั้งปญญาและหัวใจ มีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนไปสูคุณคาอันสูงสง
คือความความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณ มีความสุขและสรางสรรคอยางเต็มที่
ประจักษแจงในความจริงตามที่เปนจริง ครองตนอยูในความดีงาม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
2. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีของธรรมชาติ ที่มนุษยแตละคน
ยอมมีความแตกตางทั้งในลักษณะการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Individual learning) แบบการเรียนรู
(Learning Style) ความถนัด ความสนใจ ความพรอม รวมถึงสภาพแวดลอมในชีวิตครอบครัว โดย
ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูอยางนอยทางใดทางหนึ่ง การศึกษาทางเลือกจึงเปนการสรางทางเลือก
ของการศึกษาที่ทําใหแตละคนไดแสดงออก คนพบตัวเอง พบจุดเดนที่ตองการพัฒนาตอยอดและจุด
ดอ ยที่ ต อ งการ การแกไ ขและส ง เสริ ม เพื่ อ ให พั ฒ นาจนเป น พรสวรรค และมี ค วามสมดุ ล กั บ
พัฒนาการดานอื่น ๆ จนสามารถประสบความสําเร็จ ไดต ามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง
3. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่อยูบนพื้นฐานของความสมดุลและผสมผสาน ดวย
การสรางสรรคใ หผูเรีย นไดเรียนรูรวมกัน ในวั ฒนธรรมที่แตกตาง เรี ยนรูคุณ ธรรมควบคูไ ปกั บ
วิชาการและการดําเนินชีวิต ใฝหาชุมชนที่สงบสันติในความสัมพันธที่มีความซื่อตรงและพอเพียง
เปนมิตรตอตนเอง ผูอื่นและสิ่งแวดลอม
4. การศึกษาทางเลือกเปน การศึก ษาที่มีจุดหมายในการสรางความสุข ในการเรียนรู
เรียนรูอยางบูร ณาการในองคร วมของชีวิต บูร ณาการวิชาการและวิถีชีวิต เขาดวยกัน เรียนรูและ
นําไปใชไดจริงในการดํารงชีวิต เกิดความรักในการเรียนรู รูไดหลากหลาย เชื่อมโยง และสรางสรรค
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
5. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มุงพิจ ารณาวัดและประเมินผลจากองคร วม ใน
คุณลักษณะของผูเรียน หรือพัฒนาการตามสภาพจริงของตัวผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนปจเจกของ
ผูเรียน การศึกษาตองเปนกระบวนการของการพัฒนา เพื่อชวยสรางความสุข ความสําเร็จใหกับทุก
คนตามศักยภาพของตัวผูเรียน การศึกษาที่โหดรายคือการศึกษาที่สรางการแขงขันและพิพากษาให
ผูเรียนตองสิ้นหวังจากการสูญเสียความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาตัวเองไมเกง ไมกลาจนขาดความสุข
ในการเรียนรู
6. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาโดยชุมชน เพื่อชุมชนกลาวคือ
การศึกษาจะตองทําใหคนอยูไดและอยูอยางมีศักดิ์ศรีในทองถิ่นของตน ผลของการศึกษาที่แทจริง
ตองนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและสังคมโดยรวม
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จุดมุงหมายของการศึกษาทางเลือก
จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือก พบวา จุดมุง หมายของการศึกษา
ทางเลือกประกอบดวย (เอ็ม แลนจ และ เจ สเลทเทน (M. Lange; & J. Sletten. 2002: 4-6) วาย
แอรอน และเอ็มสวีก (Y. Aron; & M. Zweig. 2003: 2-4) บัลกาเรลลี่ (Bulgarelli. 2009: 19-20)
และ พิภพ ธงไชย (2010: online)
1. เพื่อใหการเรียนรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ
2. เพื่อเปน ทางเลื อกใหแ กประชาชนทุก กลุมให ไ ดรับการศึกษาที่เหมาะสม และเป น
เครื่องมือพัฒนามนุษยในระดับปจเจกบุคคล
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนเกง คนดีและมีความสุขโดยคํานึงถึ งความแตกตางใน
การเรียนรูรายบุคคล (Individual Learning)
4. เพื่อกระจายอํานาจการศึกษาไปยังประชาชน ใหมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการเรียนรู
โดยเปนการจัดการเรียนรูโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
5. เพื่อสรางอิสระและความเสมอภาคในการเรียนรู โดยผูเรียนทุกคนมีสิทธิที่ เลือกและ
เรียนรูเพื่อเติมเต็มศักยภาพของตน
แหลงเรียนรูทางเลือก
การจัดการศึกษาทางเลือกมีแหลง การเรียนรูที่หลากหลายโดยประกอบดวย(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2555: 4-5; Bulgarelli. 2009: 21)
1. การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว กลุมและ
เครือขายครอบครัว
2. แหลง การเรียนรูท างเลือกที่อิง กับระบบโรงเรียน ไดแก สถานศึกษาหรือแหลง การ
เรียนรูที่ส ามารถจัดหลักสูตร หรือกระบวนการเรียนรูที่แตกตางไปจาก การศึกษาในกระแสหลัก
ทั่วไปเนนนวัตกรรมการเรียนรู การทดลองปฏิบัติหรือประสบการณ เชน โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียน
หมูบานเด็ก
3. แหลงการเรียนรูจากครูภูมิปญญา ไดแก พอครู ปราชญชาวบาน ที่ ถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น ความรูในการดําเนินชีวิต เชน ศิลปะ การชาง เกษตรกรรม การแพทยแผนไทย สมุนไพร
4. แหลงการเรียนรูสายศาสนาและวิถีปฏิบัติธรรม เชน โรงเรียนพุทธศาสนา โรงเรียน
ปอเนาะ และตาดีกาของศาสนาอิสลาม
5. แหลง การศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย น ไดแ กก ลุ มกิ จ กรรมทางการศึก ษาที่ มีก ารจั ด
หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรูของตนเอง ไมอิงกับหลักสูตรของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เส
มสิกขาลัย สถาบันเรียนรูขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
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6. แหลง การเรียนรูทางเลือกผานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ทั้ง ที่เปนประเภท
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต รวมถึงหองสมุด พิพิธภัณฑ แหลงทองเที่ยว และแหลงการเรียนรู
ทางประวัติศาสตร
7. แหล ง การเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมต า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ในสั ง คมถื อ เป น แหล ง การเรี ย นรู ที่
กวางขวางและหลากหลายที่สุด ทั้งกิจกรรมการเรียนรูผานกิจ กรรมทองถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม
ตางๆ กิจกรรมสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุขที่จัดขึ้นในโอกาสตางๆ
8. จะเห็ น ไดว าการศึก ษาทางเลือ กเปน การศึก ษาที่มุ ง เนน พัฒ นาความเป น มนุษ ย ที่
สมบูรณอยางเปนองครวมทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล คํานึงถึง
ความเปนอิสระทางความรูและความคิด ดังที่พระพุทธเจาและทานนบีมูฮัมมัด (ซล.) ไดกลาวไววา
มนุษยทุกคนมีสิทธิ ในการเลือกที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ การไดมีอิสระ
ในการเลือกและการตัดสิน ใจจะนํามาซึ่ง ความสุขและเสรีภาพ การเห็น คุณ คาความเปน มนุษ ย
ตลอดจนคํานึงถึงการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติซึ่งจะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคมโดยสวนรวม
ตาราง 5 แสดงความสอดคลองของทฤษฎียู ทฤษฎีการทํางานของสมอง เซลลกระจกเงา และการ
จัดการศึกษาทางเลือกในการสรางความสุขในการเรียนรู

สรางสันติภาพ

ฝกการคิดใครครวญ

เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากภายใน

กระบวนการเรียนรูที่เนนการรับรู
แหงตน (Consciousness)

กระบวนการที่เกิดจากการรับรูขอมูล
และแสดงออกอยางมีความหมาย

ทฤษฎียู
ทฤษฎีการทํางาน
ของสมองและเซลลกระจกเงา
การจัดการศึกษาทางเลือก

พัฒนาตน (Self)

แนวคิดการจัดการเรียนรู

กระบวนการ

การเขาใจตนเองและผูอื่น

จุดมุงหมาย
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จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาแนวคิดพื้นฐานของ ทฤษฎียู กระบวนการทํางานของสมอง
เซลลกระจกเงา และการศึกษาทางเลื อกมีความสอดคลองกัน ในดานจุดมุง หมายกลา วคือเป น
แนวทางที่มุงมั่นพัฒนาตน (Self) ตามความถนัดและแบบการเรียนรูของแตละคน ใหสามารถเขาใจ
ตนเองเขาใจผูอื่น ปลูกฝงความมีคุณธรรมจริยธรรม ฝกความคิดใครครวญจนเกิดปญ ญาเพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดสัน ติโ ดยผานกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากภายใน เนน การวิเคราะห
ใครครวญและแสดงออกอยางมีความหมาย ในการพัฒนาแบบการเรียนรู ผูวิจัยพัฒนาแบบการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางความสุขที่มีชื่อวา PEACE ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ Preparation (P)
การเตรียมตัวเพื่อรับขอมูล Explosion (E) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด
และความสนใจของตน Analysis (A) การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก Co - creation
(C) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและ Evaluation (E) การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง

4. แบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
4.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษา
การเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน สามารถสรางกรอบลักษณะตอไปนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร หากครูมีความรู
ความเขาใจอยางถองแทและสามารถนําแนวคิดมาผสมผสานอยางเหมาะสมก็จะสงผลใหการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สุมิต รา อังวัฒนกุล (2535) เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูภาษา เปน กระบวนการที่
ซับซอน และเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางครู และมีพื้นฐานจากทฤษฎี แนวคิดและวิธีการที่
หลากหลาย เพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาความต อ เนื่ อ งตามลํ า ดั บ ของเนื้ อ หา หน า ที่ ข องภาษา มี ค วาม
หลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมในการใชภาษา ดัง นั้น จึง จําเปนอยางยิ่งที่ครูตองศึกษาหา
แนวทาง และคิดคนวิธีการจัดการเรียนรูภาษา ใหเหมาะสมกับนักเรียนของตน
มอรโ รว (Morrow. 1981: 59-66) กลาวถึง หลักการสอนภาษาวามีห ลักการสําคัญ 5
ประการ
1. การเรี ย นการสอนที่ ผ า นมามั ก ขาดจุ ด ประสงค ป ลายทางที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะ
จุดประสงค การเรียน ดังนั้นในการสอนภาษาแกนักเรียนจะตองทําใหผูเรียนตระหนักวาบทเรียนที่
ตนเรียนอยูเปนสิ่งที่ตองการและนําไปใชได
2. การแยกสอนเป น ส ว นย อ ยๆนั้ น ไม ไ ด ช ว ยให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ก ารใช ภ าษาเพื่ อ สื่ อ
ความหมายไดเทากับการสอนรวมเปนสวนใหญ ผูเรียนควรไดรับการฝกในสวนรวมและใหใชภาษา
ไดในระดับที่เหนือประโยคขึ้นไปและเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง
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3. เป า หมายในการสอนภาษาก็ คื อ การพั ฒ นาความสามารถของนั ก เรี ย นในการใช
ภาษาตา งประเทศ ดัง นั้น ในการฝ กใหนั ก เรี ยนใช รู ปแบบของภาษาจึ ง ควรอยูใ นลั ก ษณะของ
กระบวนการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ชองวาง (Information Gap) ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้นระหวางคน
สองคนหรือมากกวานั้น เมื่อคนใดคนหนึ่งรูขอมูลบางอยางที่คนอื่นไมรู จุดประสงคของการสือ่ สาร ก็เพือ่
ปดชองวางของขอมูล
ประการที่ 2 ตัวเลือก (Choice) ผูใชภาษามีทางเลือกทางดานภาษาและขอมูลได
เหมาะสมกับความคิดที่เขาตองการแสดงออก
ประการที่ 3 ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ผูใชภาษาตองไดรับขอมูลยอนกลับซึ่งกัน
และกัน เขามีโอกาสฝกการใชภาษาโดยอาศัยกิจกรรมสื่อสารในสถานการณจริง
ดิลเลอร (Diller. 1975: 65-66) เสนอความเห็นวา วิธีการสอนภาษาตางประเทศนั้น มีอยู
หลายวิธีที่จะชวยใหการเรียนการสอนภาษามีประสิทธิภาพ วิธีการสอนใหมๆ จะเนนการฝกภาษา
อยางมีความหมายโดยการเลียนแบบ จดจํา ฝกกระสวนประโยคและยึดถือกฎเกณฑของโครงสราง
ภาษาเพื่อที่จะแยกรูปแบบและโครงสรางของภาษาที่เรียนได เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจกฎเกณฑ
ไวยากรณ และคิดเปนภาษาที่เรียนได พยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาแมในการสอน ยึดหลักการ
ใหความเขาใจกฎเกณฑไ วยากรณของภาษาไปตามลําดับขั้น และใชแบบฝกหัดที่ใ หนักเรียนได
ฝกฝน การใชภาษาอยางมีความหมาย ทั้งโดยการจําและการคิดดวยตนเองในสถานการณตางๆ
เอ็ดเวิรด แอนโธนี (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 2535: 20; อางอิงจาก Anthony. 1972) ไดเสนอ
พื้นฐานสําคัญในการจัดการเรียนรู 3 ประการ คือ แนวคิด (Approach) วิธีจัดการเรียนรู (Method)
และเทคนิคการจัดการเรียนรู (Technique) ดังรายละเอียดตอไปนี้
แนวคิด (Approach) คือ ทฤษฎี หลักการหรือความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของ
ภาษา ประกอบดวยลักษณะพื้นฐานของระบบภาษา และความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู
ภาษา ซึ่งลวนเปนกระบวนการในการเรียนรูภาษาและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ดังนั้น
แนวคิดจึงเปน พื้นฐานสําคัญ ที่ชวยใหครูปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถ
ชี้ใหเห็นถึงผล สัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากผูเรียน และเป นแนวทางสําหรับครูในการตัดสินใจ กําหนด
เปาหมาย เนื้อหาของการจัดการเรียนรู และการเลือกรูปแบบกิจกรรมมาใชในการจัดการเรียนรู
วิธีจัดการเรียนรู (Method) คือแผนการนําเสนอเนื้อหาของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
ที่ไดเลือกไว แผนการจัดการเรียนรูนี้ประกอบดวย
1. จุดมุงหมายทั่วไป
2. จุดมุงหมายเฉพาะ
3. เกณฑการคัดเลือกและจัดลําดับเนื้อหา
4. รูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา
5. บทบาทของครู
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6. บทบาทของผูเรียน
7. วัสดุและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
องคประกอบดังกลาว จะตองสอดคลองกับแนวคิดที่ไดกําหนดไวเทคนิคการจัดการเรียนรู
(Technique) คือ กลยุทธหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชควบคูกับ วิธีจัด การเรียนรู กระบวนการ หรือ
ขั้นตอนตางๆ ของการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการเรียนรูนี้จะตองสอดคลองกับวิธีจัดการเรียนรู
และแนวคิดที่เลือกไวจากพื้นฐานสําคัญในการจัดการเรียนรูภาษา 3 ประการนี้ สรุปไดวา
- แนวคิด คือหลักการหรือกฎเกณฑในการเรียนรูของเด็ก
- วิธีจัดการเรียนรู คือแผนงานที่นําไปปฏิบัติจริง
- เทคนิคการจัดการเรียนรู คือสื่อตางๆ ที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู
จากที่กลาวมานี้ สิ่งสําคัญ ที่ตองตระหนัก คือพื้น ฐานทั้ง สามประการขางตน ตองมี
ความสัมพันธกัน แนวคิดเปนความเชื่อของครู ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดเปาหมาย เนื้อหา
และเทคนิคการจัดการเรียนรู ครูสามารถเลือกใชกลวิธีหรือกิจกรรมตางๆ ตามแนวคิดมาปรั บปรุง
ดัดแปลง ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามจุดมุงหมายที่วางไว หากครูเขาใจความหมาย และความ
สัมพันธของพื้นฐานทั้งสามประการนี้ก็จะทําใหการจัดการเรียนรูภาษา เปนไปอยางมีหลักการที่แน
ชัด มีแผน การดําเนินงานที่ชัดเจน และเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนภาษาตามจุดหมาย
ในการจัดการเรียนรูภาษา : แนวคิด วิธีจัดการเรียนรู และเทคนิคการจัดการเรียนรู ตองมี
ความสอดคลอง และสัมพันธกันเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาตามจุดมุงหมายที่วางไว
แนวคิด (Approach)

การเรียนรูภาษาของเด็ก
(Language Learning)

วิธีสอน
(Method)

เทคนิคการสอน
(Technique)

ภาพประกอบ 4 แนวคิดการจัดการเรียนรูภาษาของ เอ็ดเวิรด แอนโธนี Edward Anthony. (2006).
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4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา
แนวคิดของสตีเฟน แครชเชน (Stephen Krashen) เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวาง โดยกลาวถึง สมมติฐ าน 5 ประการในการเรียนรูภาษาที่ส อง ไดแก สมมติฐ าน
เกี่ยวกั บการเรียนและการรู ภ าษาตามธรรมชาติ (The Acquisition Learning Hypothesis)
สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order Hypothesis)
สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบภาษา (The Monitor Hypothesis) สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู
ขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis) และสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางดานจิตใจ (The
Affective Filter Hypothesis) (Krashen. 1987)
สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis)
ในขอนี้เปนสมมติฐานที่กลาวถึง กระบวนการเรียนรูภาษาที่สอง มี 2 รูปแบบ คือ การรับรู
ภาษา (Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning)
เด็กเล็กเหมาะกับรูปแบบการรับรูภาษา มากกวาการเรียนภาษา เพราะเปนวิธี การเรียนรู
ภาษาที่ส อง ที่ เหมือ นกั บการเรีย นภาษาแม เป น การที่ ผูเ รีย นได เรี ยนรูโ ดยที่ ผูเ รีย นไมรู ตั ว
(Subconscious) ไมรูสึกวากําลังเรียนภาษาอยู เปนการรับรูที่เปนธรรมชาติและไมเปนทางการ การ
เรียนในลักษณะการรับรูภาษานี้จ ะมุง เนน ให ผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยไมตองคํานึง ถึง
กฎเกณฑข องหลั กภาษาโดยตรง ในทางตรงขา มการเรี ย นภาษาเป น รูป แบบการเรีย นรูที่ ตั ว
(Conscious) เรียนกฎเกณฑของภาษาเปนหลักและเปนการเรียนอยางเปนทางการ ผูเรียนจะไมมี
โอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารจริง เหมือนสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน
สมมติฐานเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order
Hypothesis)
สมมติฐานในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ เปนสมมติฐานที่ กลาวถึง การเรียนรูภาษา
ของผูเรียนนั้น เปนไปอยางมีขั้นตอน ผูเรียนที่เรียนภาษาที่สอง จะเรียนรูไวยากรณและโครงสราง
พื้น ฐาน กอนโครงสรางอื่น ๆ ในระดับที่สูง ขึ้น เชน ผูเรียนจะเรียนรูการใช พหูพจน /-s/ เชน
teachers กอนนําไปใชใหสอดคลองตามหลักความสัมพันธระหวางประธานและกริยา /-s/ เชน He
eats
สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis)
ในหัวขอนี้เปนสมมติฐานที่กลาวถึง การรับรูภาษา (Language Acquisition) และการ
เรียนภาษา ( Language Learning) ที่มีประโยชนตางกัน การรับรูภาษาเนนใหผูเรียนใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตจริงไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนภาษา มีประโยชนในการใชตรวจสอบความ
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ถูกตองของภาษา หรือทําหนาที่เปนกลไกทดสอบภาษา (The Monitor Hypothesis) เทานั้นการใช
กลไกทดสอบภาษานี้ในชีวิตจริง ผูเรียนตองอยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ระหวางการสนทนา ผูเรียนตองใชเวลาตรวจสอบความถูกตองของภาษา จึงทําใหการ
พูดของผูเรียนชาลงมาก หรือตองหยุดเปนชวงๆ
2. การที่ ผูเรียนตองมุง ความสนใจไปที่รูปแบบภาษา และความถูกตองตามกฎเกณฑ
ภาษาทําใหผูเรียนใสใจเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสนทนา เปนตน
3. การที่ ผูเรียนตองรูกฎเกณฑท างภาษาจํานวนมาก ทําใหอาจเกิดความสับสนและ
เรียนรูไดไมครบถวน
สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis)
สมมติฐานในการรับรูขอมูลทางภาษา เปนการรั บรูขอมูลทางภาษาโดยที่ผูเรียนสามารถ
รับรู และเขาใจไดถึงความหมายของเนื้อหา (Comprehension Input) ซึ่งอาจมาจากการฟง หรือ
การอา น ขอมู ลนี้ เป น สิ่ง ที่น าสนใจ และเกี่ย วข องกับตั วผู เรี ยน เชน สิ่ ง ที่ พอ แมพู ดกั บลู กใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชภาษาที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย มีความหมายตอผูเรียน หรือเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวผูเรียน ซึ่งไมใชการพูดเพียงเปนแสดงใหผูเรียนเห็นถึงโครงสรางทางกฎเกณฑ
ภาษาเทานั้น แตตองเปนไปอยางมีความหมายดวย
อยางไรก็ตาม สมมติฐานการรับรูขอมูลทางภาษา ของแครชเชน (Krashen. 1987: 15 )
มีประเด็นที่นาสนใจ คือ
1. ความคลองแคลวในการใชภาษาที่สองของผูเรียน ขึ้นกับการรับรูภาษาของผูเรียนวา
ไดรับรูภาษา (Language Acquisition) มาอยางไร ไมใชเรียนภาษา (Language Learning) มา
อยางไร
2. การเรียนภาษาที่สองที่ใ หไ ดผล จําเปนตองใชกิจ กรรมเปนหลัก และไมจําเปน ตอง
ติดตามแกไข ในทุกขั้นตอน
3. เงื่อนไขสําคัญในการไดมาซึ่งภาษาที่สอง จะเกิดขึ้นตอเมื่อผูเรียนเกิดความเขาใจจาก
การไดฟงและไดอาน สิ่งที่มีโครงสรางสูงกวาระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนในขณะนั้น
ตามสมมติฐาน 1 + 1 โดยที่ 1 คือ ขั้นระดับความสามารถของผูเรียนในขณะนั้น และภาษาที่
ผูเรียนไดเกี่ยวของ มีความยากกวาความสามารถของผูเรียนคือ +1 แตตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถ
เขาใจได เพราะความทาทาย นี้ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นหาก
การเรียนรูภาษายากเกินกวาขีด ความ สามารถของผูเรียน จะทําใหผูเรียนรูสึกทอถอย กลายเปน 1
+ 2 แตหากการเรียนรูภาษาใกลเคียงกับความ สามารถของผูเรียนในขณะนั้น จนไมมีความทาทาย
ตอผูเรียนเลย ก็จะกลายเปน 1 + 0
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สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางดานจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis)
สมมติฐ านดานความแตกตางของจิต ใจ เปน ปจจัยในการเรียนภาษาที่กลาวถึง ปจ จัย
ทางดานเจตคติ เชน แรงจูงใจหรือความวิตกกัง วล ที่สงผลอยางยิ่งตอการเรียนรูภาษาที่สองของ
ผูเรียน จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรี ยนรูภาษาของผูเรียนได ถึงแมผูเรียนจะไดรับขอมูลที่
สามารถเขาใจไดก็ตาม เชน ถาผูเรียนมีเจตคติที่ดี มีความวิตกกังวลนอย มีความสุขในการเรียนรู
มีแรงจูงใจสูงในการรับรู และเรียนรูภาษาที่ส อง ปจ จัยเหลานี้ส ามารถสงผลที่ดีตอการเรียนของ
ผูเรียนได (Krashen. 1987: 15)
ไรท (Wright. 1972) กลาววา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบภาษาที่สองนั้นเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป ซึ่ง การจัดการเรียนรู ให ผูเรีย นไดผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบภาษาที่สองที่ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ไรทไดใหแนวคิดแกครูถึงวิธีการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
ภาษาที่สองอยางถูกตองดังตอไปนี้
1. ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนตองนําไปใชไดจริง
2. ครูตองพยายามไมพูดภาษาแมของผูเรียน ถาไมจําเปนจริงๆ
3. เปนวิธีการฝกใหผูเรียนสามารถตอบโตเปนภาษาอังกฤษอยางอัตโนมัติโดยที่ผูเรียนไม
ตองหยุดคิดหรือเกิดการแปล (ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมหรือภาษาแมเปนภาษาอังกฤษ) ในใจ
กอนตอบ
4. มีการเปดโอกาสใหผูเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษในหองเรียน โดยสัดสวนควรใหผูเรียน
เปนผูพูดอยางนอยรอยละ 75 และครูควรพูดอยางมากแครอยละ 25 เพราะครูจะทําหนาที่เปน ผู
ชวยเหลือผูเรียนเมื่อจําเปนเทานั้น
5. การแกไขคําทีผ่ ูเรียนพูดผิด ไมจําเปนตองกระทําในทันที สามารถนําไปแกไขที่เหลือ
ได
6. มีการชี้ใหผูเรียนเห็นถึงขอผิดพลาด เชน ในเรื่องการเปลงสําเนียงที่ไมถูกตอง การ
ใชภาษาอยางไมเหมาะสมและไมถูกกาลเทศะ อีกทั้งตองแนะนําและบอกใหผูเรียนเห็นสิ่งที่ถูกตอง
ตัวอยางเชน ถาผูเรียนเปลงสําเนียงผิด ครูตองใหผูเรียนฝกออกเสียงตามครูหลายๆ ครั้ง จนแนใจ
วาผูเรียนไดออกเสียงถูกตองแลว แตถาขอผิดพลาดนั้น มากเกิน ไป อยาตําหนิ ใ หผูเรียนหมด
กําลัง ใจ ครูควรแกไ ขในสิ่ง ที่จําเปนกอน สวนในเรื่องที่มีความสําคัญ รองลงไปคอยๆ แกไขใน
ภายหลัง
7. เนื้อหาของวิชาตองไมยากและมากเกินไป การจัดการเรียนรูเนื้อหานั้นตองเปนอยาง
คอยเปนคอยไป คอยๆ จัดการเรียนรูใหผูเรียนซึมซับกับบทเรียนทีละเล็กทีละนอย
8. การทบทวนบอยๆ ในบทเรียนที่ไ ดเรียนไปแลวจะสง ผลใหขอผิดพลาดของผูเรียน
นอยลง
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9. มีการใชทาทาง อุปกรณและสื่อตางๆ เชน รูปภาพและแผนภูมิเขามาชวยในการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูมากขึ้น
10. มีการเลียนแบบการใชภาษาอังกฤษจากแมแบบที่ดี ซึ่งการเลียนแบบนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะทําให ผูเรียนเรียนภาษาไดอยางถูกตองในเบื้องตน และเกิด
ความ คล อ งแคล ว และชํ า นาญทางภาษาต อ ไป ตั ว อย า งเช น ถ า ผู เ รี ย นได ฟ ง สํ า เนี ย งทาง
ภาษาอัง กฤษอยาง ถูกตองจากแมแบบ ผูเรียนก็จ ะสามารถเลียนเสียงและสําเนียงนั้น ไดอยาง
ถูกตองดวย
11. มีการฝกฝนจากการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมาย สนุกสนานและนาสนใจสําหรับผูเรียน
12. เปดโอกาสให ผูเรียนไดเปน ผูถามแทนครูบาง เพราะสวนใหญครูจะเปน ผูถ ามและ
ผูเรียนจะมีหนาที่คอยตอบอยูเสมอ
13. การดําเนินการจัดการเรียนรูตองเปนไปอยางมีระบบแบบแผน วาตองจัดการเรียนรู
เนื้อหาอะไร จัดการเรียนรูอยางไร ระยะเวลาเทาไหร รวมถึงตองกําหนดงานที่มอบหมายให ผูเรียน
ทําดวย ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดการเรียนรูตองสามารถปรับและยืดหยุนได
14. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู โดยดูจากความสามารถใน การใชภาษาของ
ผูเรียน
15. มีการสนับสนุน และใหกําลัง ใจแก ผูเรียนเมื่อผูเรียนทําถูกตอง ไมควรลงโทษหรือ
วิพากษวิจารณเมื่อผูเรียนทําผิด เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดอาการกลัวและขาดความมัน่ ใจในตนเอง
16. มี ก ารจั ด บรรยากาศในชั้ น เรี ย นให เ ป น ไปอย า งสนุ ก สนาน มี ค วามสุ ข เพราะ
บรรยากาศที่ดีจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางครูกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนจุดที่ จะนํา
ผูเรียนไปสูเจตคติ ที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู

4.3 องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ
อมร เสือคํา (2543: 77-78) ไดกลาวถึงองคประกอบ 4 ประการที่มีความสําคัญตอการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูภาษาที่สอง ซึ่งมีดังนี้
1. ผูเรียน
- ผูเรียนจะตองรูจุดมุงหมายของการเรียนวาเรียนเพื่ออะไร
- มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษและมีความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- มีการฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ
- สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ผูจัดการเรียนรู
- มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เปนผูที่มีคุณวุฒิ เชน มีวุฒิวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ
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- ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานสังกัด
- เปนตนแบบในการใชภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน
- เปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษ
- เปดและหาโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณต รงในการใชภาษาอัง กฤษเพื่อให
ผูเรียนไดเห็นคุณคาของการเรียน
- จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดปฏิบัติครบถวน ทั้งในดานการฟง การพูดการ
อาน และการเขียนในทุกคาบของการจัดการเรียนรู
- ประเมินผลการเรียนของผูเรียนอยางเปนระยะและเนน พัฒนาการของผูเรียนเปน
รายบุคคล
- มีการเสริมแรงผูเรียนบอยๆ เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการทํากิจกรรม
- มีการชวยเหลือผูเรียน โดยอาจใบคําตอบใหบาง เพื่อนําทางในกิจกรรมที่ผูเรียนไม
สามารถทําได
- พยายามใชภาษาอังกฤษกับผูเรียนใหไดมากที่สุด เพื่อสรางความคุนเคยดานภาษา
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
- มีการบูรณาการภาษาอังกฤษเขากับวิชาอื่น เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
สภาพจริงของการเรียนรู
3. สื่อการจัดการเรียนรู
- มีการเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียนทั้งรายบุคคล กลุมเล็ก-ใหญ
- มีการเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
4. ภาษาอังกฤษ
- มีกิจกรรมที่เนนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากกวาที่เนนหลักภาษา
แคลรและเฮนส (Claire; & Haynes. 1994: 22-26) ไดกลาวถึง แนวคิดในการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ มีดังนี้คือ
1. เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองไมรูสึกเครียด กลัว หรือกังวล เพราะความเครียด
ความกลัว หรือความกังวลจะลดความกระตือรือรนของผูเรียนในการเรียนรูและรับรูภาษา ผูเรียน
จะเรียนภาษาไดดีที่สุดในสถานการณที่ผอนคลาย มีความสุขในการเรียนรู มีคนคอยใหกําลังใจและ
เกิดการเรียนอยางทาทายในขั้นที่เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผูเรียน ความทาทายที่เหมาะสม
และไมยากจนเกินไปจะทําใหผูเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งจะทําให ผูเรียนมีความ
มั่นใจและเรียนภาษาไดอยางรวดเร็ว
2. ในการเรียนรูของผูเรียนสามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ การฟง (Auditory Learner)
การดู (Visual Learner) และการปฏิ บั ติ (Kinesthetic)ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาตางประเทศจะมีความชํานาญนอยที่สุดทางดานการฟง ดังนั้นแคไมกี่นาทีที่ผูเรียนฟงภาษาที่
ไมเขาใจ ผูเรียนจะไมสนใจในการเรียนนั้นทันที จึงจําเป นตองมีการใชทาทาง การสาธิตและสื่อ
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ตางๆ เขามาชวยในการจัดการเรียนรู เชน รูปภาพ เสียงและวัสดุที่ใชในการปฏิบัติ (Hands - on
Materials) จะทําใหผูเรียนไดทั้งเนื้อหาในการเรียนรูและภาษาที่ใชกับเนื้อหานั้นอีกดวย
3. มีการทําใหเด็กรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของหองเรียน เชน มีการรวมนําเสนอผลงานมี
การเรียกชื่อ มีการยิ้มใหผูเรียน และสรางกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของกลุม
4. มีการเลือกใชคําถามเพื่อใหผูเรียนตอบ และจากคําตอบ (Feedback) จนสามารถรูได
วาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงไหน ดังตัวอยางของคําถามตอไปนี้
4.1 ถามผูเรียนใหชี้ไปที่รูปภาพหรือคําบนกระดาน ถาผูเรียนไมเขาใจในคําถามหรือ
คําศัพท ใหผูเรียนที่รูทําใหดู แลวใหผูเรียนที่ไมเขาใจในตอนแรก ตอบใหมอีกทีในคําถามเดียวกัน
4.2 ถามคําถามงายๆ ที่ผูเรียนสามารถตอบวาใชหรือไมใช เพื่อทดสอบความเขาใจ
เชน ถาถือรูปของกลวยอยู ใหถามผูเรียนวา คลายเปนผลไมใชหรือไม (Is the banana fruit?)
4.3 ถามคําถามที่สามารถตอบคําเดียวหรือวลีเดียวได เชน ถามวา กลวยสีเขียวหรือ
เหลือง (Is the banana green or yellow?)
4.4 สังเกตทาทางในการตอบคําถามของผูเรียน ซึ่งผูเรียนอาจรูคําตอบแตกลัวตอบผิด
โดยแสดงออกจากการชูมืออยางไมแนใจ ใหครูคอยสังเกตและชวยผูเรียนใหเกิดความมั่นใจในการ
ตอบมากขึ้น
5. สําหรับผูเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การตอบคําเดียวเปนสิ่ ง
ที่พอเพียง โดยไมจําเปนตองใหคําตอบเปนประโยค ซึ่งอาจทําใหการมีสวนรวมนอยลง เพราะ
ผูเรียนอาจตอบเปนประโยคยังไมได แตครูสามารถขยายคําตอบเพียงคําเดียวใหในรูปของประโยค
ใหผูเรียนฟงได
6. แบงคําถามที่ยากออกเปนสวนๆ เพื่อใหงายตอความเขาใจ เชน แทนที่จะถามวา คน
ในรูปภาพกําลังทําอะไรอยู (What are the people in the picture doing?) ใหแยกสวนและถามวา
“ผูเรียนดูรูป” (Look at the picture) แลวหยุดเวนชวงพูด ผูเรียนชี้ไปที่รูป (Point to the picture)
แลว หยุดเวนชวงพูด “ดีมาก” (Very Good) ถาผูเรียนชี้ถูกและถามตอวา “เขาทั้งหลายกําลังทํา
อะไรอยู? ” (What are they doing?)
7. ถาไมมีคําตอบจากผูเรียน ใหจัดแตงคําถามใหมใหมีตัวเลือกของคําตอบในนั้น เพื่อ
งายตอการตอบ หรือใหถามคําถามใหมโดยการใชคําถามจาก Wh Questions: What, Where,
When, Who, Why?
8. ใหเวลามากขึ้นสําหรับคําตอบ โดยทั่วไปแลวผูเรียนที่พูดภาษาแมเพียงภาษาเดียวจะ
ใชเวลาประมาณ 5 วินาที ในการตอบ สวนผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตอง
ใชเวลา ประมาณ 15 ถึง 20 วินาทีในการนึกภาษาที่จะตอบ
9. ถาผูเรียนตอบคําถามที่ถูกดวยสําเนียงที่ผิด ครูควรจะบอกวาเปนคําตอบที่ถูก และพูด
คําตอบนั้นใหมดวยสําเนียงที่ถูกตอง อยาให ผูเรียนตองพูดคําตอบที่มีสําเนียงผิดซ้ําในหองเรียน
ซึ่งอาจทําใหผูเรียนเครียดและกลัว เพราะเปนเปาสายตาของเพื่อนๆ สวนการแกไขสําเนียงที่ผิด
ของผูเรียนตองไมละเลย แตควรทําในกลุมยอยหรือเปนการสวนตัวเทานั้น
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10. ใชคําทางบวกในการใหกําลังใจผูเรียน เชน เปนการเดาที่ดี (Good Guess) เกือบ
ถูกแลว (Almost) หรือขอบคุณสําหรับความพยายาม (Thank you for trying) เพราะจะทําให
ผูเรียนยังอยากที่จะตอบตอไปถึงแมคําตอบจะผิดก็ตาม
11. ฝกใหผูเรียนพูดหรือตอบคําถามที่ตอบไมได เชน “หนูไมเขาใจคําถาม” (I don’t
understand the question) “หนูเขาใจคําถาม แตไมรูคําตอบ” (I understand the question, but I
don’t know the answer”) “หนูรูคําตอบ แตพูดไมได” (I know the answer, but I can’t say it.)
12. มีการบอกผูเรียนใหเขาใจถึงคําสั่งและงานที่สั่งเปนการสวนตัว บอกผูเรียนใหรูถึง
ความคาดหวังในการเรียนของเขา เชน การสรางผลงาน ความเรียบรอยของผลงาน และการ
ทํางานเสร็จ ลุลวง
13. การคัดลอกเปนกิจกรรมที่ดีสําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ใหผูเรียน สิ่งที่ใกลเคียงกับความสามารถของเขา แตทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะจะตองพัฒนาไปดวย เชน ใน
เด็กเล็กควรใหคัดลอกพยัญชนะตางๆ วาเริ่มเขียนอยางไร เขียนชื่อตนเอง ชื่อเพื่อน ของตางๆ ใน
หอง คําจากพจนานุกรม การฝกคัดลอกนี้จะทําใหผูเรียนไดพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก การเรียนรูการ
เริ่มเขียนพยัญ ชนะอยางถูกตอง การเขียนจากซายไปขวา คําศัพท การสะกดคํา การเรียงตัว
พยัญชนะ ในการคัดลอกนี้ตองไมมากเกินไป และกอนที่ผูเรียนจะคัดลอก ผูเรียนควรรูจักเสียงและ
ความหมายของคําที่คัดลอกกอน
14. ใชกิจกรรมเปนตัวชวยในการเรียนรู เชน กิจกรรมที่มีรูปภาพสามารถใชรูปภาพใน
การตรวจสอบวาผูเรียนรูจักคําศัพทห รือไม เชน ใหผูเรียนดูรูปภาพและใหต อบทั้ง ภาษาแมและ
ภาษาที่สองหรือกิจกรรมที่ใหตัดรูปจากนิตยสารวาผูเรียนชอบอะไร ไมชอบอะไร
15. มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเทศของผูเรียน เชน เลานิทานตางๆ และวัฒนธรรมของ
ประเทศของผูเรียน เพื่อใหการเรียนรูนั้นเปนไปอยางมีความหมาย

4.4 การเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach)
เดลล ไฮมส (Dell Hymes. 1975) ไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในป ค.ศ.1975 จากแนวคิดที่วา ภาษาไมไดมีเพียงแคระบบไวยากรณ หรือโครงสรางทางภาษา
เทานั้น แตภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร หรือสื่อความหมาย ดังนั้นเปาหมายในการจัดการเรียนรู
ภาษาจึงควรใหเด็กสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ตามความเหมาะสมกับ
สภาพสัง คม นอกจากนี้ เดลล ไฮมส ไดอธิบายความหมายของวิธีการจัดการเรียนรูนี้วา เปน
ความสามารถในการใชภาษา หรือการตีความภาษาได อยางถูกตองเหมาะสม เมื่อมีปฏิสัมพันธกบั
บุคคลอื่นในสังคม ( Diaz; & Cartnal. 2012; Montgomery. 1998) เชน ความสามารถที่เด็กจะรูวา
ควรจะพูดอะไร เมื่อไร กับใคร ที่ไหน ลักษณะอยางไร จึงจะเหมาะสม
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ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูภาษาไดเสนอองคประกอบ 4 ประการ ที่สามารถชวยให
ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ดังตอไปนี้
1. ความสามารถทางภาษาศาสตรหรือไวยากรณ (Linguistic or Grammatical Competence)
คือ ความสามารถในการใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปน
แกนในการสื่อความหมาย
ทักษะการฟง คือความสามารถในการจําแนกเสียง ตลอดจนการฟงขอความหรือ
คําพูดในระดับความเร็วของเจาของภาษาไดอยางเขาใจ
ทักษะการพูด คือ การออกเสียงไดถูกตอง สามารถสนทนาโตตอบ ดวยสําเนียงและ
จังหวะที่เจาของภาษาสามารถเขาใจได
ทักษะการอาน คือ ความสามารถในการอาน เพื่อความเขาใจในระดับความรูสึกของ
ตน
ทักษะการเขียน คือ ความสามารถในการเขียนในระดับความรูของตน
2. ความสามารถทางการใชภาษาในสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความ
สามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบของสังคม สามารถเลือกใชภาษาให
เหมาะกับบุคคลและสถานการณตางๆ
3. ความสามารถในการใชค วามสัม พั น ธ ข องข อ ความหรื อความสั มพั น ธ ข องวิ ธี ก าร
(Discourse Competence or Strategic Competence) คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ได สามารถใชกิริยา ทาทาง สีหนา น้ําเสียงเพื่อการสื่อความหมายซึ่งสามารถ
แสดงออกทางวัจนภาษา (Verbal Communication) และอวัจนภาษา (Non-Verbal Commnication)
4. เพื่อใหผูเรียนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งเปนคูและเปนกลุม ซึ่งจะทําให ผูเรียน
รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีวินัยและความรับผิดชอบ
5. เพื่อใหผูเรียนกลาในการใชภาษา และเนนความสําคัญในการใชภาษาเพื่ อการสื่อสาร
มากกวาจะคํานึงถึงวิธีการใชภาษาอยางถูกตอง ดังนั้นจึงทําใหผูเรียนกลาใชภาษา และไมกลัววาจะ
ใชภาษาผิด ครูจ ะแกไ ขข อผิดพลาดเฉพาะที่สําคัญ เท านั้น เชน ขอผิดพลาดที่ เกิดซ้ําๆ หรื อ
ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเขาใจผิด เพราะขอผิดพลาดเหลานี้ อาจทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจ
และไมกลาใชภาษาอีกตอไป
6. เพื่อใหผูเรียนใชภาษาไดอยางคลองแคลวเปนอันดับแรก และคํานึงถึงความถูกตองใน
การใชภาษาเปนอันดับรอง
7. เพื่อการประเมินผลการเรียนรูจากการแสดงออกของผูเรียน เมื่อมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ
8. เพื่อใหการเรียนภาษาของผูเรียนเปนไปตามธรรมชาติ เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ครู
จัดใหเพราะผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดทําและฝกภาษาดวยตนเอง กิจกรรมเหลานี้ยังสราง
สัมพันธภาพ ที่ดีระหวางผูเรียนกับเพื่อนในหองและกับครู สัมพันธภาพที่ดีจะสรางบรรยากาศที่
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สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนจะกลาแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารก็จ ะเปน
ธรรมชาติและอิสระมากขึ้นดวย
ขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยสามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นเสนอเนื้อหา ขั้นแนะนํา หรือขั้น นําเสนอโครงสรางภาษาใหม (Presentation or
Introduction or New Language) คือ การที่ครูนําเสนอเนื้อหาโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และทําความ
เขาใจความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ควบคูกับการเรียนรูกฎเกณฑ
ทางภาษา สื่อที่ใชในการนําเสนอเนื้อหานี้ อาจเปนรูปภาพ หรือการเลาเรื่อง หากผูเรียนไมเขาใจ
ความหมาย หรือวิธีการใชภาษา ครูสามารถอธิบายเปนภาษาแมของผูเรียนได
2. ขั้นการฝกแบบควบคุม (Practice or Controlled Practice) คือ การที่ครูฝกใหผูเรียน
จดจํารูปแบบของภาษา โดยเนน ความถูกตองของความหมาย วิธีใ ชและสถานการณที่ตองใช
รูปแบบภาษานั้นๆ เปนการใหผูเรียนฝกซ้ําๆ จากการฟง พูด และทําตามตัวอยางจากครู เริ่มแรก
ผูเรียนจะฟงตัวอยางภาษาจากครูหรือเทป 1 ถึง 3 ครั้ง หากครูเปนตนแบบ ครูจะตองออกเสียง
หรือพูดอยางเปน ธรรมชาติดวยความเร็วปกติเหมือนเจาของภาษา ผูเรียนจะไดรวมกลุมฝกพูดและ
ออกเสียง หรือฝกเปนรายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูการออกเสียง
ดวยตนเอง พรอมกับไดเรียนรูจากการออกเสียงของเพื่อนๆ อีกดวย จากนั้นครูจะใหความเห็นแก
ผูเรียนแตละคนวา ใชภาษาไดถูกตองหรือไม ครูสามารถตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวาเขาใจ
ความหมายของภาษามากนอยเพียงไร จากการปอนคําถามงายๆ
3. ขั้นการใชหรือฝกภาษาแบบอิสระ (Production or Free Practice) คือ การเปดโอกาส
ใหผูเรียนใชและฝกภาษาที่ไดเรียนจากกิจกรรมตางๆ อยางอิสระ และสอดคลองกับสถานการณจริง
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
จากขั้น ตอนตางๆ ดัง กลาว วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อการสื่อสาร ยัง มีกลวิธีที่นาสนใจ
เพื่อใหครูไดศึกษาในรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ครูใชสื่อจริง (Authentic Materials) ในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูในชั้นเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ครูใหผูเรียนเรียงประโยคสนทนา หรือขอความที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวใหเปนเรื่องราว
เพื่อใหผูเรียนฝกเชื่อมโยงประโยคหรือเนื้อเรื่องใหตอเนื่องกัน
3. ครูนําเกมมาใช เพื่อเปนการฝกใชภาษาใหสนุกสนาน เกมเหลานั้นตองมีลักษณะ 3
ประการ คือ การหาขอมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) การเลือกจากตัวเลือก (Choice) และ
การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
4. ครูใชกิจกรรมภาษาชุด (Picture Strip Story) ในการนําเสนอ ภาพชุดเหลานี้แสดง
เรื่องราวที่ตอเนื่อง วิธีการคือผูเรียนจะใหเพื่อนดูภาพแรกแลวเพื่อนจะทายวาภาพที่ 2 คืออะไร ไม
วาเพื่อนจะทายถูกหรือผิด ผูเรียนจะใหขอมูลปอนกลับ วาคําตอบนั้นถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง
ผูเรียนจะบอกขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหเพื่อนทายตอไป กิจกรรมนี้เป ดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความคิด ไดทํางานรวมกัน ไดฝกแกปญหา อีกทั้งยังไดฝกสนทนากับเพื่อนๆ
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5. ครูใชบทบาทสมมติ (Role - Play) ในการจัดการเรียนรู โดยครูกําหนดบทบาทให
ผูเรียนแตละคน วาใครจะแสดงเปนอะไร อยูใ นสถานการณแบบใด และตองพูดอะไรบาง แตถา
ผูเรียนอยากพูดหรือแสดงเรื่องราวที่คิดขึ้นไดเอง ครูก็เปดโอกาสใหผูเรียนทําได
วิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนวิธีที่ผูเรียนสามารถนําทักษะใน การฟง พูด
อาน เขียน ที่ไดฝกฝนไปใชในชีวิตจริงไดและชวยฝกใหผูเรียนสื่อสารจากสถานการณที่เปนจริง หรือ
ใกลเคียง นอกจากนั้นยังไดคํานึงถึงการแสดงมารยาทในการใชภาษาใหเหมาะสมตามกาลเทศะอีก
ดวย

4.5 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา
(Content and Language Integrated Learning)
การเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิช า (Content and Language Integrated
Learning) หรือเรียกสั้นๆวา CLIL เปนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นระหวางป1994 ในทวีปยุโรป โดยเดวิด
มารช( David March)และ แอนน มาเจอร Ann Marjers ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใชภาษาตางประเทศ
หรือภาษาที่สองเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน ( Language immersion) ซึ่งผูเรียนใชเรียนรูผาน
การเรียนเนื้อหาเปนพื้นฐาน ( Content – based instruction) การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการ
เนื้อหาวิชา ( Content and Language Integrated Learning) ( Content and Language Integrated
Learning) ไดรับความนิยมอยางมาก คณะกรรมมาธิการการศึกษาแหงสหภาพยุโ รปไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการสอนและไดพัฒนาในการสอนภาษาอังกฤษ จนสามารถนําไปใชในประเทศตางๆ
อยางกวางขวาง การเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิช า ( Content and Language
Integrated Learning) ไดชื่อเปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะภาษา และการ
เรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆไปพรอมๆกัน ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจโดยเฉพาะผูเรียนที่เริ่มเรียนการใช
ภาษา ตลอดจนเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับความเปนจริงโดยไมตองจัดการเรียนรูภาษาตางหาก
เนื่องจากภาษาถือวาเปนเครื่องมือที่สําคั ญในการสื่อสารแลว จะเห็น ไดวา CLIL เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการเรียนรู ทั้งภาษา (Language) และ เนื้อหาวิชา (Content) อยางไรก็ตามหัวใจของ
การบูรณาการที่จะตองคํานึงถึงประกอบดวย (Mehisto; & et al. 2008: 12)
การเรียนรูภาษาจะเกิดขึ้นในการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ อาทิ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ศีลธรรม คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร ดังนั้นการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจทั้งดาน
เนื้อหา และใจความสําคัญ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ครูควรมีความแมนยําในเนื้อหา และควรจัดหา
สื่อการสอนตางๆ อาทิ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพตางๆ ตลอดจนการใชคําศัพทเฉพาะ เพื่อใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาอยางถองแท
เนื้อหาในวิชาตางๆ จะสอนโดยผานกระบวนการเรียนรูภาษา ดังนั้นครูผูสอนภาษาและครู
ในแตละรายวิช าควรจะมีกระบวนการทํางานรวมกันในการรวบรวม คําศัพท คําศัพทเฉพาะใน
ศาสตรตางๆ ขอมูลในแตละวิชา เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจภาษาและเนื้อหาอยางละเอียดครบถวน
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การเรี ย นรู ภ าษาโดยการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าความรู (Content and Language
Integrated Learning) มีจุดมุง หมายสําคัญ ที่จ ะตองพัฒนาใหเ กิดในตัวผูเรียนซึ่ง ประกอบดว ย
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะหในเนื้อหาวิชาตางๆจนนํามาซึ่งกระบวนการทางปญญา
ดังภาพประกอบ 5
พุทธิปญญา

(Cognition)
ชุมชน
(Community)

เนื้อหา
(Content)

การสื่อสาร
(Communication)

ภาพประกอบ 5 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา
จะเห็น ไดวาในการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิช า
(Content and Language Integrated Learning) ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาการเรียนรูทั้งทางดาน
สัง คมและการสื่อ สารระหวางกัน เนื่องจากเปน การเรียนรู ที่ผูเรียนตองฝกทั กษะภาษาของตน
ตลอดจนการนําภาษาไปใชในการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งในการเรียนรูแบบ CLIL ผูเรียนจะตองฝก
การทํางานและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เรียนรูการใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและ
บุคล ทั้งผูเรียนกับครู ผูเรียนกับเพื่อนและการนําเสนอความรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ซึ่งสิ่งที่ไดรับก็คือ
สัง คมแห ง การศึ กษาเรี ยนรู (Educational knowledge) และการสร างสั ง คมแห ง การเข าใจ
(Community building) สามารถนําภาษาไปใชในการเรียนรูทางสังคมซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการ
เรียนรูที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูที่จะเขาใจและไวใจผูอื่น (Barnes; & Gilles. 2008: 5)
นอกจากการพัฒนาการเรียนรูทางดานสังคมและการสื่อสารแลวกระบวนการการเรียนรู
ภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิช าความรูเปน การเรียนรูที่มุง พัฒนาการเรียนรูตามแนว พุทธิ ปญญาของ (Bloom. 1950s) ซึ่งบลูมไดเสนอวาผูเรียนสามารถเขาใจการเรียนรูภาษาโดยการบูรณา
การเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning) ความคิดรวบยอดหากปราศจาก
ความรู ในการเรียนภาษาตามแนวทางการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูตั้งแตคํา หนาที่ของคํา จนสามารถนําไปใชในการ
สรางประโยคและการสรางสรรคสิ่งตางๆเพื่อนําไปใชในชีวิตจริงและประเมินคาได ซึ่งถือไดวาเปน
การเรียนรูสูกระบวนการทางความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills: HOTS) นอกจากนีแ้ อน
เดอรสันและคารทโวลท (Anderson; & Krathwohl. 2001: 22-50) ซึ่งเปนศิษยและเพื่อนรวมงาน
ของบลูมไดกลาวถึงการเรียนการสอนแนวทางทางการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา วา
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เปนแนวทาง การเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในการสรางสรรคสิ่งตางซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรู
ที่คาดหวัง ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content
and Language Integrated Learning) เปนเครื่องมือที่ตรงตามสภาพจริงซึ่งเปนการกระตุนความ
สนใจ ของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูภาษาและเนื้อหาที่ มีคุณ ภาพ นอกจากนี้การเรียนภาษาโดย
การบูรณาการเนื้อหาวิชายังเปนการเรียนรูที่สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ในการเรียนการสอน
ภาษา ดังงานวิจัยของ แอนนา วากูตี้ (Vakuti. 2011: 1) ที่นําเสนอวาผูเรียนสามารถเรียนศิลปะเปน
ภาษาอังกฤษควบคูไปกับการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม (Moral) ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียน อีกทั้งเปนการเรียนรูที่ผูเรียน ไมรูสึกวาถูกบังคับใหเรียนเนื้อหาที่ไมนาสนใจและทําใหผูเรียน
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จึงกลาวไดวา การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ CLIL สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนที่มีความรูควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
จากแนวทางการเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language
Integrated Learning) ที่มุ ง พัฒนาผูเรียนทางดานเนื้อหา (Content) การสื่อ สารระหวางกั น
(Communication) ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (Community) ซึ่ง
การเรียนรูที่ผานขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะพัฒนาผูเรียนสูการคิดระดับสูงซึ่งเปนกระบวนการทาง
พุทธิปญญา (Cognition) จากการพัฒนาดังกลาวจึงนําไปสูกลยุทธในการจัดกระบวนการเรียนรูภา
โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning) ที่มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง (Mehisto; & Marsh. 2008: 31) ดังตาราง 6
กระบวนการเรียนรูพุทธิปญญา (Cognition)
- การเรีย นรูที่ เชื่อ มโยงเนื้อ หา (Content) ภาษา (Language) และทักษะกระบวนการ
เรียนรู (Learning skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของผูเรียน
- กระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมความรู ทักษะ เจตคติ ความสนใจและประสบการณของ
ผูเรียน
- ผู เรี ยนวิเ คราะห ผ ลลั พธ ของความสํา เร็ จ ของตนเอง วิ เคราะห รว มกั บเพื่อ นและครู
ตามลําดับเพื่อสรางสรรคผลงานที่สมบูรณมากขึ้น
- ผูเรียนสังเคราะห ประเมินผล นําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับวิชาอื่นๆ
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ตาราง 6 กระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language
Integrated Learning)









กระบวนการทางสังคม
(Community)
ผูเรียนรูส ึกมีสวนรวมใน
การเปนสมาชิกของกลุม
ตลอดจนกระบวนการกลุม
มีสวนชวยสนับสนุนผูเรียน
ผูเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีทักษะในการ
ทํางานกลุมตลอดจนมี
ความสัมพันธที่ดีอยาง
สมดุลกับสมาชิกในกลุม
พอ แมครูสมาชิกในสังคมมี
สวนรวมในการสนับสนุน
ใหคําแนะนําใน การ
จัดการศึกษา
ผูเรียนสามารถสราง
แนวทางในการทํางาน
รวมกันและเคารพกฎกติกา
ของกลุม หองเรียน ทองถิ่น
นํามาซึ่งการอยูรวมกันใน
สังคมโลก










เนื้อหา
การสื่อสาร
(Content)
(Communication)
เนื้อหามีความชัดเจนสามารถ  ผูเรียนมีสวนรวมใน
เชื่อมโยงความรูในหองเรียนกับ
การทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมภายนอก
การสื่อสารอยาง
สรางสรรคในหองเรียน
ผูเรียนสามารถประยุกตเนื้อหา
และในสังคม
ความรูที่ทันตอเหตุการณไปใช
ในการพัฒนาตนเองผาน
 การจัดชั้นเรียน การ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่
แสดงผลงาน และสือ่
พัฒนาประสบการณของผูเรียน
การสอนตางๆ เปน
แหลงการเรียนรูที่มี
เปนเนื้อหาที่สะทอนความเปน
คุณคาสําหรับ
จริงไมมากเกินความสนใจและ
พัฒนาการดาน การ
ความสามารถของเด็ก
สื่อสารของผูเรียน
มีการบูรณาการเนื้อหาจาก
 ผูเรียนและผูสอนมีการ
หลากหลายวิชา
พูดคุย ตกลงในการ
มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทํางานรวมกันอยางมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความหมาย
วัฒนธรรมในทุกเนื้อหาวิชา
 มีการบูรณาการการ
พัฒนาทักษะภาษาและ
การสื่อสารในทุก
เนื้อหาวิชา

นอกจากนี้เ พื่อให เกิดประสิท ธิภาพในการเรี ยนรูภ าษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิช า
(Content and Language Integrated Learning) โบอิตัน (Boynton. 2008: 105-109) ไดเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูที่ตองคํานึงถึงซึ่งประกอบดวย
1. การจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนโดยคํานึงถึงจิตวิทยาและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
ผูเรียน เชนใหผูเรียนรูสึกเปน อิสระในการแสดงออก สรางใหผูเรียนทุกคนมีจิต สํานึกที่จะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม ผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรูและสรางขอตกลงรวมกัน ตลอดจนครูตอง
ใหการเสริมแรงทางบวกในการใชประโยคและการสื่อสารในชั้นเรียน ใหคําแนะนําโดยใชวัจนภาษา
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เชนกลาวชมเชย หรือแนะนําพูดใหกําลังใจ หรืออวัจนภาษา เชน การยิ้มใหกําลังใจ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ ครูตองเชื่อมั่นวาเด็กทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จตามศักยภาพของตน
2. พยายามใชภาษาตางประเทศที่ตองการสอน อยางไรก็ตามในชวงแรกผูเรียนสามารถ
สรุปความเขาใจเปน ภาษาแมของตน เมื่อมีวิท ยากรมาใหความรูอาจจะใชภาษาแมหากจําเปน
อยางไรก็ต ามครูควรพยายามเชื่อมโยงการใชภาษาเพื่อเปดโอกาสให ผูเรียนไดฝกภาษาอยาง
เพียงพอ
3. เปนที่ยอมรับวาในชวงแรกของการสอนแบบ CLIL ผูเรียนสามารถใชภาษาแมได แต
สําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เริ่มเรียนแบบ CLIL เมื่อผูเรียนตอบคําถามเปน ภาษาแม
ผูสอนควรจะใหความหมายเปนภาษาตางประเทศทันที พบวาในชวงสามถึงสี่เดือนแรกผูเรียนจะยัง
ไมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยใชภาษาตางประเทศได แตผูเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาที่เปนการ
รับขอมูล (Receptive language skills) โดยสามารถทําความเขาใจในสิ่งที่ผูสอนพูดได อยางไรก็ดี
ครูควรหลีกเลี่ยงการเสริมแรงโดยการใหร างวัล เพราะถือเปน การเสริมแรงภายนอกซึ่ง ไมเกิด
ประโยชนแตครูควรจะใหกําลังใจใหผูเรียนเกิดความพยายามที่จะใชภาษา พูดภาษาซึ่งถือเปนการ
สรางแรงจูงใจภายในอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความสุขในการเรียนรู
4. ผูสอนตองใชภาษาตางประเทศที่ชัดเจนในการนําเสนอโครงสรางใหมของภาษานั้นๆ
อยางไรก็ตามผูสอนควรพูดอยางเปนธรรมชาติแตไมชาจนเกินไป และควรมีการวางแผนการสอน
โครงสรางภาษาหรือคําศัพทใหมๆ อยางเหมาะสม เพื่อเปนการทาทายผูเรียนใหทําความเขาใจแต
ไมควรมากจนผูเรียนเกิดความกังวล
5. ใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน อยางไรก็ตามหากผูเรียนมีความสามารถที่จะ
โตตอบและสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนได ผูสอนอาจจะเพิ่มระดับการสอนใหมากขึ้นอีกระดับแต
ไมควรยากจนผูเรียนแสดงความไมเขาใจหรือวิตกกังวล
6. ผูสอนควรใชภาษาทาทาง การแสดงสีหนา ภาพปริศนา ในการสอนและใหผูเรียนเกิด
ความพยายามที่จะหาคําตอบกอนที่จะบอกความหมายหรือแสดงสิ่งของจริงหรือภาพใหผูเรียนเห็น
ซึ่งวิธีการนี้จะเปนวิธีการที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด และกระตุนใหเกิดการเรียนรู
7. ผูสอนควรพูดทวนคําเพื่อใหผูเรียนเขาใจและรูสึกปลอดภัย และการพูดซ้ําจะเปนการ
พัฒนาทักษะภาษาที่เปนการรับขอมูล (Receptive language skills) ของผูเรียนที่จะทําใหเขาใจ
ภาษามากขึ้น
8. การเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย กลาวคือควรมี ภาษา บทเรียน หัวขอสําคัญ
ที่เกี่ยวกับชีวิต และอยูในความสนใจของผูเรียนโดยเริ่มตั้งแตเนื้อหาที่ใกลตัวผูเรียนที่สุด ครอบครัว
โรงเรียนและสังคมของผูเรียน จากนั้นควรเปนสิ่งที่ผูเรียนสนใจเชน ขาวและเหตุการณสําคัญ กีฬา
แฟชั่น เพลง ศิลปนที่ผูเรียนชื่นชอบ การสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะชวยใหผูเรียนเกิดความทา
ทายในการคิด การแกปญหาโดยใชกระบวนการคิดและการอยูรวมกับผูอื่น
9. เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับเจาของภาษาที่หลากหลาย โดยผูสอนเชิญวิทยากรที่เปน
เจาของภาษามาใหความรู ตลอดจนใหผูเรียนมีโอกาสรวมในการสัมมนาระดับชาติ หรืออาจให

86
ผูเรียนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูที่เปนภาษาตางประเทศเชน เพลง คลิปวีดิโอ ภาพยนตร
ขาวตางประเทศ
10. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาการติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผู เรียน ตลอดจนใชทักษะในการแกปญ หาร วมกับเพื่ อน เพื่อ เปน การ
พัฒนาการอยูรวมกับผูอื่นตลอดจนเปนการสรางความมั่นใจแกผูเรียนในการแสดงความคิดเห็น
11. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร โดยผูส อนใหการเสริมแรง
ทางบวกในดานการสื่อสารอยางถูกตอง ผูสอนจะเปนตัวแบบที่ถูกตองในการสื่อสารโดยใหคําแนะนํา
และกระตุนใหผูเรียนสื่อสาร อยางไรก็ต ามผูสอนไมควรใหความสําคัญตอความถูกตองทางภาษา
มากไปกวาความสามารถในการสื่อสาร
12. การพัฒนาทุกทักษะมีสวนสําคัญในการพัฒนาดานภาษาของผูเรียน ดังนั้นผูสอนควร
จะเสริมสรางการเรียนรูโดยประสานทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียน เชนการสอนในหัวขอภาวะโลกรอน
ผูเรียนไดมีโอกาสใชทักษะการพูดเสนอแนวทางในการแกปญหาโลกรอนและการรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น ตลอดจนไดเขียนถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอนและไดแลกเปลี่ยนกันอานกับเพื่อน
13. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธใหผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และบุคคลในทองถิ่นทราบถึง
การเรียนการสอนและใหความรวมมือในการพัฒนาอีกทั้งเปนวิทยากรในการพัฒนาการเรียนรูทั้งใน
ดานเนื้อหาและดานภาษา
14. ผูสอนควรมีความมั่นใจในตัวผูเรียนและตนเองวาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ทั้งทางดานเนื้อหาและทักษะภาษาของผูเรียน อยางไรก็ตามควรจะเขาใจถึงความแตกตางระหวาง
ตัวผูเรียนทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามศักยภาพของตน
15. ควรใหรางวัลในความอุตสาหะของผูเรียน ในการทํางานรวมกัน ใหความไววางใจใน
ตัวผูเรียนและการพัฒนาตนเองไปสูความสามารถทางภาษาและเนื้อหาวิชา ผูสอนควรหลีกเลียงคํา
ชมที่วา ทําไดดีมาก แตควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนตนเองถึงผลสําเร็จที่ไดรับโดยใหผเู รียน
ไดนําเสนอตอสาธารณชน นอกจากนี้อาจจะสะทอนถึงแนวทางที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น
จากคํ ากลา วที่ว า ถา ผูเรี ยนมาจาก ดาวอัง คาร ดาวเสาร ดาวศุกรแ ละดาวพฤหัส บดี
ชี้ใหเห็นวาผูเรียนตองการใครสักคนที่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได ไมวาผูเรียนจะมาจากดาวดวงใด
ก็ตาม และผูเรียนก็ตองการจะสื่อสารกับผูสอน ไมวาเคาจะมาจากที่ใดหรือมีแบบการเรียนใดก็ตาม
ผูสอนตองทําความเขาใจผูเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงคําพูดที่วาผูเรียนมาจากดาวอังคาร ผูสอนมาจากดาว
เสาร (Marchant. 2003: 167) จากคําพูดดัง กลาวแสดงใหเห็น วาเด็กทุกคนมีแบบการเรียนรู
(Learning style) ความสนใจที่ตางกัน ผูส อนควรจะคํานึง ถึง ความสําคัญ ในการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) เพื่อใหผูเรียนบรรลุความมุงหมาย
ตามศักยภาพของตน การเรีย นรู ภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหา (Content and Language
Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดใหสอดคลอง
กับแบบการเรียนรูของผูเรียน (Learning style) โดยแบงตามชองทางการรับรูดังตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงยุทธศาสตรการเรียนรูที่สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูตามแนว CLIL
ที่สอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning -Style)
แบบการเรียนรูโดย การ
แบบการเรียนรูโดยการฟง
แบบการเรียนรูโดยการ
มองเห็น (Visual)
(Auditory)
เคลื่อนไหว (Kinesthetic)
 ใชภาพ หัวขอและแผนภูมิกอน
การอาน
 พัฒนาแผนภาพที่มีใจความ
สําคัญและมีภาษากํากับไวเพื่อ
สรางความเขาใจ
 ติดเครื่องหมาย คําอธิบาย
ใจความสําคัญในที่ที่สามารถ
มองเห็นไดสะดวก
 แสดงการเปรียบเทียบโดยใชภาพ

 อภิปรายหาแนวทางแกปญหา
โดยการเรียนแบบรวมมือ
 แลกเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อตรวจสอบ
กับเพื่อน
 อัดเสียงในขณะเรียนและนํามา
สรุปใจความสําคัญ
 ใชเทคโนโลยี ในการสื่อสารเชน
Skype ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายและแกปญหาตางๆ

 สรุปใจความสําคัญโดยใช
 ตอบคําถามและนํามาวิเคราะห
แผนภาพ
รวมกันเพื่อหาขอสรุปจากนั้นจึง
จดบทสรุป ที่ได
 เชื่อมโยงใจความสําคัญโดยใช
ภาพหรือสัญลักษณ
 พูดสรุปและอภิปรายรวมกันใน
ขอมูลที่ยังไมสมบูรณ
 รวบรวมบทเรียนและนําเสนอโดย
ใชกราฟ แผนภูมิภาพและภาพ
 ฟงผูอ่นื สรุปหรืออานออกเสียง
ประกอบการสอน
เพื่อพัฒนาการฟง
 นําขอมูลที่ไดหลังจากการอานมา
วาดหรือเขียนโครงสรางโดย
ผูเรียนทําเปนกลุมหรือเดี่ยว
 ใชสีเพื่อเนนใจความสําคัญ
ใจความสําคัญ
 ใชภาพนิ่ง การตูนผานสื่อระบบ
มัลติมีเดีย

 เรียนรูโดยแบงเปนลําดับและทํา
แบบฝกหัด
 แสดงออกถึงแนวคิด และ
กระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
 ดึงดูดความสนใจโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมุติ หรือกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว (TPR)
 ใหผูเรียนทดลองเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
 เชื่อมโยงภาษาและการเรียนรู
ผานกิจกรรมการเคลื่อนไหว
 จัดลําดับขั้นตอนในบัตร (Card)
และนํามาเรียงใหมเพื่อสรุปสูตร
และขั้นตอนใน การเรียน
 ทําบทเรียนเปนจังหวะเพื่อพัฒนา
ภาษาและขอมูล
 ทําความเขาใจเนนใจความสําคัญ
ทางดานภาษาและและขอมูล
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา
(Content and Language Integrated Learning)
5.1 งานวิจัยในตางประเทศ
แวรกูติ (Verkuti. 2010: 20) ไดทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในฮังการี่ โดยแบงเปนกลุมที่ไดรับการสอนแบบกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning) และ
กลุมที่ไมไดรับการสอนกระบวนแบบการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and
Language Integrated Learning) โดยนักเรียนทั้ง 2 กลุมไดทําแบบทดสอบการสนทนา และการนํา
ภาษาอัง กฤษไปใช ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิช า
(CLIL) มีความสามารถทางดานการใชภาษาสูงกวานักเรียน กลุมที่ไมไดรับการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาวิชา โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิชา (CLIL) มีความสามารถใน
การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษในสถานการณตางที่หลากหลายอีกทั้งมีความสามารถนําคําศัพทและ
โครงสรางทางประโยคไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําความรูภาษาอัง กฤษไป
บูร ณาการในวิชาตางๆไดอยางมั่นใจเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไ มไ ดรับการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาวิชา
ยัสซินและคณะ (Yassin; & et al. 2010: 11-27) ไดศึกษาแนวทางในการสอนวิทยาศาสตร
ผานแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยบูรณาการทักษะภาษา (CLIL) โดยมุงเนนที่ผูสอน โดยในการ
ศึกษาวิจัยเนนดานเนื้อหาวิชา (Content) ภาษา (Language) ชุมชน (Community) และกระบวนการ
พุทธิปญญา (Cognition) โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น G 4 ที่ศึกษาในวิชาวิทยาศาสตรประเทศ
มาเลเซีย โดยในการทดลองจะใชการสังเกต การมีสวนรวมของผูเรียน โดยครูไดตั้งคําถามและให
การเรียนรูที่พัฒนาทักษะการคิดของบลูม (Bloom Taxonomy) ผลการทดลองพบวาคําถามของครูมี
ผลตอการพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ เนื้อหาวิชา (Content) ภาษา (Language) สังคม (Community)
และการบวนการทางปญญา (Cognition) ดานของผูเรียน อยางไรก็ตามครูยังมีปญหาในการตั้ง
คําถามใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชภาษาในการแสดงคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลจนเกิด
กระบวนการเรียนรู ซึ่งการศึกษาของมาเลเซียไดวางแผนพัฒนาครูในการใชยุทธศาสตรการตั้ง
คําถามเพื่อกระตุนการเรียนรูของผูเรียน
เซลายาและรูสเดอซาโรบ (Celaya; & Ruiz de Zarobe. 2010) ไดศึกษาถึงพัฒนาการของ
การเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อ หาวิช าความรู (Content and Language Integrated
Learning) ในทวีปยุโรป ในดานการรับรูภาษา และชวงอายุที่ศึกษา ผลการทดลองพบวาผูเรียน ใน
ระดับประถมศึกษาจะมีผ ลกระทบจากภาษาแมนอยกวาผูเรียนอยู ใ นระดับมัธยมตน ซึ่งผลการ
ทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and
Language Integrated Learning) จะเกิดประโยชนกับผูเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุดโดยผูเรียน
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จะไมยึดติดและ เปรียบเทียบกับภาษาแมทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช และพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ
จากขอมูลการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language
Integrated Learning) ขางตน จะเห็น ไดว าการเรียนรูภาษาเพื่ อการสื่อสาร (Communicative
Approach) และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language
Integrated Learning) มีแบบการเรียนรูที่สอดคลองในการสรางความสุขในการเรียนรูดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงความสอดคลองระหวางแบบการเรียนรูการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา
วิชา (Content and Language Integrated Learning) และการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารกับ
ความหมายของความสุขในการเรียนรู
การเรียนรู
ความสุขในการ
เรียนรู

การเรี ย นรู แ บบ
เพื่อการสื่อสาร
การเรี ย นรู แ บบ
CLIL

แนวคิด/กระบวนการ
มุงพัฒนา
เลือกเรียนตาม มี
แสวงหา
แบบการเรียนรู
ผูเรียนอยาง ความถนัด/
สัมพันธภาพ คําตอบอยาง - เตรียมพรอม
สมดุล
แบบการเรียนรู ที่ดีกับผูอื่น มีเหตุผล
- ขั้นนําเสนอ
- สรุปและ
ประเมินผล




















จากตาราง 8 แสดงถึงความสอดคลองแบบการเรียนรูการเรียนรูภาษาโดยการ บูรณาการ
เนื้อหาวิช า (Content and Language Integrated Learning)และการเรียนรูเพื่อ การสื่อสาร
(Communicative Approach)กับความหมายของความสุขในการเรียนรู พบวาการเรียนรูภาษาทั้ง
สองแบบนี้ เปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูตามความถนัดและแบบการเรียนรู
(Learning style) ของตนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหประเมินคาและ นําไปปรับ
ใชในชีวิตจริง โดยเชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ภาษาอังกฤษ (Language) และทักษะกระบวนการ
เรียนรู (Learning Process Skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือทําใหผูเรียนมี ทักษะในการ
ใชชีวิตรวมกับเพื่อนและครูอยางกัลยาณมิตร เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจและ
ประสบการณของผูเรียนอีกทั้งมีแบบการเรียนรูที่สอดคลองกัน โดยแบงเปน ขั้นเตรียมพรอมเพื่อ
นําเขาสูบ ทเรียน ขั้นนําเสนอ และขั้นสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู โดยแบบการเรียนรูทั้งสองมี
จุดเนนที่สอดคลองกันคือ มุงที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรูเปนสําคัญ
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แบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียน PEACE
จากการวิเคราะหแบบการเรียนรู และการศึกษาทฤษฎียู กระบวนการทํางานของสมอง
ทฤษฎีกระจกเงา การจัดการศึกษาทางเลือก แนวทางการจัดการเรียนรูภาษาทั้งการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated
Learning) ซึ่ง มีจุดมุง หมายสอดคลองกัน ในดานจุดมุง หมายคือเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางสมดุล มี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ตามแบบการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียน
แสวงหาคําตอบอยางมีเหตุผล รูจักไตรตรอง มองโลกตามความเปนจริง อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูอื่น ซึ่งผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรู
โดยไดพัฒนาแบบการเรียนรูซึ่งประกอบด วย 5 ขั้น ตอนกลาวนคือ 1) การเตรียมตัวเพื่อเปดรับ
ขอมูล (Preparation) 2) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจของ
ตน (Explosion) 3) การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) 4) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co - creation) 5) การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation) ผูวิจัยไดสังเคราะหจากแนวคิดของนักการศึกษา
นักวิชาการและ หนวยงานทางการศึกษาโดยยึดวัตถุประสงคที่สําคัญคือเพื่อเสริมสรางความสุขการ
เรียน
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ตาราง 9 แสดงความสอดคลองของแบบการเรียนรู PEACE กับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ไดศึกษา
ขั้นที่

หลักการ /แนวคิด

1. การเตรียมตัวเพื่อเปดรับ
ขอมูล (Preparation)

- ผูเรียนควรมีการเตรียมตัวเพื่อเปด
ความคิด สรางสติ ในการรับขอมูลตางๆ ซึ่ง
เปนทักษะพื้นฐานในการรับขอมูล ขาวสาร
องคความรูตางๆ โดยผานทักษะ
กระบวนการสื่อสาร

นักวิชาการ
ออตโต ชารมเมอร,คอลลิน
โจนาธาน และแคมโปส
(O, Sharmer.2010:1-25 ;Collin
A Brown:2011.1-2; Jonathan
Reams: 2007.241-243
;Campos:2010.23-30)

ใหผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยขจัดความ ธอมาส (Thomas. 2007: 12)
ตึงเครียดที่ปดกั้นจิตของผูเรียนจากการ
เรียนรูนักวิจัยพบวา การทําสมาธิ
(Meditation) การฟงเพลงชา เพลงธรรม จะ
ชวยลดความตึงเครียด เปดจิตใจตลอดจน
เพิ่มการหลั่งสารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน
โดปามิน อะดรีนาลีนและเซโรโตนิน

2. ขั้นขยายความรูตามแบบ
การเรียนรู (Learning style)
ของผูเรียน (Explosion)

กระตุนการทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่ง
เปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล
(Reception)
การเตรียมพรอมดานรางกายเพื่อเสริมสราง
สุขภาวะ

ซีเมนและกาซิออบโป (Semen;
& Cacioppo. 2009)

การเรียนรูที่กอใหเกิดปญญา มี 3 วิธี ไดแก
1.จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิด
จากการไดคิดพิจารณาไตรตรองหาเหตุผล
2.สุตมยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิดจาก
การสดับรับฟงสิ่งตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรู
และการคิด
3.ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาที่เกิด
จากการฝกอบรมและลงมือปฏิบัติ

พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2554)

พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2554)
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ตาราง 9 (ตอ)
ขั้นที่

หลักการ /แนวคิด
การเรียนรูภาษาโดยการ บูรณาการ
เนื้อหาวิชา
(Content and Language Integrated
Learning) เปน การเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน
(Learning style) โดยแบงตามชองทางการ
รับรู
คุณคาของความเปนมนุษยที่มีสิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกเรียนตามความสนใจ ความเชื่อ
และแบบการเรียนรูของตน

นักวิชาการ
เมฮิโตและมารช
(Mehisto; & Marsh. 2008: 31)

เอ็ม แลนจ และ เจ สเลทเทน (M.
Lange; & J. Sletten. 2002: 46) วาย แอรอน และเอ็มสวีก (Y.
Aron; & M. Zweig. 2003: 2-4)
บัลกาเรลลี่ (Bulgarelli. 2009:
19-20) และ พิภพ ธงไชย (2010:
online)

การทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่งเปนการ
การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction)
และ การแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู
(Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจก
เงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอื่น และนํามาซึ่ง
การเขาใจซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสุขใน
การเรียนรู
การเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็ก
สามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ การฟง
(Auditory) การดู (Visual) และการสัมผัส
(Kinesthetic)

ซีเมนและกาซิออปโป
(Semen; & Cacioppo. 2009)

แคลรและเฮนส (Claire; &
Haynes. 1994: 22-26)
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ตาราง 9 (ตอ)
ขั้นที่

หลักการ /แนวคิด

นักวิชาการ

3.การวิเคราะหไตรตรองโดย
ใชปญ
 ญาที่ลุมลึก (Analysis)

สรางกระบวนการการเรียนรูภาษาโดย
การบูรณาการเนื้อหาวิชาความรูมุง
พัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา
เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณา
การเนื้อหาวิชาความรู (Content and
Language Integrated Learning)รูจักใช
ความคิดรวบยอดเรียนรูสูกระบวนการทาง
ความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking
Skills: Hots)
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดการคิดในระดับสูง
(Higher Order Thinking or Hot Thinking)
เขาใจความคิดรวบยอด (Concept) จําแนก
ประเภทเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจนสังเคราะห
ขึ้นใหมใหมีลักษณะ ที่แตกตางออกไปเพื่อ
นํามาประยุกตใชในแกปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสภาวการณปจจุบัน หลีกเลี่ยงการ
สอนแบบทองจํา(Rote Memory) ซึ่งผูเรียน
ไมสามารถนําไปใชแกปญหาในสภาวการณ
จริง
ทฤษฎียูมุงพัฒนาใหผูเรียน ไดศึกษาใน
ศาสตรที่ศึกษา อยางลึกซึ้ง โดยผานทักษะ
กระบวนการสื่อสาร (Open Mind) ที่ผูเรียน
จะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติ
อยูเสมอ เปดใจ (Open Heart) รับรูวา
ตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร
(Consciousness) (Open Will) เปดพลัง
ความมุงมั่น เขาใจตนเอง (Self) มีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการ
ยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงเชื่อมโยง
ตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือ
กระบวนการทางปญญา

บลูม (Bloom. 1950s)
แอนเดอรสันและคารทโวหล
(Anderson; & Krathwohl. 2001:
22-50)

ธอมาส (Thomas. 2007: 12)

ออตโต ชารมเมอร,คอลลิน
โจนาธาน และแคมโปส
(O, Sharmer.2010:1-25 ;Collin
A Brown:2011.1-2; Jonathan
Reams: 2007.241-243)
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ตาราง 9 (ตอ)
ขั้นที่
4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค (Co - creation)

5. ประเมินผล (Evaluation)

หลักการ /แนวคิด

นักวิชาการ

การสรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการ
พัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และ
มุงมั่นที่จะพัฒนาทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
พื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิ
และหนาที่ ของตนมีความภูมิใจในตนเอง มี
วิจารณญาณในการพัฒนาตนเองและสังคม
ไปสูสิ่งที่ดีงาม

ออตโต ชารมเมอร,คอลลิน
โจนาธาน และแคมโปส
(O, Sharmer.2010:1-25 ;Collin
A Brown:2011.1-2; Jonathan
Reams: 2007.241-243)

ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เรียนรู
การใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและ
บุคคล ผูเรียนกับครู ผูเรียนกับเพื่อนและการ
นําเสนอความรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ซึ่งสิ่งที่
ไดรับก็คือ สังคมแหงการศึกษาเรียนรู
(Educational knowledge) และ การสราง
สังคมแหงการเขาใจ (Community building)
สามารถนําภาษาไปใชในการเรียนรู ทาง
สังคมซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่
จะ ทําใหผูเรียนเรียนรูที่จะเขาใจและ ไวใจ
ผูอื่น
ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับเพื่อนและครู เปดโอกาสให
ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู (Selfreflection) เพื่อทบทวน (Repeat) และ
คนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง
โดยใชเซลลกระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการ
ลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและ
ภายในของผูอื่นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันในสวนของความสนใจ เจตคติ
ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามาปรับปรุง การ
รับรูแหงตน (Self consciousness)

บารนสและกริลส (Barnes; &
Gilles. 2008: 5)

ซีเมนและคาซิออปโป
(Semen;& Cacioppo. 2009)
ธอมาส (Thomas. 2007: 12)
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จากตาราง 9 แสดงความสอดคลองของแบบการเรียนรู PEACE กับแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ที่ไดศึกษา ดังเสนอในตารางขั้นตนนํามาสูการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู
PEACE และองคประกอบของความสุขในการเรียนรูดังตาราง 10
ตาราง 10 วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู PEACE และองคประกอบของความสุข
แบบการเรียนรู/
องคประกอบของ
ความสุขใน
การเรียน
1.การเตรียมตัวเพื่อ
เปดรับขอมูล
(Preparation)
2. ขั้นขยายความรู
ตามแบบการเรียนรู
ของผูเรียน
(Explosion)
3.การวิเคราะห
ไตรตรองโดยใช
ปญญาที่ลุมลึก
(Analysis)
4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค (Co –
creation)
5.ประเมินผล
( Evaluation)
สรุปผล

องคประกอบดาน
ผูเรียน

องคประกอบดาน
ความสัมพันธ

องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม

องคประกอบดาน
การเรียนรู









































5

5

5

5

หมายถึงความสัมพันธระหวาง แบบการเรียน PEACE กับองคประกอบของความสุขใน

การเรียนรู
จากตาราง 10 วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูเพื่อเริมสรางความสุข ใน
การเรียน PEACE และองคประกอบของความสุ ข พบวาทุก ขั้น ตอนของแบบการเรียนรูเพื่ อ
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ครอบคลุมองคประกอบของความสุขในการเรียนรูทั้งดานผูเรียน
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ดานความสัมพันธ ดานสิ่งแวดลอม และดานการจัดการเรียนรู ซึ่งแบบการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชพัฒนาความสุขการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน
ตาราง 11 แสดงแสดงบทบาทของผูเรียนและขอบเขตการดําเนินขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแบบ
การเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ขั้นแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสุข
ในการเรียนรู
1.ขั้นเตรียมความพรอม
(Preparation)

2. ขั้นขยายความรู
(Explosion)

3.ขั้นวิเคราะห
( Analysis)

จุดมุงหมาย

บทบาทผูเรียน

บทบาทครู

เพื่อเตรียมความพรอม
ผูเรียนทั้งดานรางกาย
ความคิด ทัศนคติและเจต
คติที่ดีในเรื่องที่จะเรียน
โดยใชเทคนิคที่
หลากหลายเพื่อสราง
ความสุขในการเรียนรู
เชน การทําสมาธิ ฟง
เพลง จิตนาการ เกม
เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
คนควา หาความรูที่
สอดคลองกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง
(Learning style)

รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองและเตรียมพรอมที่
จะเรียนรูสิ่งตางๆอยางมี
สติ

กระตุนใหผูเรียนมีความ
สนใจและเจตคติที่ดีใน
เรื่องที่จะเรียนโดยใช
เทคนิควิธีที่หลากหลาย
เพื่อสรางความสุขในการ
เรียนรู

ศึกษา คนควาหาความรู
ใหเหมาะสมกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง

เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะ
การคิดวิเคราะหใน
สถานการณและเนื้อหาที่
หลากหลาย

ผูเรียนนําความรูที่ไดมา
คิดวิเคราะหเพื่อสรางองค
ความรูที่สามารถนําไป
ปรับใชในสถานการณจริง

จัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับแบบการเรียนของ
ผูเรียนโดยแบงออกเปน
การเรียนรูสําหรับผูเรียนที่
มีแบบการเรียนรูโดยการดู
(Visual Learner) แบบ
การฟง (Auditory
Learner) และแบบที่เนน
การเคลื่อนไหว
(Kinesthetic Learner)
จัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหจาก
สถานการณที่หลากหลาย
มีการอภิปรายเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูและ การหา
เหตุผลในการโตวาที
(Debate) ในประเด็นที่
กําหนดอยางสรางสรรค
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ตาราง 11 (ตอ)
ขั้นแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสุข
ในการเรียนรู
4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค
(Co - creation)

5. ประเมินผล
(Evaluation)

จุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนสรางสรรค
ผลงานรวมกัน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในสิ่งที่ได
เรียนรู และไดผลงาน หรือ
องคความรูที่มีคุณภาพ

บทบาทผูเรียน

ปฏิบัติกิจรรมรวมกับ
เพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
สิ่งที่ไดเรียนรู และไดผล
งาน หรือองคความรูที่มี
คุณภาพ ที่สามารถ
นําไปใชไดในสถานการณ
จริง
เพื่อใหผูเรียนสามารถสรุป นักเรียนสรุปสิ่งตาง ที่ได
องคความรูจาก สิ่งที่ได
เรียนรูตลอดจนสามารถ
เรียนและนําแนวทางที่ได ประเมินไดวาตองมีการ
ไปปรับใชเพื่อใหเกิด
ปรับปรุงหรือพัฒนาใน
ความสุขในการดําเนิน
สวนใดเพิ่มเติม
ชีวิต

บทบาทครู
จัดใหผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม อํานวย
ความสะดวกใหกําลังใจ
และคําแนะนําในการ
สรางสรรคงาน ที่มี
คุณภาพ

จัดการเรียนรูโดยเปด
โอกาสใหผูเรียนได
ประเมินตนเอง แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่
ผูเรียนตองการพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติม ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นตอ
กระบวนการเรียนรูและ
แนวทางในการนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห แนวคิดทฤษฎีตางๆ ของนักวิชาการ
และนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู (PEACE) ใหแก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้
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การรับรูที่มุงมั่นพัฒนาและการเขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น

(Semen; & Cacioppo. 2009)
คุณคาของความเปนมนุษยที่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือก
เรียนตามความสนใจ ความเชื่อ และแบบการเรียนรูของตน
(M. Lange; & J. Sletten. 2002: 4-6; Y. Aron; & M.
Zweig. 2003: 2-4); Bulgarelli. 2009: 19-20 ;พิภพ
ธงไชย 2010: online)
เปดความคิด สรางสติ พัฒนาปญญา เขาใจการรับรูแหงตน
และเขาใจผูอื่น
(O, Sharmer.2010:1-25; Collin A Brown:2011.1-2;
Jonathan Reams: 2007.241-243; Thomas. 2007: 12)
กระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญาและนํามาซึ่งความสุข
คือกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน
(Claire; & Haynes. 1994: 22-26)

รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสราง
ความสุขในการ
เรียนรู
PEACE

กระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารขั้นนําเสนอ ขั้นฝกฝน
ขั้นสรางสรรค
(Barnes; & Gilles. 2008: 5; Claire; & Haynes.

1994: 22-26)
กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่มุงพัฒนาการเรียนรูตาม
แนวพุทธิปญญา ใหเขาใจความหมายและ ภาษาโดย
การบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู
(Mehisto; & Marsh. 2008: 31; Bloom. 1950s ;
Anderson &
Krathwohl. 2001: 22-50; Bloom. 1950s)
การพัฒนาและขัดเกลาทางศาสนา พัฒนาสุขภาวะ พัฒนา
ดานจิตใจ พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม
พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2554)

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสุขในการเรียนรู
ที่ประกอบดวย 4
องคประกอบคือ
1) องคประกอบ
ดานผูเรียน
2) องคประกอบ
ดานความสัมพันธ
3) องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม
4) องคประกอบ
ดานการเรียนรู

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การโดยใช ก ระบวนการวิจั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) เพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยดําเนินการ 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ระยะที่ 3 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู
ระยะที่ 4 การประเมิ น ประสิท ธิผ ลของรูป แบบการเรียนรู ภาษาอัง กฤษที่เสริมสร า ง
ความสุขในการเรียนรู

ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข
เปนการศึกษาวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการ
เรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนิยามพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะของผูเรียนที่ มีความสุขในการ
เรียนรู ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรูในประเด็นดังนี้คือ ความหมาย
ของความสุขในการเรียนรู องคประกอบของความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ลักษณะความสุข
ในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ความสุขในการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญและนําผลการตรวสอบมาปรับปรุงนิยาม องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ที่สรางขึ้น
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพองคประกอบ และพฤติกรรมบงชี้ที่พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิง
ประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู (PEACE)
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาความสุขในการเรียนรูเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบ และจัดทํา รางรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
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ขั้นที่ 2 จัดทํารางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู โดย
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูแบงเปน 5 ขั้นตอนคือ
1. การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยขจัด
ความตึงเครียดที่ปดกั้นจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลง
จังหวะชา เชน เพลงคลาสสิก เพลงธรรม บทกลอน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียด กระตุนการทํางาน
ของเซลลกระจกเงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)
2. การหาความรู ห รือข อมูลตามแบบการเรียนรู ความถนัด และความสนใจของตน
(Explosion: E) ผูเรียนเรียนรูเพื่อใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทาง
การจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อใหผูเรียนแสวงหาแบบอยางหรือแหลงการ
เรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง
3. การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ผูเรียนสรางกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา เขาใจ
ความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอดพัฒนาตนเองสู
กระบวนการทางความคิดขั้นสูงผูเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ เปดใจรับรูวา
ตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( Consciousness) เปดพลังความมุงมั่น เขาใจตนเอง (Self) มีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆตามความเปนจริง เชื่อมโยงตนในอดีตและ
ในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ผูเรียน
สรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุง พัฒนาทําให
เกิดการเรียนรู ที่มีพื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและการอยูรวมกับ
ผูอื่น มีความภูมิใจในตนเองเปนพลโลกที่ดี
5. การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation:
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู
(Self-reflect) เพื่อทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
กระจกเงาที่มี อิท ธิ พลตอ การลอกเลี ยนแบบ พฤติ กรรมภายนอกและภายในของผู อื่น โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามาปรับปรุง
การรับรูแหงตน (Self consciousness)
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและแกไขรูปแบบการเรียนรู เปนการนํารูปแบบการเรียนรูฉบับราง
เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดานการสอนภาษาอังกฤษ ดานการสอนในระดับ
ประถมศึกษา และทําการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูกอนนําไปทดลองใช
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ขั้นที่ 4 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ไดแก
คูมือจัดการเรียนรู คูมือนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน แบบ
บันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน

ระยะที่ 3 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
ขั้นที่ 1 การศึกษานํารอง (Pilot Study) เพื่อศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรูใน
สถานการณจริง
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
และเครื่องมือประกอบการเรียนรู

ระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาแบบการเรียนรูทั้ง 4 ระยะแสดงดังตาราง 12

ตาราง 12 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ระยะที่
ระยะที่ 1 ศึกษา
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ ลักษณะ
ของผูเรียนที่มีความสุข
ในการเรียนรู

ขั้นตอน

วัตถุประสงค

1. เพื่อกําหนดนิยาม
ขั้นที่ 1 ศึกษา
องคประกอบและ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะ
ความสุขในการ
ของความสุขในการ
เรียนรูในประเด็นดังนี้คือ
เรียนรู
ความหมายของความสุขใน
2. เพื่อกําหนดแนวทางใน
การเรียนรู
การพัฒนารูปแบบการ
องคประกอบของความสุข
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
ในการเรียนรู
เสริมสรางความสุขใน
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะ
การเรียนรู
ความสุขในการเรียนรู
1. เพื่อตรวจสอบความ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความ
เปนไปไดของนิยาม
เปนไปไดของนิยาม
องคประกอบและ
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะ
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ของผูเรียนที่มีความสุข
ผูเรียนที่มีความสุขในการ
ในการเรียนรู
เรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตนดานความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

ตําราเอกสารงานวิจัยทั้งใน 1. นิยามลักษณะความสุข
1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประเทศและตางประเทศ
ในการเรียนรู
2. องคประกอบและ
2. สังเคราะหพฤติกรรม
พฤติกรรมบงชี้ความสุข
บงชี้ความสุขในการ
เรียนรู
ในการเรียนรู
3. กําหนดนิยาม
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ ความสุข
ในการเรียนรู
1. สอบถาม
2. หาคา IOC

ผูเชี่ยวชาญ

1. นิยามองคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้
ความสุขในการเรียนรู
2. คุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ
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ตาราง 12 (ตอ)
ระยะที่

ขั้นตอน

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพ
องคประกอบ และ
พฤติกรรมบงชี้ที่พัฒนาขึ้น
ดวยขอมูลเชิงประจักษ
ดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor
Analysis)
ระยะที่ 2การพัฒนา
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด
รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง การพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู
ความสุขในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
1. ประเมินพฤติกรรมบงชี้
องคประกอบเชิงสํารวจและ
ความสุขในการเรียนรู
พฤติกรรมบงชี้ดวยขอมูล 2. วิเคราะหองคประกอบ
เชิงประจักษ
เชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis)

นักเรียนระดับประถมศึกษา 1. องคประกอบเชิงสํารวจ
โรงเรียนสาธิต (สังกัด
และพฤติกรรมบงชี้
สํานักงานคณะกรรมการ
ความสุขในการเรียนรู
การอุดมศึกษา)
2. คาอํานาจจําแนกรายขอ
3. คาความเชื่อมั่น

เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการสรางรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู
เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

เอกสารแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการสอน
ภาษาอังกฤษ

กรอบแนวคิดในการสราง
รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

เอกสารแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ

รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู และ
แนวทางการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
สรางรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
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ตาราง 12 (ตอ)
ระยะที่

ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผูเชี่ยวชาญดานการสอน
1. เพื่อตรวจสอบความ
1. ตรวจสอบความ
ภาษาอังกฤษและการสอน
เหมาะสมของรูปแบบ
เหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
การเรียนรู
2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ 2. ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เรียนรูภาษา อังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
การเรียนรูตามแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 4 สรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของเครื่องมือซึ่งตรวจสอบ
ยืนยันความเหมาะสมโดย
ผูเชี่ยวชาญ

1. เพื่อสรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเครื่องมือ
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรู
3. ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
4. ปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ

1. เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
2. ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาการสอน
ภาษาอังกฤษ
3. ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
ประเมินผล

ผลที่ไดรับ
1.ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
2. รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูที่พัฒนาใหดี
ขึ้น
1.คูมือจัดการเรียนรู
2. คูมือมือนักเรียน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูอยางมี
ความสุข
4. แบบบันทึกการสะทอน
การเรียนรู
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105
ตาราง 12 (ตอ)
ระยะที่
ระยะที่ 3 การศึกษา
นํารองรูปแบบการการ
เรียนรู

ขั้นตอน

วัตถุประสงค

ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot 1. เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
Study)
เปนไปไดของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบ
เพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบ
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไข
การเรียนรูและเครื่องมือ
รูปแบบการเรียนรูและ
ประกอบการเรียนรู
เครื่องมือประกอบการ
เรียนรู

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

1. เตรียมเครื่องมือ
นักเรียนที่มีลักษณะ
ประกอบการเรียนรู
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
2. นําเครื่องมือสําหรับใชใน จํานวน 30 คน
การจัดการเรียนรูไปใช
กับนักเรียนที่ใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง

ผลการทดลองใชเครื่องมือ
สําหรับใชในการจัดการ
เรียนรู

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนรูและเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู

1. รูปแบบการจัดการ
เรียนรู
2. เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู
3 .เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนรู

ผลจากการศึกษานํารอง
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106
ตาราง 12 (ตอ)
ระยะที่
ระยะที่ 4 การประเมิน
ประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู

ขั้นตอน

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ผลที่ไดรับ

ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบ
การเรียนรูที่
ผานการปรับปรุงแกไข

เพื่อทดลองใชรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูที่พัฒนาขึ้น

1. ออกแบบการทดลองโดย
เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง
2. ทดลองใชรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนโดยใชแบบ
แผนการทดลอง One Group Repeated
Measure
3. วัดความสุขในการเรียนรู
โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู
อยางมีความสุขของ
ผูเรียน
4. วิเคราะหแบบบันทึกการ
สะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน

นักเรียนโรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝายประถม)

1. คาเฉลี่ยความสุขในการ
เรียนรู
2. ระดับการประเมิน
พฤติกรรมความสุขใน
การเรียนรู
3. วิเคราะหแบบบันทึกการ
สะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน
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ตาราง 12 (ตอ)
ระยะที่

ขั้นตอน
ขั้นที่ 2 ประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

วิธีดําเนินการ

แหลงขอมูล

ประเมินประสิทธิผลรูปแบบ ผลการวิเคราะหขอมูลที่ได
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่ จากการทดลองใชรูปแบบ
เสริมสรางความสุขในการ การเรียนรู
เรียนรูจาก
1. ระดับความสุขในการ
เรียนรู
2. ระดับการประเมิน
พฤติกรรมความสุขใน
การเรียนรู
3. วิเคราะหแบบบันทึกการ
สะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน

ผลที่ไดรับ
ผลการประเมินประสิทธิผล
การเรียนรู

จากตาราง 12 ขั้นตอนที่ปรากฏในตาราง สามารถแสดงเปนแผนภาพกระบวนการพัฒนาแบบการเรียนรูดังภาพ

107

108
ระยะที่ 1
การศึกษาองคประกอบและ
พฤติ
ฉบักบรรมบ
ราง งชี้ความสุขใน
การเรียนรู
(4 สัปดาห)

ระยะที่ 2
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะของผูเรียนทีม่ ีความสุขในการเรียนรู โดย
ผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพองคประกอบ และพฤติกรรมบงชี้ที่
พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิงประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis)

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู
ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือโดย
ผูเชี่ยวชาญ

(5 สัปดาห)
ระยะที่ 3
การศึกษานํารอง (5 สัปดาห)

ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot Study)
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและ
เครื่องมือประกอบการเรียนรู

ระยะที่ 4
การประเมินประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู
(15 สัปดาห)

ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียน

ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการจัดทํารูปแบบการเรียนรูฉบับสมบูรณ
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ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
เปนการศึกษาวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู เพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดนิยามพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับความสุขในการเรียนรูในประเด็นดังนี้คือ ความหมาย
ของความสุขในการเรียนรู องคประกอบของความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบง ชี้ลักษณะของ
ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดนิยามองคประกอบความสุขในการเรียนรูและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะ
การเรียนรูอยางมีความสุข
1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความสุขในการเรียนรู
1.2.2 สังเคราะหพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู
1.2.3 กําหนดนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข
1.3 แหลงขอมูล
เอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับ ความสุขในการ
เรียนรูและลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) และนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุง
นิยาม องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ที่สรางขึ้น
2.1 วัตถุประสงค
2.1.1 เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบง ชี้
ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู
2.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ผูวิ จั ย ดํ า เนิ น การให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพเบื้ อ งต น ด า นความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมขององคประกอบ
และพฤติกรรมบงชี้กับนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.2.2 นําพฤติ กรรมบง ชี้ม าปรับ ปรุ ง แกไ ขตามคํา แนะนํ าของผูเ ชี่ย วชาญและ
คัดเลือกพฤติกรรมบงชี้ที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Congruence) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
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2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันนิยาม องคประกอบพฤติกรรมบ งชี้ ลักษณะ
การเรียนรูอยา งมีความสุข เครื่องมือที่ใ ชใ นแบบสอบถามเปน มาตราสว นประมาณคา (Rating
Scales) ประกอบดวย 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับนิยามลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพื่อนัดเวลาในการนําสงและ
รับแบบประเมินตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของความสุขใน
การเรียนรู
2.5 การวิเคราะหขอมูล
ประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC)
เปนเกณฑในการพิจารณา โดยนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาใหน้ําหนักคะแนน ซึ่งคํานวณไดจาก
สูตร
IOC



R
N

เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
โดยนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนักเปนคะแนนดังตอไปนี้
มีความเห็นวา เหมาะสม
ใหคะแนนเปน +1
มีความเห็นวา ไมแนใจ/ปรับปรุง
ใหคะแนนเปน 0
มีความเห็นวา ไมเหมาะสม
ใหคะแนนเปน -1
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพองคประกอบ และพฤติกรรมบงชี้ที่พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิง
ประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
3.1 วัตถุประสงค
3.1.1 เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพองค ป ระกอบและพฤติก รรมบ ง ชี้ ดว ยข อมู ล เชิ ง
ประจักษ
3.2 วิธีดําเนินการ
3.2.1 ประเมินพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู
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3.2.2 วิเคราะหองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะความสุขในการเรียนรูดวย
ขอมูลเชิงประจักษดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
3.3 แหลงขอมูล
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิต แหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
(ฝายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ซึ่งเปน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ที่มีรูปแบบการเรียนรูที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน กอปรกับผูปกครองทั้ง 4 โรง มีพื้นฐานการศึกษา แนวทางในการเลี้ยงดูบุตร และฐานะ
ที่ใกลเคียงกัน โดยผูวิจัยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ไดโรงเรียนสาธิต
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกลุมตัวอยาง 4 แหง จํานวนนักเรียน 500 คน
3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบวัดความสุขในการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และปรับแกตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบบวัดความสุขในการเรียนรูมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating
Scales) 5 ระดับ ประกอบขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะความสุขในการเรียนรูในแต
ละองคประกอบ
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
นําแบบวัดความสุขในการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง(ฝ า ยประถม) โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิต แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ที่ไมใชกลุม
ทดลอง ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 500 คน
3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.6.1 วิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข
ดวยขอมูลเชิงประจักษดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
3.6.2 วิเคราะหหาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชวิธีการหาความสัมพัน ธร ะหวาง
คะแนนรายขอและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) และคัดเลือกขอคําถาม
ที่แสดงพฤติกรรมบงชี้ที่มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต .20ขึ้นไป
3.6.3 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (–
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)

112
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนตางๆดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมความสุขในการเรียนรู และสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษตามพฤติกรรมบงชี้ที่ไดจาก
ระยะที่ 1และสรางรูปแบบการเรียนรูตามขั้นตอนดังนี้
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
1.1.2 เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
1.2 วิธีดําเนินการ
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ขั้น ที่ 2 สร างรูป แบบการเรี ยนรู ภาษาอัง กฤษที่ เสริม สร า งความสุ ขในการเรี ยนรู ที่
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ
1) การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับ
ขอมูลโดยขจัดความตึงเครียดที่ปดกั้นจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation)
การฟงเพลงคลาสสิก เพลงธรรม บทกลอน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดกระตุนการทํางานของเซลล
กระจกเงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)
2) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจ
ของตน (Explosion: E) ผูเรียนเรียนรูเพื่อใหเกิดปญ ญา โดยการบูร ณาการเนื้อหาวิชาความรู
(Content and Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยจั ดใหส อดคล องกับ แบบการเรี ยนรูข องผูเ รียน เลือกใชทัก ษะในการแกปญ หาอยา ง
เหมาะสม มีแนวทางการจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อใหผูเรียนแสวงหา
แบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง
3) การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ผูเรียนสราง
กระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูร ณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุท ธิ
ปญญา เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอด
พัฒนาตนเองสูกระบวนการทางความคิดขั้นสูงผูเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ
เปดใจรับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( Consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น เขาใจ
ตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆตามความเปนจริง
เชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา
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4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางกัน เพื่อสรางสรรคสิ่ง ตางๆ (Co –
creation: C) ผูเรียนสรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และมุงมั่นที่จะพัฒนา ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่
ของตนและการอยูรวมกับผูอนื่ มีความภูมิใจในตนเองและเปนพลโลกที่ดี
5) การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
(Evaluation: E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองใน
สิ่งที่ไดเรียนรู (Self-reflection) เพื่อทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง
โดยใชเซลลกระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผูอื่นโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามา
ปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self consciousness)
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรู จะได
รูปแบบการเรียนรูซึ่งเรียกวา PEACE
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบยืนยัน ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก)
3.1 วัตถุประสงค
3.1.1 เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
3.1.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู
3.2 วิธีดําเนินการ
3.2.1 ตรวจสอบยืน ยัน ความเหมาะสมของรูป แบบการเรี ยนรู ภ าษาอั ง กฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
3.2.2 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ตามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ
3.3 เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ใ นการตรวจสอบยื น ยั น ความเหมาะสมของรูป แบบการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูวามี
ความเหมาะสมในการพัฒนาความสุขในการเรียนหรือไม พรอมถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนิน การประสานงานกับผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพื่อนัดวันและเวลาในการ
นําสงและรับแบบประเมินความเหมาะสมของแบบการเรียนรูดวยตนเอง
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 การประเมินความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดรับจากแบบประเมิน
ความเหมาะสมซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาแปลงเปนคะแนน ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด
ใหคะแนนเทากับ
5
เห็นดวยมาก
ใหคะแนนเทากับ
4
เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนนเทากับ
3
เห็นดวยนอย
ใหคะแนนเทากับ
2
เห็นดวยนอยที่สุด
ใหคะแนนเทากับ
1
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมดและนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังตอไปนี้
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.0
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมรายขอใดที่อยูในระดับปานกลางถึงนอยที่สุด
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.5.2 วิเคราะหเนื้อหาความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงรูปแบบการการเรียนรูใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 สรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการเรียนรูซึ่ง
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ
4.1 วัตถุประสงค
4.1.1 เพื่อสรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการ
จัดการเรียนรู
4.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
4.2.3 เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ซึ่งแบงตามการ
ใชงานดังนี้
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1) เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
- คูมือการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
- คูมือนักเรียน
1.1) เครื่องมือสําหรับใชในการจัดการเรียนรู
1.1.1) วัตถุประสงค
- เพื่อสรางเครื่องมือสําหรับใชในการจัดการเรียนรู
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประกอบรู ป แบบการ
เรียนรู
1.1.2) วิธีดําเนินการ
- ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาความสุขในการเรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู
- นํ า มาผลการตรวจสอบของผู เ ชี่ ย วชาญจากขั้ น ที่ 2
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูมาประกอบการจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูและคูมือนักเรียน
- จัดทําคูมือการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เปนเอกสารสําหรับ
ผูสอนซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่ประกอบดวยหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการจัดการ
เรี ย นรู บรรยากาศสิ่ ง แวดล อ มในห อ งเรี ย น บทบาทครู แ ละนั ก เรี ย น จั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียน
- จัดทําคูมือนักเรียน ที่เปนเอกสารสําหรับผูเรียนซึ่งเปน
รูปแบบการเรียนรูที่ประกอบดวยหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู เกณฑ
ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง
1.2) เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับใชในการ
จัดการเรียนรู เปนแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือสําหรับใชในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรู ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating
Scales)
1.3) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง
1.4) การวิเคราะหขอมูล
การประเมินความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดรับจากแบบประเมินความ
เหมาะสมซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาแปลงเปนคะแนน ดังนี้
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เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ
ใหคะแนนเทากับ

5
4
3
2
1

จากนั้นจึงทําการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
และนํามาแปลความหมายตามเกณฑดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545:100)
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.0 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมรายขอใดที่อยูในระดับปานกลางถึงนอยที่สุด
ผูวิจัยนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู
2.1) แบบวัดความสุขในการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู (PEACE)
2.2) แบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน
2.3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเ รียนโดยมี
รายละเอียดในการสราง ดังนี้
2.1 แบบวัดความสุขในการเรียนรู
แบบวัดความสุขในการเรียนรู ใชสําหรับการประเมินลักษณะความสุขในการเรียนรู
กอนและหลังการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางความสุขในการเรียนรูก ลุม
ทดลองซึ่งลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสุขในการเรียนรู
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนผล
การเรียนรูของนักเรียนผูเรียน
แบบประเมิน พฤติกรรมการเรียนรู และแบบบัน ทึกการสะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในกระบวนการเรียนรู และประเมินตนเองของนักเรียนกลุมทดลอง
ขณะเรียนรู โดยศึกษาและทบทวนองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู รูปแบบ
การเรี ยนรู ภาษาอั ง กฤษที่ เสริมสรา งความสุขในการเรีย นรู และเกณฑ การวัด จากนั้ น ทํา การ
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน ดังนี้
2.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู และแบบประเมินตนเองตามสภาพจริงเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนเพื่อ
ตรวจสอบซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับในขั้นที่ 2 ทําความเหมาะสมรายพฤติกรรม จากนั้นนํามา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
2.2.2 คํานวณคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเกณฑคา
ดัชนีที่เทากับหรือมากกวา 0.5 ถือวา มีความสอดคลอง รวมทั้งทําการปรับปรุงรายการที่เหมาะสม
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.2.3 ผูวิจัยนําแบบสัง เกตไปทดลองใชระหวางทําการศึกษานํารอง ซึ่ง จัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต ร
(ฝายประถม) ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน พบวา แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขและแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนสามารถ
นําไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนและสามารถสะท อนการเรียนรูของ
นักเรียน จากนั้นทําการวิเคราะหความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (– Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 0.88 แปลผลไดวา มีความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงโดยสามารถนําไปใชในการวิจัยตอไป
ระยะที่ 3 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot Study) ในการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู
1.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู
1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1 จัดเตรียมเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ไดแก คูมือครู คูมือนักเรียน
และเครื่องมือประเมิน ประสิทธิผ ลรูป แบบการเรียนรู ไดแก แบบวัดความสุขในการเรียนรู แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนที่
เขารวมการศึกษานํารองในครั้งนี้
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1.2.2 เตรียมครูผูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมศึกษานํารอง โดยชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุง หมายของ
รูปแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
1.2.3 ดําเนินการทดลองนํารองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 30 คน โดยจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ในชั่วโมงของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
เปนเวลา 3 สัปดาหๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง และในระหวางการทดลองนํารอง ผูวิจัยสังเกต
พฤติกรรม ของครูและนักเรียน
1.2.4 วัดความสุ ขในการเรียนรูและพฤติกรรมการเรี ยนรู อยางมีความสุ ข ของ
ผูเรียน
1.2.5 ผูวิจั ยนํา ขอมู ลที่ไ ดจ ากการศึก ษานํ ารอ งมาปรับ ปรุง เครื่ องมื อประกอบ
รูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณกอน
นําไปทดลองใชจริง
1.3 แหลงขอมูล
1.3.1 ครู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ส อนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภาษาต า งประเทศ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ประสานมิต ร (ฝายประถม)
จํานวน 2 คน
1.3.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208 คน
1.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.4.1 คะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองเพิ่มขึ้นทุกชวง
ตั้งแตชวงที่1 ถึงชวงที่ 5
1.4.2 วิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนกลุม
ทดลองโดยรอยละ 80 นักเรียนกลุมทดลองแสดงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
1.4.3 วิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากข อ คิ ด เห็ น การสะท อ นการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมดที่ไดรับ นําไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมตอ
ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรู
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรูกอนนําไปใช
ในการทดลองจริง
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2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการประเมินของครูและนักเรียน
กลุมศึกษานํารองมาเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรู
2.2.2 ผูวิจัยทําการปรับรูปแบบรูปการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู และเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากขึ้น
ระยะที่ 4 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ทดลองใชใชรูปแบบการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้น
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยเจาะจงเลื อ กนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เนื่องจากผูวิจัยเปนอาจารยสถาบันแหงนี้
ทําใหมีความสะดวกในการเก็บขอมูลและจัดสิ่ง แวดลอมในการเรียนการสอนและการจัดเตรียม
บุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 สุมจากระดับชั้นโดยสุมตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึง ระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต จํานวน 1 กลุมซึ่งประกอบ
ดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 หองเรียนรวมทั้งสิ้น 208 คน
1.3 แบบแผนการทดลอง
การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Repeated Measures
(Kerlinger and Lee. 2000:494)
1.4 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
เวลาที่ใชในการดําเนิน การทดลองเปน เวลาในชั่วโมงเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ใชเวลา 15 สัปดาหๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
60 ชั่วโมง
1.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.5.1 เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและ
ไดรับการปรับปรุงใหมีความสมบูรณเรียบรอยแลว ไดแก คูมือการจัดการเรียนรู คูมือครูและคูมือ
นักเรียน
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1.5.2 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลแบบการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
เรียบรอ ยแลว ไดแก แบบวัดความสุขในการเรียนรู แบบประเมิน พฤติกรรมการเรีย นรูอยางมี
ความสุข และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน
1.6 การดําเนินการทดลอง
1.6.1 ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ถึ ง
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เพื่อขอทําการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
1.6.2 ขอความรวมมือและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูกับครูผูปฏิบัติ
หนาที่สอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมอบเครื่องมือประกอบแบบ
การเรียนรู
1.6.3 ผูวิจัยประชุมครูผู ส อนและครูผูสัง เกตการณ เพื่อนัด หมายและทําความ
เขาใจกับแบบสังเกตพฤติกรรม วิธีการสังเกต เกณฑการบันทึกพฤติกรรมและฝกซอมการบันทึก
พฤติกรรมกับนักเรียนกลุมทดลองในชวงการปฐมนิเทศ
1.6.4 ทําการปฐมนิเ ทศเพื่อสรางความเขาใจกับ นักเรียนกลุมทดลองเกี่ยวกั บ
รูปแบบการเรียนรูและมอบคูมือนักเรียนใหกับนักเรียนที่เขารวมการทดลองทุกคน
1.6.5 ประเมินความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชแบบวัดความสุขในการ
เรียนรู
1.6.6 จัดการเรียนรู ตามรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ขณะจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอน ครูผูสังเกตการณและนักวิจัยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุม
ทดลอง พรอมบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1.6.7 เมื่อเสร็จ สิ้นการทดลองนักเรียนเขียนบันทึกในแบบบันทึก การสะทอนผล
การเรียนรูของนักเรียน
1.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง
1.8 การวิเคราะหขอมูล
1.8.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสุขในเรียนรูของนักเรียนแตละชวงการ
ทดลองเพิ่มขึ้นตามลําดับตั้งแตครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 โดยใชแบบวัดความสุขในการเรียนรู และทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะห One - Way ANOVA Repeated Measure
1.8.2 วิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของนักเรียน
1.8.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูของผูเรียนอยางมีความสุขทั้ง 5 ชวง
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สวนความคิดเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอรูปแบบการเรียนรูใชการวิเคราะห
เนื้อหาจากการสัมภาษณ
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ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ศึกษาผลการวิเคราะหที่ไดรับจากเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ทั้งหมด
2.2.2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ดวยเกณฑการพิจารณาดังนี้
1) คาเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองในแตละ
ชวงตั้งแตชวงที่ 1 – ชวงที 5 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) วิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
3) ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 4 ระยะไดแกระยะ
ที่ 1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข ระยะที่ 2 ผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ระยะที่ 3 ผลการศึกษา
นํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูไปทดลองใช และระยะที่ 4
ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข
รายละเอียดของแตละขั้นตอนมีดังนี้
1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหไดความหมายของความสุขในการ
เรียนรูซึ่ง หมายถึง ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งบงบอกวาผูเรียนมีความสุขในขณะเรียนประเมินโดยแบบประเมิน
ความสุขในการเรียนรูโดยผูเรียนมีคะแนนความสุขในแตละชวงสูงขึ้น แบบสัง เกตพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางมีความสุข และผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของผูเรียน
ซึ่งอยูในระดับมาก โดยผูเรียนมีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ
1.1 องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
1.2 องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นทั้งบุคคล
ในครอบครัว และ บุคลากรในโรงเรียน อาทิ เพื่อน ครู และผูเกี่ยวของ
1.3 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู แสวงหาความรูในชั้นและนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรู
1.4 องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง ผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรู
ของตน
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2. ผลการพิจารณาความสอดคลององคประกอบความสุขในเรียนรู
ตาราง 13 แสดงความสอดคลององคประกอบความสุขในการเรียนรู
รายการการประเมิน
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4

องคประกอบดานผูเรียน
องคประกอบดานความสัมพันธ
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
องคประกอบดานการเรียนรู

คาดัชนีความ
สอดคลอง
1.0
1.0
1.0
1.0

แปลผล
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง

จากตาราง 13 พบวาผลการพิจารณาความสอดคลองขององคประกอบและขอคําถามโดย
ผูเชี่ยวชาญพบว า มีดัช นีความสอดคลอ งทุกองคประกอบเทากั บ 1.0 ซึ่ง พอจะอนุม าณไดว า
องคประกอบของความสุขในการเรียนรู สามารถนําไปใชในการวิจัยตอไป
3. ผลการศึ ก ษาองค ป ระกอบและพฤติ ก รรมบ ง ชี้ ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 500 คน โดยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 120
คน คิดเปนรอยละ 24 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 110 คน คิดเปนรอย
ละ 22 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 20 ของ
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 20 ของนักเรียน
ทั้งหมด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 34 ของนักเรียนทั้งหมด
จาก 4 โรง ประกอบดวย โรงเรียนสาธิต แหง มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) โดย
คิดเปนนักเรียนหญิงรอยละ 56.20 นักเรียนชาย รอยละ 43.80
3.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่นํามาวิเคราะหองคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่นํามาวิเคราะหองคประกอบความสุขในการเรียนรู
ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) และคา
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สหสัมพันธรายขอกับผลรวมคะแนนจากขอคําถามจํานวน 40 ขอ ที่ผานการศึกษาองคประกอบเชิง
สํารวจจากทั้งหมด 46 ขอ รายละเอียดดังตาราง
ตาราง 14 คาสถิติพนื้ ฐานความสุขในการเรียนรูของนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ขอคําถาม
1. นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม
หาทางแกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
3. เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
4. นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน
5. นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องค้ํา
จุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันติ
6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูที่จัดขึ้นอยางมั่นใจ
7. นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่ดี
ชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ
9. นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพิ่มเติม
จากบทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจริง
10. นักเรียนตองการเรียนรูส ิ่งทีม่ ีประโยชนตอตนเอง
11. นักเรียนมีสมั พันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง
13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาได
14. นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมาย
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

X

SD

CV

Corrected
Item total
Correlation

4.39

.74

16.70

.70

4.46

.64

14.27

.38

4.32
4.21

.73
.74

16.87
17.23

.41
.42

4.32

.72

16.55

.49

4.24

.74

17.46

.41

4.31

.67

15.43

.40

4.54

.52

11.51

.50

4.40
4.40
4.54
4.54

.74
.73
.52
.52

16.84
16.53
11.34
11.34

.69
.68
.49
.49

4.31

.61

14.13

.55

4.10

.73

17.77

.44
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ตาราง 14 (ตอ)

ขอคําถาม
15. นักเรียนยิ้มแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู
16. นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูส ิ่งใหม สิง่ ที่ยากหรือไมเขาใจ
17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความ
ถูกตองเปนสําคัญ
18. นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง
ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญ
 ญา
19. นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชใน
สถานการณจริง
20 นักเรียนแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชประสบการณ
ความรูที่ไดในชั้นเรียน
21 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครูอีกทัง้
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
22 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู
รวมกับผูอื่น
23 นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
ผูอื่นและสังคมสวนรวม
24. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของ
ตนเองอยางมีเหตุผลแมแตกตางกับผูอื่น
25. นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ ตางๆในแงดี
อยางมีเหตุผล
26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนที่
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมีทัศนคติที่
ดีตอการมาโรงเรียน
28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและใน
สถานที่ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

X

SD

CV

Corrected
Item total
Correlation

4.23

.72

16.90

.49

4.33

.69

15.84

.45

4.53

.52

11.45

.49

4.39

.74

16.85

.68

4.39

.74

16.91

.69

4.40

.73

16.59

.70

4.54

.52

11.52

.48

4.54

.51

11.44

.49

4.27

.67

16.06

.36

4.27

.71

16.81

.47

4.18

.73

17.41

.39

4.45

.58

13.10

.69

4.38

.69

15.96

.39

4.29

.68

15.78

.42
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ตาราง 14 (ตอ)

ขอคําถาม
29. นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญ
 ญา
ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา
30. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ ดาน
รางกาย อารมณ สังคม ดวยความตั้งใจ
31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่มี
ความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง
32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพื่อนและ
เชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ
33. นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละ
ประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม
34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการ
สืบคนขอมูล
35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการ
เรียนรูของตน
36. นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมี
การวางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย
37. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่ นนับถือ
อยางสม่ําเสมอ
38. เสนอตัวชวยเหลือเพื่อนและครูโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
40. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการ
เรียนรูอยางคุมคา

X

SD

CV

Corrected
Item total
Correlation

4.41

.73

16.52

.69

4.37

.74

16.91

.64

4.41

.52

11.70

.51

4.52

.52

11.66

.45

4.28

.69

16.22

.46

4.44

.63

14.08

.37

4.43

.58

13.12

.42

4.42

.66

14.88

.47

4.31

.68

15.86

.41

4.52
4.30

.52
.59

11.49
13.84

.44
.46

4.32

.55

12.65

.48

จากตาราง 14 กลุมตัวอยางมีความสุขในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.10 ถึง 4.54
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง .51 ถึง .74 คาสัมประสิทธิ์การกระจายอยูระหวาง 11.34 ถึง
17.77 และเมื่อพิจารณาสหสัมพันธรายขอกับผลรวมคะแนนจากทุกขอ มีคาระหวาง .36 ถึง .70 และ
มีคาเปนบวกทุกขอ
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3.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
3.3.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่นํามาศึกษา
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Factor Analysis) เพื่อพิจารณา
การเกาะกลุมของตัวแปรพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู ตามขอคําถามที่สรางขึ้นจํานวน 46
ขอ จากนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน 500 คน โดยเลือกสกั ดองคประกอบดวยการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ (Principle
Component Analysis) รวมกับการหมุนแกนตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกน
แบบแวริ แ มกซ (Varimax Rotation) ผลการวิ เ คราะหอ งค ป ระกอบ (Factor) หรื อ ป จ จั ย
(Component) คาไอเกน (Eigen value) คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) และคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาองคประกอบที่ไดคือ องคประกอบ
นั้นตองมีคาไอเกน ตั้งแต 1.00 และพฤติกรรมบงชี้แตละตัวในองคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ตั้งแต 0.30 ขึ้นไป ดังตาราง 15
และจากการวิเ คราะหค าเมตริ กสหสัมพั น ธ โดยใช สูต รเพี ยรสั น โปรดั ก
โมเมนต (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดเมตริกสหสัมพันธ (46×46) ได
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตั วแปรพฤติกรรมบงชี้ มีคาระหวาง -.06 - .99 และตัวแปรทุกตัวมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3.3.2 ผลการสกั ด องค ป ระกอบด ว ยวิ ธีก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบหลั ก
(Principal Component Analysis)
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจความสุขในการเรียนรู
ขอ
I3
I4
I5
I6
I7
I14
I15
I16

F1
.72
.71
.68
.64
.64
.63
.61
.61

องคประกอบ
F2
F3
.01
.06
.03
.05
.13
.08
.14
-.01
-.01
.01
.05
.04
.07
.13
.14
.12

F4
.01
.02
.09
.05
.13
.15
.16
.06
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ตาราง 15 (ตอ)
ขอ
I23
I24
I25
I33
I41
I8
I11
I12
I17
I21
I22
I31
I32
I38
I2
I13
126
I27
I28
I34
I35
I39
I46
I1
I9
I10
I18
I19

F1
.59
.59
.57
.56
.55
.08
.10
.07
.08
.07
.07
.43
.26
.26
-.04
.28
-.04
-.06
.09
.05
.17
.31
.33
.17
.17
.16
.15
.16

องคประกอบ
F2
F3
-.06
.07
.10
-.00
.11
.10
-.06
.15
.16
.16
.98
.14
.97
.13
.97
.13
.97
.13
.96
.11
.96
.16
.56
.07
.31
.26
.30
.27
.173
.80
.08
.76
.10
.72
.05
.72
-.02
.70
.13
.69
.11
.68
.10
.66
.15
.51
.08
.10
.07
.091
.07
.092
.07
.094
.08
.102

F4
.08
.23
.03
.22
.01
.08
.08
.10
.09
.09
.08
08
.17
.17
.06
.11
.05
.21
.20
.04
.05
-.01
.10
.97
.96
.96
.96
.96

129
ตาราง 15 (ตอ)
ขอ
I20
I29
I30
I44
คาไอเกน
รอยละของความแปรปรวน
ความแปรปรวนสะสม

F1
.17
.18
.12
-.01
4.37
10.93
29.18

องคประกอบ
F2
F3
.10
.103
.07
.082
.09
.072
.15
.239
5.77
3.52
14.43
8.80
43.61
54.55

F4
.96
.96
.95
.60
11.67
29.18
63.35

จากตาราง 15 พบวาการสกัดองคประกอบความสุขในการเรียนรู แสดงการจัดกลุมตัวแปร
เขาในแตละองคประกอบ พบวามี 4 องคประกอบ อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 63.35 เมื่อ
พิจารณาคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy พบวามีคาเทากับ .91 และ
จากการทดสอบนัยสําคัญ Bartlett’s Test of Sphericity พบวามีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาตัว
แปรทั้งหมดมีความสัมพันธระหวางกันในขนาดที่เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะหองคประกอบได
ผลการวิเคราะหองคประกอบใน 4 องคประกอบ มีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 มี 13 ตัวแปร ไดแกขอคําถามที่ 3,4,5,6,7,14,15,16,23,24,25,33,41 มี
คาไอเกนเทากับ 4.37 อธิบายความแปรปรวนได 10.93
องคประกอบที่ 2 มี 9 ตัวแปร ไดแกขอคําถามที่ 8,11,12,17,21,22,31,32,38 มีคาไอเกน
เทากับ 5.77 อธิบายความแปรปรวนได 14.43
องคประกอบที่ 3 มี 9 ตัวแปร ไดแกขอคําถามที่ 2,13,26,27,28,34,35, 39, 46 มีคาไอเกน
เทากับ 3.52 อธิบายความแปรปรวนได 8.80
องคประกอบที่ 4 มี 9 ตัวแปร ไดแกขอคําถามที่1,9,10,18,19,20,29,30,44 มีคาไอเกน
เทากับ 11.67 อธิบายความแปรปรวนได 29.18
น้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนจําแนกตามองคประกอบของความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงรายละเอียดดัง ตาราง 16 –
ตาราง 19

130
ตาราง 16 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 1
ขอ

พฤติกรรมบงชี้

3. เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม
4. นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน
5. นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกัน
อยางสันติ
6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการเรียนรูท จี่ ัดขึ้นอยางมั่นใจ
7. นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม
14. นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
15. นักเรียนยิ้มแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงในการเรียนรู
16. นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหากตองการเรียนรูสงิ่ ใหม สิ่งที่
ยากหรือไมเขาใจ
23. นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคมสวนรวม
24. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของตนเองอยางมีเหตุผลแมแตกตาง
กับผูอื่น
25. นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ ตางๆ ในแงดีอยางมีเหตุผล
33. นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชน
สวนรวม
41. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่ นนับถืออยางสม่ําเสมอ
คาไอเกน

น้ําหนัก
.72
.71
.68
.64
.64
.63
.61
.61
.59
.59
.57
.56
.55
4.37

จากตาราง 16 พบวาองคประกอบที่ 1 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .55 ถึง.72 มีคาไอเกน เทากับ 4.37 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน ในการจัดการตนเองใหดําเนิน การตามแผนการเรียนรูจ น
สําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานผูเรียน
เมื่อพิจารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุดคือเห็น
ความสําคัญ ของการเรียนวาทําให นักเรียนพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของตนและสังคม นักเรียนมีการ
เตรียมพรอมกอนการเรียน นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องค้ําจุนโลกทําใหทุกคน
อยูรวมกัน อยางสันติ นักเรียนแสดงความคิดเห็น และ รวมกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นอยางมั่นใจ
นักเรียนรวมกิจ กรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็น ที่เปน ประโยชนตอ ตนเองและสวนรวม
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นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ นักเรียนยิ้มแยมแจมใส
และทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงในการเรียนรู นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูสิ่งใหม สิ่งที่ยากหรือไมเขาใจ นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น
และสัง คมสวนรวม นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็ น มุมมองของตนเองอยางมีเ หตุผ ลแม
แตกตางกับผูอื่น นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิ่งตางๆในแงดีอยางมีเหตุผล นักเรียนแสดงออก
ถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตาม
ศาสนาที่ตนนับถืออยางสม่ําเสมอตามลําดับ
ตาราง 17 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 2
ขอ
พฤติกรรมบงชี้
น้ําหนัก
8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่ดีชวยเหลือผูอื่นตามกําลัง
.98
ความสามารถ
11. นักเรียนมีสมั พันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
.97
12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง
.97
17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตองเปนสําคัญ
.97
21. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครูอีกทัง้ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
.96
22. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยูรวมกับผูอื่น
.96
31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่มีความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง .56
32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพื่อนและเชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจาก
.31
ความรวมมือ
38. เสนอตัวชวยเหลือเพื่อนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน
.30
คาไอเกน
5.77
จากตาราง 17 พบวาองคประกอบที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.30 ถึง 0.98 มีคาไอเกน เทากับ 5.77 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอ
พบวาเป น องคประกอบที่เกี่ยวกับ ความการมีสัม พัน ธภาพที่ดีระหวางผูเรียน กับบุคคลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานความสัมพันธ
เมื่อพิจ ารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญ มากที่สุดคื อ
แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดีชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ รองลงมา
คือ นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวก
พอง แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตองเปนสําคัญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนและครูอีกทั้งยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู
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รวมกับผูอื่น แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มีความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง
เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพื่อนและเชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ เสนอ
ตัวชวยเหลือเพื่อนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน ตามลําดับ
ตาราง 18 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 3
ขอ
พฤติกรรมบงชี้
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง สรางสรรค
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาได
26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนที่โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมีทัศนคติที่ดตี อการมาโรงเรียน
28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคนขอมูล
35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการเรียนรูข องตน
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
46. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคา
คาไอเกน

น้ําหนัก
.80
.76
.72
.72
.70
.69
.68
.66
.51
3.52

จากตาราง 18 พบวาองคประกอบที่ 3 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .51 ถึง .80 มีคาไอเกน เทากับ 3.52 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เป น องค ป ระกอบที่ เ กี่ ยวกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อต อ การเรี ยนรู ข องผู เ รีย น ตลอดจนคุ ณ ค า ของ
สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ต อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู ดั ง นั้ น จึ ง ตั้ ง ชื่ อ องค ป ระกอบนี้ ว า องค ป ระกอบด า น
สิ่งแวดลอม
เมื่อพิจ ารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญ มากที่สุดคื อ
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไ ด รับไปใชใ นการพัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่ง แวดลอมใหดีขึ้ น
รองลงมาคือ นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาได นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนที่โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมี
ทัศนคติที่ดีตอการมาโรงเรียน นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคนขอมูล นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลได
ตรงตามแบบการเรียนรูของตน นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่ง แวดลอม นักเรียนใชวัส ดุ
อุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคาตามลําดับ
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ตาราง 19 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 4
ขอ
1.
9.
10.
18.
19.
20.
29.
30.
44.

พฤติกรรมบงชี้
นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายามหาทางแกไขเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพิ่มเติมจากบทเรียน และนําไปปรับใช
ในสถานการณจริง
นักเรียนตองการเรียนรูส ิ่งทีม่ ีประโยชนตอตนเอง
นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตองประกอบดวยรางกาย อารมณ
สังคมสติปญ
 ญา
นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชในสถานการณจริง
นักเรียนแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชประสบการณ ความรูทไี่ ดในชั้นเรียน
นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญ
 ญาควบคูไปกับการพัฒนา
รางกายโดยการเลนกีฬา
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ ดานรางกาย อารมณ สังคม ดวย
ความตั้งใจ
นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการวางแผนที่จะบรรลุ
เปาหมาย
คาไอเกน

น้ําหนัก
.97
.96
.96
.96
.96
.96
.96
.95
.60
11.67

จากตาราง 19 พบวาองคประกอบที่ 4 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .60 ถึง.97 มีคาไอเกน เทากับ 11.67 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับ การแสวงหาและการจัดการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไป
ปรับใชในสถานการณตางๆ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานการเรียนรู
เมื่อพิจ ารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญ มากที่สุดคื อ
นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายามหาทางแกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
รองลงมาคือ นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพิ่มเติมจากบทเรียน และนําไปปรับ
ใชในสถานการณจริง นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งที่มีประโยชนตอตนเอง นักเรียนมีความเชื่อวาการ
พัฒนาที่สมดุลตองประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไป
ปรับใชในสถานการณจริง นักเรียนแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชประสบการณ ความรูที่ไดในชั้นเรียน
นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญาควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม ดวยความตั้งใจ นักเรียนมี
เปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการวางแผนที่จะบรรลุเปาหมายตามลําดับ
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2.4 ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบของความสุขใน
การเรียนรู
ผลจากการวิเคราะหความเชื่อมั่ น ของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการ
เรียนรู โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแตละองคประกอบและ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ รายละเอียดดังตาราง 20
ตาราง 20 คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการเรียนรู
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 องคประกอบดานผูเรียน
องคประกอบที่ 2 องคประกอบดานความสัมพันธ
องคประกอบที่ 3 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
องคประกอบที่ 4 องคประกอบดานการเรียนรู
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คาความเชื่อมั่น
.80
.74
.82
.74
.93

จากตาราง 20 พบวา คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคา ความ
เชื่อมั่น ทั้ง ฉบับเทากับ .93 และเมื่อพิจ ารณาเปน รายองคประกอบพบวา คาความเชื่อมั่น ใน
องคประกอบที่ 1 ถึง 4 มีคาความเชื่อมั่น .80, .74, .82 และ.74 ตามลําดับ แสดงวาแบบวัดความสุข
ในการเรีย นรูของนักเรียนชั้ น ประถมศึ กษา โรงเรียนสาธิต สั ง กัด สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง ซึ่งมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
วัดความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภ าษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู
จากการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่ เ สริ ม สร า งความสุ ข ในการเรี ย นรู
(PEACE) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อ
เปดรับขอมูล (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และ
ความสนใจของตน (Explosion: E) ขั้นที่ 3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis:
A) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: E) ซึ่งรายละเอียด
ของกระบวนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดแสดงไวในคูมือการ
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จัดการเรียนรู เมื่อนํารูปแบบการเรียนรูไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวาผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นดังแสดงในตาราง 21 และ ตาราง 22
ตาราง 21 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริ มสรางความสุข
ในการเรียนรู
ขอ
รายการประเมิน
1. รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีลําดับขั้นตอนเหมาะสม
ตอการพัฒนาความสุขในการเรียนรูของนักเรียน
2. รูปแบบการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนการเรียนรูชัดเจน
3. ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรูมีความสอดคลองกัน
4. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5. รูปแบบการเรียนรูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ในวิชาอื่นๆได
6. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา
7. รูปแบบการเรียนรูมีความสะดวกในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนรู
เฉลี่ย

X

SD

ผลการประเมิน

4.20
4.40
4.00

.45
.55
.00

มาก
มาก
มาก

4.00

.71

มาก

4.00

.00

มาก

3.80

.45

มาก

4.00
4.06

.00
.26

มาก
มาก

จากตาราง 21 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขการเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06 ,SD. = .26 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
รูปแบบการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนการเรียนรูชัดเจน มีระดับสูงที่สุด ( X = 4.40 ,SD = .55 ) สวน
รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา มีระดับ
ต่ําที่สุด ( X = 3.80, SD = 45)
นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ
ดังนี้
1. ควรมีการทบทวน และสรุปวิธีการปฏิบัติในแตละขั้นตอนรวมทั้งจัดลําดับกอนและหลัง
ของกิจกรรมวาใครเปนผูปฏิบัติ ปฏิบัติอะ ไร อยางไร
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2. การประเมิน ผูเ รียนวามี ความสุ ขในการเรี ยนรู ห รือ ไม นั้น ควรจะต องใชผู ประเมิ น
มากกวา 1 ทานเพื่อใหเก็บขอมูลไดอยางครบถวนและชัดเจน
3. การประเมินความสามารถทางดานทักษะภาษาอัง กฤษควรปรับใหสอดคลองกับทุก
ทักษะทั้งในดานการฟง พูด อานและเขียน
4. มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีรูปแบบ สอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยางเปนระบบ ทําใหนาจะเกิดผลการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งมีกระบวนการวัดผลที่
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งนาจะเปนประโยชนกับทั้งผูสอนและผูเรียน
ตาราง 22 ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัดการเรียนรูสําหรับครู และคูมือนักเรียน และ
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายการประเมิน
1.คูมือการจัดการเรียนรูสําหรับผูสอน
1.1 หลักการ แนวคิด
1.2 วัตถุประสงค
1.3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.4 รูปแบบการเรียนรู
1.5 บทบาทผูเรียนและบทบาทผูสอน
1.6 วิธีดําเนินการจัดการเรียนรู
1.7 การประเมินผลการเรียนรู
2. คูมือนักเรียน หลักการ แนวคิด
2.1 หลักการ แนวคิด
2.2 วัตถุประสงค
2.3 รูปแบบคูมือนักเรียน
3. เครื่องมือสําหรับผูสอน
3.1 แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ
3.2 แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
3.3 แบบประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษ
3.4 แบบประเมินผลการเรียนรูตามแผนการเรียนรู
3.5 แบบสะทอนตนเองของผูเรียน
4. เครื่องมือสําหรับผูสอน
4.1 รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

X

SD

4.20
4.60
4.40
4.40
4.20
4.80
4.00

.84
.55
.55
.55
1.00
.45
1.00

4.60
4.20
4.40

.55
.83
.54

4.20
4.60
4.20
4.20
4.60

.45
.55
.84
.45
.55

4.40

.54
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ตาราง 22 (ตอ)
รายการประเมิน
4.2 แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู ของผูเรียนสําหรับผูสอน
4.3 แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนสําหรับผูสอน
4.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน
เฉลี่ย

X

SD

4.40
4.40
4.60
4.40

.54
.55
.55
.29

จากตาราง 22 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคูมือการจัดการเรียนรู สําหรับผูสอน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37 SD=0.26) คูมือนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.40
SD=0.28) เครื่องมือประกอบการเรียนรูสําหรับผูเรียน ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( X =4.36
SD=0.47) และเครื่องมือประกอบการเรียนรูสําหรับผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.45
SD=0.37)
ระยะที่ 3 ผลการศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข
ในการเรียนรูไปทดลองใช

3.1 ผลการศึกษานํารอง (Pilot Study)
ผลจากการนํารูปแบบที่สรางขึ้น ไปศึกษานํารอง เพื่อศึกษาความเหมาะสมและ
ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู แลวจึงนํา ขอคนพบของการศึกษานํารองมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรูกอนนําไปใชจริง ผูวิจัยกําหนดกลุมที่ใชในการศึกษานํารอง รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน โดยทําการศึกษานํารองจํานวน 2
หนวยการเรียนรู หนวยการเรียนละ 2 คาบ ผลการศึกษานําเสนอเปนรายดานดังนี้
3.1.1 ดานกิจกรรม
พบวากิจกรรมมีความเหมาะสมกับผูเรียน สังเกตไดจากนักเรียนสวนใหญ
ใหความรวมมือในการปฏิบัติและเขารวมกิจกรรม จากการสัมภาษณนักเรียนใหความเห็นวาชอบ
กิจกรรมในลักษณะนี้ เพราะนักเรียนๆไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สนุกและนาสนใจ
3.1.2 ดานเวลา
พบว า เวลาที่ ใ ช ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ กิ จ กรรมเช น กิ จ กรรม Listen to
Beautiful Song และ Let’s see the movie เวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูยังไมเพียงพอ
ทําใหนักเรียนทําใบงานไมทัน และตองตัดกิจกรรมบางสวน ผูวิจัยจึงไดนําขอบกพรองมาปรับปรุง
กิจกรรมในสวนอื่นๆ ใหกระชับขึ้นและหาวิธีในการสรุปบทเรียนเพื่อใหรัดกุมและครอบคลุมมากขึ้น
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3.1.3 ดานภาษา
พบวามีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจภาษาที่ใช อธิบาย ถามคําถามในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการปรับภาษาให
เขาใจงายขึ้น ใช คําศัพท ประโยคที่ไมซับซอนในการอธิบาย อีกทั้งใชภาพประกอบเพื่อใหนักเรียน
เขาใจและรวมกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3.1.4 ดานสื่อ อุปกรณและแหลงการเรียนรู
พบวามีความเหมาะสม โดยสื่อที่จัดในแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูสามารถ
สงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค นักเรียนใหความคิดเห็นวาสื่อที่ใชประกอบการจัดการ
เรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรีย น ทําใหนักเรียนสามารถประสบผลสัมฤทธิ์ใ นการเรียนรูตาม
ความสามารถของตน
3.1.5 ขอคนพบอื่นๆ
จากการวิเคราะหเนื้อหาของการถอดบทเรียนของนักเรียนพบวา ในหนวย
การเรียนรูแรก About me แผนการเรียนรูที่ 1 My Daily Routine มีนักเรียนจํานวนหนึ่งยังไม
สามารถสรุปความคิดรวบยอดตามประเด็น ที่ผูวิจัยกําหนด ดัง นั้นในแผนการเรียนรูที่ 2 My
Experience ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม และพบวานักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได
ตรงประเด็นที่กําหนด สวนนักเรียนที่ยังไมสามารถเขียนสรุปได ผูวิจัยไดจัดใหรวมกับกลุมเพื่อนและ
คอยๆชี้แจงทีละประเด็นอยางชาๆ ตลอดจนใหคําแนะนําในการเขียนเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็น
มากที่ สุด จากผลการศึก ษานํ ารองผูวิจั ยได นําขอ คน พบตา งๆมาปรับ แผนการจั ดการเรี ยนรู ที่
เหมาะสมที่สุด
ระยะที่ 4 ผลการประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของรู ปแบบการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่
เสริ ม สร า งความสุ ข ในการเรี ย นรู สํ า หรั บ นัก เรี ย นระดั บประถมศึ ก ษาสัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 1 – ชวงที่ 5
การทดลองใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ผูวิจัยได
ทําการทดลองโดยแบงออกเปน 5 ชวงแตละชวงประกอบไปดวยประเด็นที่ศึกษาดังนี้
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรู
3. ผลการวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
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ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 1
การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 1 ดําเนินการระหวางวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 28
มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อ ทดลองและพัฒนา หนวยการเรียนรูเรื่อง About me โดยมุงเนน
ความสุขในการเรียนรู รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู โดยมีผูสอน 2 ทานคือ
ผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ ดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาหละ 4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น
12 คาบ ผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208
คน เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การจั ด การเรี ย นรู จึ ง ดํ า เนิ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบบการเรี ย นรู
ภาษาอั ง กฤษที่เ สริม สรา งความสุข ในการเรี ยนรู สํา หรับ นั กเรี ย นในระดั บประถมศึก ษาสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฏผลดังตาราง 23 ดังนี้
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 1
องคประกอบความสุขในการเรียนรู
(คะแนนเต็ม)
1. ดานผูเรียน (65 คะแนน)
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน)
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน)
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน)
รวม (200 คะแนน)

ครั้งที่ 1
X

34.53
22.34
21.03
22.27
100.16

SD
7.26
5.89
5.51
5.56
19.02

จากตาราง 23 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุขในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ
100.16 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ19.02 โดย องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ผูเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.26 องคประกอบความสุขในการ
เรียนรูดานความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 22.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.89 องคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.51
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และองคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.27 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.56 ตามลําดับ
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่อง About me ที่สอนโดยอาจารย 2
ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ โดยไดดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาหสัปดาหละ
4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น 12 คาบ ผูสอนชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูวิจัย ไดรวมกัน
สะทอนผลการจัดการเรียนในประเด็นความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียนจํานวน 174
คนจากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 83.7 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยู
ในระดับมากซึ่ง สัง เกตได จ ากผูเรีย นเข าชั้น เรียนตรงเวลา และมีห น าตายิ้ มแย มแจม ใส มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน มีความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ สามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และแสดงถึงสิง่
ที่ไดไ ปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่น ใจ นอกจากนี้ยัง มีการซักถาม และอธิบายให
เพื่อนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติ ภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็
นักเรียนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอย
ผูเ รีย นกลุ มนี้ จ ะแสดงพฤติ ก รรมไม อยากเรีย นเชน มาเข า หอ งสาย ชอบขออนุ ญ าตออกนอก
หองเรียน ไมคอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนัก เมื่อใหเลือกแบบการเรียนรู ก็จะแสดงอาการ
เบื่อหนาย ลังเล ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองเขามาใหกําลังใจและแนะนําเพิ่มเติม
3. ผลการวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 1 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทึก
การสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้
ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสวนใหญให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดีแตมีนักเรียนบางคน ในขั้นการเตรี ยมตัวเพื่อ
เปดรับขอมูล (Preparation) ซึ่งเปนกิจกรรม Let’s sing beautiful song มีนักเรียนบางกลุมกลาววา
“อาจารยเพลงอะไรครับเนี้ยไมมันเลยเอาเพลงอื่นดีกวา” “อาจารยเอาเพลงของ One Direction เถอะ
นะอาจารย” นักเรียนกลุมหนึ่ง “ก็ดีนะอาจารยสบายใจดีเพลงชา” นักเรียนฟงเพลงและนําภาพเติมลง
ในใบงานไดถูกตอง และมีการชื่นชมผลงานรวมกัน ในขั้นตอน การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการ
เรียนรูความถนัด และความสนใจของตน ( Explosion) นักเรียนสวนใหญเลือกทํากิจกรรมในฐานที่
ตนเองสนใจ แตยังคงมีนักเรียนบางสวนที่มีปญหาในการเลือกกิจกรรมตามแบบการเรียนรูของตน
“อาจารยผมไมเกงภาษาอังกฤษครับ” “อาจารยผมไดเกรด 0 ผมไมชอบเรียนภาษาอังกฤษ จริงนะ
อาจารย ” นั กเรีย นทํากิ จ กรรมตามแบบการเรียนรู ของตนเอง มีนั กเรีย นบางสวนยั ง คงต องให
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คําแนะนําในการทํากิจกรรมอยางใกลชิดเนื่องจากนักเรียนจะมีคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนใน
การทํากิจกรรมเนื่องจากคําสั่งเปนภาษาอังกฤษ
ดานความสัมพันธ พบวา นักเรียนสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนไดเปน
อย า งดี แ ต มี นั ก เรี ย นจํ า นวนหนึ่ ง ที่ มี ป ญ หาในการทํ า กิ จ กรรมร ว มกั บ เพื่ อ นโดยเฉพาะในขั้ น
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (Co – creation) และขั้นการประเมินผลรวมกัน (Evaluation) “อาจารย
ปนเคาไมทํางานเลยคะ” “อาจารย มิวมิว ชอบทําแบบนี้ ใครเสนออะไรก็ไมฟงเลยคะ”
“ทําๆไปเถอะเวลาจะหมดแลวนะ” “ตกลงเอาไงกัน ถางั้นเอาแบบนี้นะ”
ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนสามารถนําสื่อการเรียนรูตางๆตลอดจนธรรมชาติมาใช
ประกอบการเรียนรู “นี่ใครจะรับผิดชอบนําของมา อยาลืมวาตองใหหลากหลายนะ” (ในหัวขอ You
are What you Eat) “ที่บานเรามีแตเราไมแนใจวาจะใชไดเปลา” “ชวยๆกันเลือก”
ดานการเรียนรู พบวา นักเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจอยางไรก็ตามใน
ขั้นตอนการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) และขั้นตอนการหาความรูหรือขอมูล
ตามแบบการเรียนรู (Explosion) นักเรียนยังประสบปญหาในการทํากิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟงและการอานนักเรียนบางคนยังขาดพื้นฐานที่ดีทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูและแสดงออกวาขาดความมั่นใจในการเรียนรูอยางเห็นไดชัด
ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง About me ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในขั้นตอน
การวิ จั ย และพั ฒ นาบทเรี ย นรอบที่ 1 ทํ า ให ไ ด แ นวทางการจั ด การเรี ย นรู ใ หม ใ ห มี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. ผูสอนควรใหกําลังใจและปรับกิจกรรมโดยแบงเปนขั้นตอนยอยๆ เพื่อใหนักเรียนบรรลุ
จุดมุง หมายไปทีละจุดโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดความมั่น ใจในตนเองดานภาษาอัง กฤษ เพื่อให
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และปรับกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่เก งเพื่อใหเกิดความ
ทาทายในขั้นที่เหมาะกับขั้นพัฒนาการของผูเรียน ความทาทายที่เหมาะสมและไมยากจนเกินไปจะ
ทําใหผูเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูสึกมั่นใจและเรียนภาษาได
อยางรวดเร็ว
2. แนวทางการตั้งคําถามภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน สําหรับการ
จัดการเรียนรู ควรจะมีการปรับสํานวนและใชภาษาใหเหมาะกับวัยของผูเรียน การตอบคําถามของ
นักเรียน อาจเปนคําตอบสั้นๆโดยไมจําเปนตองใหคําตอบเปนประโยค เนื่องจากอาจทําใหการมีสวน
รวมนอยลง เพราะนักเรียนจะกังวลในการตอบคําถามใหเปนประโยค โดยครูสามารถขยายคําตอบ
สั้นๆ ของนักเรียนใหเปนรูปประโยคที่สมบูรณเพื่อฝกการใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณใหแก
ผูเรียน
3. เพิ่มคําพูดทางบวกในการใหกําลังใจนักเรียน เชน เปน การเดาที่ดี (Good Guess)
เกือบถูกแลว (Almost) ขอบคุณสําหรับความพยายาม (Thank you for trying) เพราะจะทําให
นักเรียนตองการที่จะมีสวนรวมในการตอบคําถาม ถึงแมคําตอบจะผิดก็ตามนอกจากนี้อาจจะชมเชย
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นักเรียนที่มีความสามารถในการเปนผูนําในการทํากิจ กรรมกลุมที่ดี แตจะดีมากขึ้น หากนักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนและนํามาปรับใชเพื่อใหผลงานมีคุณภาพและเกิดสัมพันธภาพที่ดีใน
กลุม
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 2
การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 19
กรกฎาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู โดยใช หนวยการเรียนรูเรื่อง All Around Us มุงเนนความสุขในการเรียนรู
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู โดยมีผูสอน 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาว
ตางประเทศ ดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คาบ
ผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208 คน เมื่อ
เสร็จสิ้น การจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสัง กัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฎผลดังตาราง 24 ดังนี้
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 2
ครั้งที่ 2

องคประกอบความสุขในการเรียนรู
1. ดานผูเรียน (65 คะแนน)
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน)
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน)
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน)
รวม (200 คะแนน)

X

45.67
31.35
31.61
31.30
139.92

SD
7.27
3.92
3.86
3.55
8.86

จากตาราง 24 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ
139.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.86 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียน
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.27 องคประกอบความสุขในการเรียนรู
ดานความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 31.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.92 องคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.86
และองคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.30 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.55 ตามลําดับ
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ นหนวยการเรียนรูเรื่อง All Around Us ที่สอนโดย
อาจารย 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ โดยไดดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห
สัปดาหละ 4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น 12 คาบ ผูสอนชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูวิจัย
ไดรวมกันสะทอนผลการจัดการเรียนในประเด็นความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวานักเรียน
178 คน จากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 85.6 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียน
รูอยูในระดับมากซึ่ง สังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตายิ้มแยมแจมใส แสดง
ความพรอมในการเรียนรู จัดเตรียมอุปกรณการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครู
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบ
การเรียนรูที่ตนเองถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการ
ตอบคําถาม และแสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมี
การซักถาม และอธิบายใหเพื่อนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการ
เรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็ตามนักเรียนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14.4 ของผูเรียนทั้งหมดมี
ความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอยผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย
ไมรับผิดชอบนําอุปกรณการเรียนรูที่มอบหมายมา ไมคอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนักเมื่อให
เลือกแบบการเรียนรู ก็จะแสดงอาการเบื่อหนาย ลังเล ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองชี้แนะและกระตุน
เตือนเสมอๆ
3. ผลการวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 2 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทึก
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้
ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูใหความ
สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี เมื่อมาถึงหองเรียน “อาจารยวันนี้ใหทําเหมือนเมือ่ วาน
หรือเปลาคะ” (สีหนายิ้มแยม) “วันนี้ผมจะดู DVD อีก” “อาจารย ผมเปลี่ยนกิจกรรมไปที่ฐาน Let’s
Listen” ไดไหมครับ” นักเรียนพยามเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเองสนใจและถนัด พบวานักเรียนรูสึก
ผอนคลายในการเรียนรู ยิ้มแยม แตพบวามีนักเรียนสวนหนึ่งยังขาดความมั่นใจและกังวลวาจะทํา
กิจกรรมไดไ มดี อยางไรก็ดีมีนักเรียนอื่นๆคอยใหกําลังใจ “อาจารยผมวาเดี่ยวผมก็ทําไมทันแน ”
“อาจารยเอาเปนคะแนนเก็บปะคะ” “ไมเห็นเครียดเลยอาจารยบอกไมเอาคะแนน” “ใชอาจารยบอกดู
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พัฒนาการ” “ความตั้งใจดวย”นักเรียนมีการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีการเรียนอยางทาทาย “ผมวา
เราทําไดมากกวาเมื่อวานแนเนอะ เจตน” เห็นไดวาความทาทายที่เหมาะสมและไมยากจนเกินไปจะ
ทําใหนักเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน
ดานความสัมพันธ พบวา ในขั้นการหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด
และความสนใจของตน (Explosion) พบวาจํานวนนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรม “Let’s see things
around you จํานวนมากกวากิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งนักเรียนบางสวนยังเลือกกิจกรรมตามกลุมเพื่อน
โดยมิไดเลือกตามแบบการเรียนรูของตนเอง Teacher: Do you like this activity?” “ผมอยากอยูกับ
บอสกับเตเต” อยางไรก็ตามแมวาขั้นการหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และ
ความสนใจของตน (Explosion) นักเรียนไดเลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง แตนักเรียนบาง
คนยังคงไมสามารถทํางานไดสําเร็จตามจุดประสงคที่วางไว
ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนสามารถนําสื่อตางๆที่ไดเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชน
เชนนักเรียนนําความรูที่ไดจากการจัดนิทรรศการโครงการประกวดสิ่งประดิษ ฐมาเขียนในหัวขอ
“How to make…..”โดยการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติเปนภาษาอังกฤษ ถือเปนการบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษและเปนการทาทายใหนักเรียนหาขอมูลเชิงลึกของทั้ง 2 วิชา
นี้มากขึ้น นอกจากนี้ในหัวขอ Satit Fashion Week นักเรียนสามารถนําการออกแบบเครื่องแตงกาย
ที่เคยพบในชีวิตจริงมาใชโดยเชื่อมโยงความรูดานภาษาโดยนําคําศัพท โครงสรางภาษาอังกฤษและ
การออกแบบมาใชควบคูกัน โดยสามารถนําเสนอผลงานอยางมั่นใจ
ดานการจัดการเรียนรู พบวาการจัดการเรียนรูนอกจากใหผูเรียนไดเลือกตามแบบการ
เรียนรูของตนแลวยังใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการพูด (Oral Communication Activity) ใหนักเรียน
ทํากิจกรรมเติมชองวาง (Information Gap) โดยมีจุดประสงคของการสื่อสารเพื่อปดชองวางของ
ขอมูลพบวานักเรียนยังทําไมทันเวลาและบางสวนยังสับสน “อาจารยชองนี้ตองเติมอะไรคะหนูทําถูก
ไหม”ในขั้นตอนการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) ผูสอนใหนักเรียนสรุปความ
เขาใจเขาใจเกี่ยวกั บเนื้อ หาและนํามาศึ กษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ สรางองคความรูใ หมพบว า
นักเรียนยังขาดกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน การทํางานเปนแบบตาง
คนตางคิดและนําผลงานมาตอกัน “ ทําเร็วๆ คนอื่นเคาเสร็จแลวนะจะไดเอางานมาตอๆกัน” ผลที่
ตามมาคืองานขาดคุณภาพและเสร็จ ไมตรงตามเวลาและพบวานักเรียนบางสวนขาดความรูเกี่ยว
กระบวนการในการทํางาน
ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง All Around Us ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 2 ทําใหไ ดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอยางเปนธรรมชาติ ควรเพิ่มกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหนักเรียนฝกภาษาดวยตนเอง กิจกรรมกลุมสัมพันธที่สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
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นักเรียนกับเพื่อนในหองและกับครู สัมพันธภาพที่ดีจะสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน นักเรียนจะกลาแสดงออกมากขึ้นและการสื่อสารเปนธรรมชาติและอิสระมากขึ้น
2. อาจมีการพูดคุยกับนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหเขาใจถึงคําสั่งและงานที่สั่ง เปนการ
สวนตัว บอกนักเรียนใหรูถึง ความคาดหวัง ในการเรียนของเขา เชน การสรางผลงาน ความ
เรียบรอยของผลงาน และการทํางานเสร็จ ลุลวง นอกจากนี้ครูอาจจะเพิ่มการสังเกตทาทางในการ
ตอบคําถามของนักเรียน ซึ่งนักเรียนอาจรูคําตอบแตกลัวตอบผิด โดยแสดงออกจากการชูมืออยาง
ไมแนใจ ใหครูคอยสังเกตและชวยนักเรียนใหเกิดความมั่นใจในการตอบหรือแสดงความเห็นมากขึ้น
3. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น สรางความเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อ
สรางองคความรูใหม ปรับกิจกรรมโดยเพิ่มกระบวนการที่เนนใหทุกคนระดมความคิดเห็นรวมกัน
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมมากกวาผลงาน
ผลการประเมินใชรูปแบบการเรีย นรูภ าษาอั งกฤษที่เสริ มสรางความสุข ในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 3
การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 9
สิงหาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู โดยใชหนวยการเรียนรู My Home Town มุงเนนความสุขในการเรียนรู
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู โดยมีผูสอน 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาว
ตางประเทศ ดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คาบ
ผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208 คน เมื่อ
เสร็จสิ้น การจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คนจากการ
ประเมินตนเอง ปรากฎผลดังตาราง 25 ดังนี้
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 3
ครั้งที่ 3

องคประกอบความสุขในการเรียนรู
1. ดานผูเรียน (65 คะแนน)
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน)
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน)
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน)
รวม (200 คะแนน)

X

59.12
41.52
39.42
40.64
108.70

SD
3.27
2.65
2.71
2.09
8.01

จากตาราง 25 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ
108.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.01 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.12สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.27 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 41.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.65 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 39.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.71 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 40.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.09 ตามลําดับ
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่อง My Home Town ที่สอนโดย
อาจารย 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ โดยไดดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห
สัปดาหละ 4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น 12 คาบ ผูสอนชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูวิจัย
ไดรวมกันสะทอนผลการจัดการเรียนในประเด็นความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียน
จํานวน 175 คน จากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 84.1 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขใน
การเรียนรูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขา ชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตายิ้มแยมแจมใส
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน อีก
ทั้งมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู ตั้งใจทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเองถนัด
และสนใจ สามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และแสดงถึงสิ่งที่ได
ไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงออกดวยความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และอธิบายให
เพื่อนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกั น และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็
นักเรียนจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.9 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับ
นอย โดยผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย พูดคุยในเวลาเรียน ไม
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คอยรวมทํากิจ กรรมการเรียนรูมากนัก เมื่อใหเลือกแบบการเรียนรูก็จะแสดงอาการเบื่อและขาด
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น
3. ผลการวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 3 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทึก
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้
ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูไ ดทํา
กิจ กรรมตางๆ รวมกัน โดยในขั้น การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation) นักเรียนไดทํา
กิจกรรม Listen and Draw โดยนักเรียนฟงบทกลอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Home town ของ กวี
ชาวแคนาดา Elisha M Yarmouth จากนั้นใหนักเรียนวาดภาพตามจินตนาการพบวานักเรียนให
ความสนใจและทํากิจกรรมตามขั้นตอนเปนอยางดี อยางไรก็ตามพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งยัง
กังวลกับการวาดภาพโดยกังวลวาจะไมสวย ไมสมบูร ณและใชเวลาคอนขางนานในการวาดภาพ
“อาจารยไมสวยเลยคะ” “อาจารยนาจะใหเราเตรียมสีมาจะไดเลือกไดเยอะ” “อาจารยยังงี้ตองเปน
การบานครับ จะไดทํานานๆ” ซึ่งจุดประสงคที่แทจริงของกิจกรรมนี้เพื่อใหเด็กรูสึกผอนคลายจาก
การวาดภาพ
ดานความสัมพันธ พบวา นักเรียนยิ้มแยมแจมใสขณะทํากิจกรรมโดยเฉพาะขั้นการ
เตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation) นักเรียนใหความรวมมือในการฟงบทกลอนและวาดภาพ
อีกทั้งมีการชื่นชมผลงานของเพื่อนๆและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ในขั้นเรียนรูรวมกันเพื่อสรางสรรค
(Co - creation) หลัง จากนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหา และโครงสรางภาษาในหนวยการเรียนรู My
Home town นักเรียนไดแบงกลุมเพื่อทําแผนพับเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครพบวา
นักเรียนสวนใหญสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม แตยังมีบางสวนที่ยังเลน และไมให
ความรวมมือโดยอางเหตุผลวาอาจารยชาวตางประเทศพูดเร็วไมเขาใจ “ก็อาจารย Terry พูดเร็วฟง
ไมทันครับ”
ดานสิ่งแวดลอม ในการเรียนหนวย My Hometown นักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรม นักเรียนหาขอมูลโดยจากแหลงตางๆไมวาจะเปนบุคคลเชน มัคคุเทศนวัดโพธิ์ วั ดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เพื่อนคุณพอคุณแม “กลุมผมไปวัดพระแกวกับวัดโพธิ์มาดวยครับ” “กลุมแฟงคก็
ไป” อีกทั้งแหลงความรูอื่น เชนบุคคลในทองถิ่น คุณพอคุณแม คนรูจัก และเอาขอมูลที่ไดไปศึกษา
มารายงานในรูปแบบแผน พับ และการพูดแนะนําในกิจ กรรม Little Guide อยางไรก็ต ามยัง มี
นักเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับประสบการณตรงแตสืบคนจาก Internet และหาจากหนังสือ “กลุมผม
ใชถายจากหนังสืออยางเดียวเลย อาจารย” “กลุมหนูวินเคาเอามาจากอินเตอรเน็ตคะ”
ดานการเรียนรู พบวา นักเรียนไดรับประสบการณจากการจัดการเรียนรูที่ หลากหลาย
อยางไรก็ดีพบวาเวลาที่ใ ชไ มเพียงพอทําใหตองขยายเวลาและทําใหเกิดปญ หาอื่น ๆตามมาเชน
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นักเรียนตองทําอยางเรงรีบและมีขอผิดพลาดดานการใชภาษา กอปรกับนักเรียนกังวลในผลงานของ
ตนที่ไมดีดังที่คาดหวัง
ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่ อง My Home Town ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 3 ทําใหไ ดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. พอแมผูปกครองเปนผูที่มีบทบาทอยางสูงในการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูใหแกผูเรียน ดังนั้นครูควรจะแจงพอแมผูปกครองใหทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัด
กิจกรรมตางๆเชนวันเวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ประสบการณเสริมที่ผูปกครองควรจัดเพิม่ เติม
ใหแกนักเรียนอีกทั้ง ขอความรวมมือในการเปน ผูใหความรูในฐานะผูปกครองอาสาใหความรูแก
นักเรียน เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่มีประสบการนและมาจากหลากหลายอาชีพและเมื่อจบแตละ
หนวยอาจใหผูปกครองประเมินพัฒนาการของลูกและสิ่ง ที่ตองการหรือขอแนะนําเพื่อนํามาจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป
2. เปดและหาโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อใหเด็ก
ไดเห็นคุณคาของการเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิ จกรรมทางภาษาอยาง
ครบถวน ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในทุกหนวยของการจัดการเรียนรู โดยไม
เนนโครงสรางทางเนื้อหาหรือโครงสรางทางภาษาที่มากเกินไปและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
เปนระยะและเนนพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและแจงขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักเรียนนําไป
พัฒนาตนเอง
3. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการจัดกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรม
ระหวา งกลุมที่ จัด ขึ้น มิไ ด มุง หวั ง เพียงแพ ช นะแต มุง พัฒ นาความสั มพั น ธอั น ดี ร ะหวา งกั น การ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หรือกิจกรรม Listen and Draw มิไดมุงพัฒนาฝมือทางศิลปะเทานั้น
แตใหนักเรียนนําศิลปะมาเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาและพัฒนาทางจิตใจ และสรางความสงบให
เกิดในจิตใจและนํามาซึ่งสมาธิในการเรียนรู
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวงที่ 4
การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 4 ดําเนิน การระหวางวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู โดยใชหนวยการเรียนรู Save Our World มุงเนนความสุขในการเรียนรู
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู โดยมีผูสอน 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาว
ตางประเทศ ดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คาบ
ผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208 คน เมื่อ
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เสร็จสิ้น การจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฎผลดังตาราง 26 ดังนี้
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 4
ครั้งที่ 4

องคประกอบความสุขในการเรียนรู
X

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน)
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน)
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน)
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน)
รวม (200 คะแนน)

59.28
41.44
41.06
40.72
182.50

SD
3.40
2.82
2.37
2.29
9.04

จากตาราง 26 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ
182.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.04 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 41.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.82 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 41.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.37 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 40.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.29 ตามลําดับ
2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่อง Save Our World ที่สอนโดย
อาจารย 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ โดยไดดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห
สัปดาหละ 4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น 12 คาบ ผูสอนชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูวิจัย
ไดรวมกันสะทอนผลการจัดการเรียนในประเด็นความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวานักเรียน
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180 คน จากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 86.5 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียน
รูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตายิ้มแยมแจมใส มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครูเกี่ย วกับเนื้อหาสาระที่เรีย นดว ยความกระตือรือ รน มี ความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรู ที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และ
แสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และ
อธิบายใหเพื่อนๆในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสํา เร็จ อยางไรก็
ตามนักเรียน 28 คนคิดเปน รอยละ 13.5 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอย
ผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย ชอบขออนุญาตเขาหองน้ํา ไม
คอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนักเมื่อใหเลือกแบบการเรียนรู ก็จะแสดงอาการเบื่อหนาย ลังเล
ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองเขามาใหกําลังใจและแนะนําเพิ่มเติม
3. ผลวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของนักเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 4 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทึก
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้
ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูมี ความ
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมโดยนักเรียนมาถึงหองเรียนกอนเวลาประมาณ 10 นาที และมายืน
รอหนาชั้นเรียน “วันนี้ทํากิจ กรรมอะไรคะ” โดยขั้นการเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation)
นักเรียนทํากิจกรรม Flowers Bloom Song (Sathira Dhammasathan) นักเรียนชมมิวสิควิดีโอของ
เสถียรธรรมสถานในรูปแบบภาษาอังกฤษซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติ พบวานักเรียนมีใบหนายิ้มแยม และ
แสดงออกวาประทับใจและเคยไดฟงมาแลวในรูปแบบภาษาไทย “อาจารยคะหนูเคยฟงแลวคะเปน
ภาษาไทยก็เพราะคะ” “เพลงลมหายใจเขาหายใจออกคะเพราะนะอาจารย” จากนั้นนักเรียนนั่งสมาธิ
ตออีก 10 นาที พบวานักเรียนสวนใหญตั้งใจทําอยางสงบนิ่ง มีอยูสวนนอยมากที่เลนซึ่งพบวา
นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่มีสมาธิสั้น นอกจากนี้ในขั้นขยายความรูตามแบบการเรียนรู ของ
ผูเรียน (Explosion) นักเรียนกลุมที่มีส มาธิสั้นจะทํากิจ กรรมเสร็จ เร็วมากแตคุณ ภาพไมคอยดี
เทาที่ควร อีกทั้งเมื่อเสร็จแลวก็จะเลนรบกวนนักเรียนที่ยังทํากิจกรรมอยู “ผมเสร็จแลวครับ ทําอะไร
ตอครับ”
ดานความสัมพันธ พบวา ในการทํากิจกรรม Think and Share ในขั้นเรียนรูรวมกัน
เพื่อสรางสรรค (Co – creation) นักเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติ และนํา
มารวมวิพากษวิจารณหาขอสรุปเพื่อทําเปนละครอนุรักษธรรมชาติพบวานักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ในกรณีที่มีความขัดแยงพบวาบางกลุมใชวิธียกมือนับเสียงขางมาก “เอาใครคิดวาจะ
แสดงตอน Beautiful Beach ยกมือ” แตในบางกลุมก็ทําตามเพื่อนที่มีลักษณะผูนําและมีนักเรียนที่
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ไมพอใจและเห็นวาไมยุติธรรม “อาจารยจูนกับแพรงะ เพื่อนบอกจะตั้งชื่อ Forest is my life เคาก็ไม
เอา”
ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสามารถ
นําเสนอวิธีการในการอนุรักษธรรมชาติ และนํามาสรางเปนละครใหทุกคนหันมาดูแลโลกใหนาอยูใน
หนวยการเรียนรู Save Our World นอกจากนี้กิจกรรมตอเนื่องที่นักเรียนตองทํา คือ การประหยัด
พลังงานชวยกันดูแลปดไฟ ปดน้ํา ทานอาหารใหหมดจาน พบวานักเรียนมีสวนชวยในการปฏิบัติ
กิจกรรมแตยังคงนักเรียนบางหองที่ครูจะตองคอยเตือนเปนประจํา
ดานการเรียนรู พบวานักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสามารถ
เชื่อมโยงความรูที่ไดศึกษาไปใชกับในชีวิตจริง และพบวาในขั้นขยายความรูตามแบบการเรียนรู ของ
ผูเรียน (Explosion) นักเรียนเกือบทุกคนสามารถเลือกเรียนตามแบบการเรียนรูของตนเอง อยางไรก็
ตามมีนักเรียนบางคนที่ไมมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองไมสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองได แมวาเพื่อนหรือครูจะสังเกตวาเคามีพัฒนาการดีขึ้นทางดานภาษา
ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง Save Our World ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 4 ทําใหไ ดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. ครูควรศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลในดานตางๆอยางละเอียดเพื่อใหท ราบวา
นักเรียนแตละคนมีปญหาทางการเรียนรูหรือปญ หาพฤติกรรมที่เปนปญหาในการเรียนรูห รือไม
เพื่อที่จ ะไดจัดการเรียนรูใ หส อดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือในกรณีที่ตองการความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กพิเศษเปนรายบุคคล เพื่อจะไดแกไขนักเรียนไดทันทวงทีและ
ไมเปนอุปสรรคในการเรียนรูและใหนักเรียนเหลานี้สามารถประสบความสําเร็จไดตามศักยภาพ
2. ในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ตางกันหรือมีขอขัดแยงเกิดขึ้นในกลุม ผูสอนควรเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเจรจาและวางแผนการเรียนรูและสรางขอตกลงรวมกัน ตลอดจนตองใหการเสริมแรง
ทางบวกในการใชประโยคและการสื่อสารในชั้นเรียน ใหคําแนะนําโดยใชวัจนภาษาเชนกลาวชมเชย
หรือแนะนําพูดใหกําลัง ใจ หรืออวัจ นภาษา เชน การยิ้มใหกําลัง ใจ และที่สําคัญที่สุดคือ ครูตอง
เชื่อมั่นวาเด็กทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จตามศักยภาพของตน
3. เนื้อหาที่ใชในการสอน เชน บทความ ขาว บทสนทนา ควรเลือกที่ผูเรียนสนใจเชน ขาว
และเหตุการณสําคัญ กีฬา แฟชั่น เพลง ศิลปนที่ผูเรียนชื่นชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อกระตุน
ผูเรียนเกิดใหความทาทายในการคิด การแกปญหาโดยใชกระบวนการคิดและการอยูรวมกับผูอื่น
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 5
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การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 5 ดําเนิน การระหวางวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20
กันยายน 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู โดยใชหนวยการเรียนรู Welcome AEC มุงเนนความสุขในการเรียนรู
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู โดยมีผูสอน 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาว
ตางประเทศ ดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คาบ
ผูเรียนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 208 คน เมื่อ
เสร็จสิ้น การจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฎผลดังตาราง 27 ดังนี้
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 5
ครั้งที่ 5

องคประกอบความสุขในการเรียนรู
X

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน)
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน)
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน)
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน)
รวม (200 คะแนน)

61.18
43.33
42.13
43.17
189.81

SD
3.02
1.73
2.35
1.89
6.01

จากตาราง 27 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ
189.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.01 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 61.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 43.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.73 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรู ดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.17สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.89 ตามลําดับ
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2. ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่อง Welcome AEC ที่สอนโดย
อาจารย 2 ทานคือผูวิจัยและอาจารยชาวตางประเทศ โดยไดดําเนินการสอนในเวลาเรียน 3 สัปดาห
สัปดาหละ 4 คาบเรียนรวมทั้งสิ้น 12 คาบ ผูสอนชาวตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญภายนอก และผูวิจัย
ไดรวมกันสะทอนผลการจัดการเรียนในประเด็นความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียน
จํานวน 183 คน จากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 88 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขใน
การเรียนรูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตายิ้มแยมแจมใส
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่กําลัง เรียนดวยความกระตือรือรน
ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่
ตนเองถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม
และแสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และอธิบายใหเพื่อนๆใน
กลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็ตามรอยละ 12
ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอยโดยผูเรียนกลุมนี้ยังคงแสดงพฤติกรรมไม
อยากเรียน เชนทํางานแบบไมตั้งใจและรีบๆใหเสร็จโดยขาดการตรวจสอบ และมีการคัดลอกเพื่อน
เมื่อครูถามก็บอกวาไมไดลอกทั้งหมดเอามาดูเปนแนวทาง
3. ผลวิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน
ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 5 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทึก
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้
ดานผูเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง อยางไรก็ต ามในขั้นเรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค (Co – creation) พบวาเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นนักเรียนบางคนจะหัวเรา ทําให
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงอายที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้พบวาในชั่งโมงหลังจากวาย
น้ํานักเรียนบางคนแสดงอาการเหนื่อยอยางเห็นไดชัด
ดานความสัมพันธ พบวาในหนวยการเรียนรู Welcome AEC นักเรียนแตละคนแสดง
ความคิดเห็น อธิบายผลงานของตนเองโดยเฉพาะในขั้นการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก
(Analysis) และขั้นเรียนรูรวมกันเพื่อสรางสรรค (Co - creation) ในกิจกรรม Make Yourself A
Master of English ซึ่งใหนักเรียนระดมความคิดในการพัฒนาความสามารถดานภาษานักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นแมบางครั้งจะมีความคิดตางจากเพื่อนก็ตาม “แตเราวานะเลนเกมก็ทําให
ภาษาอังกฤษดีไดงะ ไมตองเครียดดวย” “ไมตองเรียน Grammar หรอกพี่เราไมเกง Grammar ยัง
เขามหาลัยไดเลย”
ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการหาแหลงขอมูลในการเรียนรูเชน
ในการหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศในกลุม ASEAN นักเรียนไดไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับประเทศตางๆ
และการเตรียมตัวของแตละประเทศในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแงของการพัฒนา
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ทักษะภาษาอังกฤษที่สถานทูตของแตละประเทศ ในขอนี้นักเรียนบางสวนไดรับความชวยเหลือจาก
ผูปกครองในการหาแหลงขอมูลซึ่งทําใหเด็กไดขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ดานการเรียนรู การจัดการเรียนรูพบวาในกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการฟงนักเรียนสวน
ใหญสามารถจําแนกเสียง ตลอดจนการฟงขอความหรือคําพูดในระดับความเร็วของเจาของภาษาได
เปนอยางดีแตมีบางสวนที่นักเรียนยังตามไมทาน “Teacher again I don’t understand” นอกจากนี้
ทักษะการพูด เชน การออกเสียงและความสามารถในการสนทนาโตตอบ ดวยสําเนียงและจังหวะที่
เจาของภาษาสามารถเข าใจได นักเรี ยนสวนใหญพั ฒนาได ดีแตมี บางคนที่ตองพัฒนาเพิ่มเติ ม
นอกจากนี้พบวานักเรียนไดร วมกลุมฝกพูดและออกเสียง และฝกเปน รายบุคคลโดยมีโ อกาสได
เรียนรูการออกเสียงดวยตนเอง พรอมกับไดเรียนรูจากการออกเสียงของเพื่อนๆ โดย ผูส อนให
ความเห็นแกเด็กแตละคนวาใชภาษาไดถูกตองหรือไมเขาใจความหมายของภาษามากนอยเพียงไร
จากการปอนคําถามงายๆ
ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง Welcome AEC ที่ผูวิจัย พัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 5 ทําใหไ ดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังนี้
1. ผูสอนควรประชาสัมพัน ธใ หผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และบุคคลที่ตองการประสานขอ
ความชวยเหลือทราบถึงการเรียนการสอนและการขอความรวมมือในการพัฒนาอีกทั้งเปนวิทยากร
ในการพัฒนาการเรียนรูทั้งในดานเนื้อหาและดานภาษา
2. นักเรียนบางสวนไมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยใชภาษาตางประเทศได ดังนั้น ใน
การแสดงความคิดเห็นอาจเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาไทยทั้งการพูดและเขียนบาง อยางไรก็
ตามผูเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาที่เปนการรับขอมูล (Receptive Language Skills) โดยสามารถทํา
ความเขาใจในสิ่ ง ที่ผู ส อนพู ดได ซึ ง ครู ควรจะให กํา ลัง ใจใหผู เรีย นเกิด ความพยายามที่จ ะใช
ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษซึ่งถือเปนการสรางแรงจูงใจภายในอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จและ
ความสุขในการเรียนรู
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสุขในการเรียนรูชวงที่ 1- ชวงที่ 5
องคประกอบความสุขในการเรียนรู
1. ดานผูเรียน
2. ดานความสัมพันธ
3. ดานสิ่งแวดลอม
4. ดานการการเรียนรู
ความสุขในการเรียนรูรวมทุกองคประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
( เต็ม 100คะแนน )

ครั้งที่ 1
SD
34.53 7.26
22.34 5.89
21.03 5.51
22.27 5.56
100.16 19.02
61.64 11.76

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3
SD
SD
45.67 7.27 59.12 3.27
31.35 3.92 41.52 2.65
31.61 3.86 39.42 2.71
31.30 3.55 40.64 2.09
139.92 8.86 180.7 8.01
67.47 12.57 72.18 12.34

ครั้งที่ 4
SD
59.28 3.40
41.44 2.82
41.06 2.37
40.72 2.29
182.5 9.04
75.88 11.62

ครั้งที่ 5
61.18
43.33
42.13
43.17
189.81
80.51

SD
3.02
1.73
2.35
1.89
6.06
11.08
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จากตาราง 28 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองตั้งแตชวง
ที่ 1 ถึง ชวงที่ 5 เพิ่มขึ้น ตั้งแต 100.6, 139.92, 180.7, 182.5 และ 189.81 ตามลําดับ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ 19.02,8.86,8.01,9.04 และ 6.06 ตามลําดับ
โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต 34.53, 45.67, 59.12,
59.28 และ61.18 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผูเรียนตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ
7.26, 7.27, 3.27, 3.40 และ3.02 ตามลําดับ องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานความสัมพันธ
มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตั้ง แต 22.34, 31.35, 41.52, 41.44 และ 43.33 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานดานความสัมพันธตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ5.89,3.92,2.65,2.82 และ1.73
ตามลําดับ องคประกอบความสุ ขในการเรียนรู ดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตั้งแต 21.03,
31.61, 39.42, 41.06 และ 42.13 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงที่ 1
ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ 5.51,3.86,2.71,2.37 และ2.35 ตามลําดับ องคประกอบความสุขในการ
เรียนรู ดานการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต 22.27, 31.30, 40.64, 40.72 และ43.17 ตามลําดับ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการเรียนรูตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ5.56, 3.55, 2.09,
2.29 และ1.89 ตามลําดับ อีกทั้งมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแตชวงที่
1 ถึงชวงที่ 5 เพิ่มขึ้นตั้งแต 61.64, 67.47, 72.18, 75.88 และ 80.51 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ 11.76, 12.57, 12.34, 11.62 และ 11.08 ตามลําดับ
คะแนน
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

180.7

182.5

189.81

139.92

ความสุ ขในการเรียนรู

100.16

1

2

3

4

5

ชวงที่

ภาพประกอบ 8 แผนภูมิแสดงคะแนนความสุขในการเรียนรูชวงที่ 1- ชวงที่ 5
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จากภาพประกอบ 8 พบวาคะแนนความสุขในการเรียนรูภ าษาอังกฤษชวงที่ 1 - ชวงที่ 5
ของกลุมทดลองเพิ่มขึ้นตามลําดับ
คะแนน
100
90
80
70

61.64

67.47

72.18

75.88

80.51

60
50

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

40
30
20
10
0
1
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5

ชวงที่

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภ าษาอังกฤษ ชวงที่ 1 – ชวงที่ 5
จากภาพประกอบ 9 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษชวงที่ 1 - ชวงที่ 5 ของ
กลุมทดลองเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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เพื่อเปนการศึกษาความแตกตางของแตละชวงการทดลองผูวิจัยจึงทําการศึกษาและ
นําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของชวงการทดลองแตละครั้ง

df

Mean Square
((MS)

F

Sig

ชวงการทดลอง( ครั้งที)่

ผลรวมของ
ความเบี่ยงเบน
กําลังสอง
(Sum of Square)
1205804.640

4

301451.160

2294.348

.000

ความคลาดเคลื่อน ( Error)

108789.76

828

131.389

แหลงความแปรปรวน

จากตาราง 29 พบวาผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานที่กลาววา คาเฉลี่ยความสุขในการ
เรียนรูทั้ง 5 ครั้งไมตางกัน ( F = 2294.348 มีระดับนัยสําคัญ นอยกวา .01 ) จากนั้นจึงไดทําการ
ทดสอบเปนรายคูระหวางครั้งทีถ่ ัดไปดังผลปรากฏในตาราง ดังนี้
ตาราง 30 แสดงการทดสอบรายคูของชวงการทดลองแตละชวง
รายคู
ชวงที่ 1 – ชวงที่ 2
ชวงที่ 2 – ชวงที่ 3
ชวงที่ 3 – ชวงที่ 4
ชวงที่ 4 – ชวงที่ 5

คาเฉลี่ยความแตกตาง
(Mean Difference)
39.76
40.77
1.79
7.32

Sig
.000
.000
.034
.000

จากตาราง 30 พบวาความสัมพันธระหวางชวงการทดลองที่ 2 กับ ชวงการทดลองที่ 3 มี
คาความแตกตางมากที่สุดคือ 40.77 รองลงมาคือความสัมพันธระหวางชวงการทดลองที่ 1 กับ ชวง
การทดลองที่ 2 มีคาความแตกตางเทากับ 39.76 อันดับที่ 3 คือความสัมพันธระหวางชวงการ
ทดลองที่ 4 กับ ชวงการทดลองที่ 5 มีคาความแตกตางเทากับ 7.32 พบวาความแตกตางรายคูของ
การทดลองทั้ง 3 คู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพบวาชวงการ
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ทดลองที่ 3 กับ ชวงการทดลองที่ 4 มีคาความแตกตางนอยที่สุดคือ 1.79 โดยพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รู ป แบบการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่ เ สริ ม สร า งความสุ ข ในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นมี
บรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนรูสึกวาสามารถพัฒนาตนเองไดถึงแมวาตนเองจะมี
ความสามารถทางภาษาอยูในระดับต่ํา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น นักเรียนมีโอกาสที่จะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดตามแบบการเรียนรูของตนเอง รูสึกผอนคลายเพราะอาจารยวัดผล
จากพัฒ นาการโดยไมดูผ ลคะแนนและ รูสึก เปน กั น เองกับผูส อนและเพื่อนๆและกิจ กรรมที่จั ด
นาสนใจทําใหนักเรียนสนุกและคิดวาอังกฤษมาไมยากดังที่นักเรียนคิด นอกจากนี้กิจกรรมในขั้น
เริ่มตนทําใหนักเรียนฝกตนเองใหเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูและสามารถนําไปใชเพื่อใหการ
เรียนดีขึ้น
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูส อนที่มีตอรูปแบบการเรีย นรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รู ป แบบการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่ เ สริ ม สร า งความสุ ข ในการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน อยางไรก็ตามครูผูสอนยังมีความกังวลตอการเตรียมพรอม
ในการเตรียมกิจ กรรมและจัดทําสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่ตางกัน
นอกจากนี้ผูสอนรูสึกวารูปแบบการเรียนรูชวยใหนักเรียนและครูรูสึกผอนคลายเนื่องจากนักเรียนให
ความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรม ทําใหครูไมตองคอยเตือน และดุวานักเรียนใหตั้งใจเรียน
แตครูตองเตรียมตัวในการใหคําปรึกษา และแนะนําใหผูเรียนซึ่งครูตองมีความเชี่ยวชาญทั้งในดาน
จิตวิทยาเด็ก ภาษา การจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ และการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผูเรียนจึงจะทําใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรีย นรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบ ง ชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
ระยะที่ 3 ผลการศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขไป
ทดลองใช
ระยะที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิผ ลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสราง
ความสุ ขในการเรีย นรูสํ าหรั บนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษาสัง กัด สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1 องคประกอบที่ 1 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูร ะหว าง .55 ถึง .72 มี คาไอเกน เทา กับ 4.37 เมื่อ พิจ ารณาขอ คําถามแตละขอพบวา เป น
องคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูเรียน ในการจัดการตนเองใหดําเนินการตามแผนการเรียนรูจนสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานผูเรียน
1.2 องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูร ะหวาง .30 ถึง .98 มีคาไอเกน 5.77 เทากับ เมื่อพิจ ารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
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องคประกอบที่เกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน กับ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงตั้ง
ชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานความสัมพันธ
1.3 องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูร ะหวาง .50 ถึง .80 มีคาไอเกน 3.52 เทากับ เมื่อพิจ ารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
องคประกอบที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนคุณคาของสิ่งแวดลอมที่
มีตอการพัฒนาการเรียนรู ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดาน สิ่งแวดลอม
1.4 องคประกอบที่ 4 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอมีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหว า ง .60 ถึ ง .97 มี ค า ไอเกน 11.67 เทา กั บ เมื่ อ พิ จ ารณาข อคํ า ถามแต ล ะข อ พบว า เป น
องคประกอบที่เกี่ยวกับ การแสวงหาและการจัดการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปปรับ
ใชในสถานการณตางๆ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดาน การเรียนรู
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนี้ไดรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียน ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามขีดความสามารถถึงแมวาจะมีความสามารถทางภาษาอยู
ในระดับต่ํา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ผูเรี ยนมีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและ
ถนัดตามแบบการเรียนรูของตนเอง รูสึกผอนคลายโดยเปนการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ขั้นดังนี้ ขั้น
ที่ 1การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการ
เรียนรูความถนัด และความสนใจของตน (Explosion: E) ขั้นที่ 3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใช
ปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co
– creation: C) ขั้นที่ 5 การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง
(Evaluation: E)
ผลการพิจ ารณารูปแบบการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คูมือการจัดการเรียนรู
คูมือนักเรียน และเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญพบวา มีความเหมาะสมในการ
นําไปจัดการเรียนรูและมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหาร
เวลาในการทํากิจกรรมของผูสอน ความชัดเจนของการปฏิบัติในแตละขั้นตอนของกิจกรรม การใช
ภาษาและกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหเหมาะกับผูเรียนและการสรางแบบประเมินผลการ
เรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการฟง พูด อานและเขียน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอดังกลาวมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. ผลของการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยแบงเปนผลเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ
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3.1 ผลเชิงปริมาณ
3.1.1 ผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองตั้งแตชวงที่1 ถึงชวงที่
5 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพบวาผลการประเมินความสุขใน
การเรียนรูเพิ่มขึ้นในทุกชวงการทดลองโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 อีกทั้งพบคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษทุกทักษะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.1.2 ผลการประเมิน ความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง)
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.1.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 5 ชวงพบวาอยูในระดับ
มาก คือมีคาเฉลี่ยรอยละ 83.7 ขึ้นไปของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับมากโดยมี
พฤติกรรมที่สําคัญคือ มีความกระตือรือรนในการเรียน ยิ้มแยมแจมใส เขาหองเรียนตรงเวลา ปฏิบัติ
กิจ กรรมการเรียนรูด วยตนเอง ตั้ง ใจทํา งานที่ไ ดรับ มอบหมาย ตอบคํ า ถามอยา งมั่ น ใจ มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครู อยางไรก็ตามพบวารอยละ 12-16.3 ของผูเรียนทั้งหมดยังคงมี
พฤติกรรมขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมายโดยอางวาไมเขาใจ
ทําไมได และแสดงพฤติกรรมที่ขาดความมั่นใจในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและครู
3.2 ผลเชิงคุณภาพ
จากการวิเคราะหแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนของกลุมทดลอง
หลังการทดลอง พบวา ดานความสนใจและความรวมมือในการเรียนรู พบวาผูเรียนใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตางๆมีความกระตือรือรนในการหาขอมูล มีการหาความรู เพิ่มเติมทั้งในและนอก
หองเรียน ดานความเชื่อมั่นในตนเองผูเรียนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น กลาแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆถึงแมจะเปนมุมมองที่แตกตาง สามารถแสดงแนวคิดที่แปลกใหม หลากหลายในการ
แกปญหาตางๆดวยความมั่นใจ และจากสะทอนตนเองในการรวมกิจกรรมตางๆ อาทิ อภิปรายกลุม
การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอผลงานจากการระดมความคิด การวิพากษและใหขอเสนอแนะ
พบวาผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น มีการประนีประนอม และนําเสนอเหตุผล
ในแงมุมตางๆ ในกรณีที่มีความเห็นที่แตกตางกัน ในดานสิ่งแวดลอมกับการเรียนรู พบวา นักเรียน
สามารถนําสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและแสวงหาความรูจากสื่อที่หลากหลาย
โดยนักเรียนพบวาสามารถเรียนรูและใชสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและทาทาย
ใหแสวงหาความรู และใช ชีวิต ร วมกับ สิ่ง แวดลอมซึ่ ง เปรี ยบเสมือนห องเรีย นขนาดใหญ อยางมี
ความสุข นอกจากนี้จ ากการวิเคราะหแบบบัน ทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู ประทับใจที่ไดเรียนรูและฝกทักษะตางๆใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ นักเรียนพบวารูปแบบการเรีย นรูที่จัดขึ้นทําใหนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรูและเห็นวากิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถนํามาเปนแนวทางในการเรียนรูของตนเองและมีประโยชน
สําหรับการดําเนินชีวิตและอยากใหมีการจัดกิจกรรมเชนนี้อีก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบประเด็น
ที่นาสนใจดังนี้
1. การศึ กษาองค ประกอบความสุข ในการเรียนรูของนัก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาสัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาความสุขในการเรียนรูของนั กเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี 4 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 ดานผูเรียน
องคประกอบที่ 2 ดาน ความสัมพันธ องคประกอบที่ 3 ดานสิ่งแวดลอม องคประกอบที่ 4 ดานการ
เรี ยนรู ซึ่ ง สอดคลอ งกั บแนวคิ ดของปลามเมอร โทมัส และองค การศึก ษา วิ ท ยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (Palmer. 2007,12-32; Thomas. 2007: 5 - 15; UNESCO. 2008:
15) สําหรับในประเทศไทยไดมีการศึกษาความสุขในการเรียนรู พบวาประกอบดวยองคประกอบ
ยอยตางๆ ไดแก ยิ้มแยมแจมใส มีสุขภาพกายและจิตดี องคประกอบทางกายภาพเชนจัด สภาพ
หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีสัมพันธภาพที่ดี มีความรักกับเพื่อนและครู (พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ปยุตฺโ ต). 2554: 54 - 61; พระธรรมปฎก. 2540: 22; วิชัย วงษใหญ. 2543:9; มนัส
บุญประกอบ. 2546: 23-24; Nodding. 2003: 1; Palmer.2007: 74) ซึ่งอยูภายใตองคประกอบที่
คลายคลึงกันกัน อยางไรก็ดีองคประกอบในดานผูเรียนและดานการเรียนรูงานวิจัยสวนใหญยังขาด
การเชื่อมโยงหลักธรรมทางศาสนา การพัฒนาภายในตน (Inner Self) และการพัฒนาทางจิตใจ
(Spirituality)กับการจัดการเรียนรูที่สมดุล ดังนั้นการวิเคราะหองคประกอบสุขในการเรียนรูของผูวิจยั
จึงมีความเหมาะสมในการนําไปเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุ ขในการเรีย นรูสํ าหรั บนั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษาสัง กัด สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเสริมสรางใหเกิดความสุขในการเรียนรู
ควบคูไปกับการพัฒนาจิต ใจจากภายในและการขัดเกลาโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเพื่อใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม
2. แนวคิดและวิธีสอนที่ใชในรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู จุดหมายสําคัญของการศึกษาคือการทําใหชีวิตของบุคคลครบถวนเพียงพอ ทั้งดานความรู
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมความประพฤติ เพื่อที่จักทําใหตนเองมีความสุขอยางแทจริง ความสุข
ถือเปนรากฐานของความเกงและความดี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
2552: 148-150; มนัส บุญประกอบ. 2541: 45-46) ดัง นั้นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและ
กิจกรรมในครั้งนี้ผูวิจัยจึงบูรณาการแนวคิดของทฤษฎียู (Theory U) ซึ่งเนนการเรียนรูที่เกิดจากจาก
ภายในตนของ ผูเรียนเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริงในโลกปจ จุบัน การจัดการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนวิเคราะหพิจารณาสิ่งตางๆอยางลุมลึก แสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียน
ไปสูจุดมุงหมาย การจัดการศึกษาทางเลือก ที่เชื่อวามนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน เปนการจัด
การศึกษาบนรากฐานทาง ศาสนธรรม ศรัทธา ปญญา และจิตวิทยา เพื่อพัฒนาใหเด็กเจริญเติบโต
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ตามศักยภาพของแตละบุคคล คํานึง ถึงธรรมชาติและความตองการของผูเรียนแตละชวงวัย ผูเรียน
สามารถเลือกแบบการเรียนรูตามที่ตนถนัด ควบคูไปกับการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา
วิชาการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะภาษา และการเรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆพรอมกัน
(O, Sharmer. 2010: 1-25; Collin A Brown. 2011: 1-2; Jonathan Reams: 2007: 241-243;
Campos. 2010: 23-30) จากการบูร ณาการแนวคิดเหลานี้และนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ผูวิจัยพบวาชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจ
โดยเฉพาะผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เริ่มเรียน และฝกฝนการใชภาษา นักเรียนมีโอกาสเลือก
แบบการเรียนรูที่ตนเองสนใจและสามารถประสบความสําเร็จตามศักยภาพถึงแมนักเรียนบางกลุมมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาในระยะแรก โดยผูวิจัยพบวานักเรียนรูจักการเชื่อมโยงความรูที่ได
เรียนกับชีวิตจริงทําใหการเรียนรูไมใชเพียงแตถายทอดเนื้อหาแตเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย
และทําใหการทดลองประสบความสําเร็จนั่นคือนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู และนักเรียนยังเห็น
ประโยชนของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยจะนําไปปรับใชในการดําเนินชิวิต
3. การเสริมสรางความสุขในการเรียนรูของผูเรียนจําเปนตองพัฒนาทุกองคประกอบไป
พรอมๆกันในการจัดกิจกรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
เรียนรูโดยแบงออกเปน 5 ขั้นดังนี้ ขั้นที่ 1การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation: P) ขั้นที่ 2
การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และความสนใจของตน (Explosion: E) ขั้นที่
3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ขั้นที่ 5 การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่
พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: E) ซึ่งเปนการจัดลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
การจัดกิจ กรรมการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งประกอบดวย ขั้น เสนอเนื้อหา หรือขั้นนําเสนอ
โครงสรางภาษาใหม (Presentation) ขัน้ การฝก ( Practice) และขั้นพัฒนาภาษาเพิ่มเติมจากความรู
เดิม (Produce)(Diaz; & Cartnal.1999; Montgomery. 1998) และการทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่ง
เปนการการขยายขอบเขตขอมูล(Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู (Representation)
(Semen; & Cacioppo. 2009) จนสามารถเปดพลังความมุงมั่นของตน สําหรับขั้นตอนในรูปแบบ
การเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดเพิ่มเติมองคประกอบที่เนนพัฒนาจากภายในอยางสมดุลใหผูเรียน
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิต วิญญาณ ยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง สามารถ
เชื่อมโยงความรูเพื่อใหเ กิดกระบวนการทางปญญา โดยสอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาเพื่อให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูซึ่งเปนจุดเนนของการวิจัย ซึ่งหลังการทดลองผูวิจัยพบวาความสุขใน
การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองเพิ่มขึ้นทุกชวงของการทดลอง และเมื่อพิจารณาพัฒนาการของ
การแสดงพฤติกรรมของผูเรียนที่สะทอนความสุขในการเรียนรูพบวามีแนวโนมสูงขึ้น จึงสามารถ
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูที่บูรณาการหลักธรรมทางศาสนาโดยใชกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถ
พัฒนาความสุขในการเรียนรูของผูเรียนได
4. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของนักเรียนตั้งแตชวงที่ 1 จนถึงชวงที่ 5 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพบวาผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
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เพิ่มขึ้นในทุกชวงการทดลองโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเปนผลมาจากการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่มีความหลากหลายและตอบสนองความตองการของผูเรียน
ตามแบบการเรียนรูของนักเรียนแตละคน โดยผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะ
วิธีการเรียนรูของผูเรียนจะชวยสรางเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณเชิงรูปธรรม การสังเกตอยาง
ไตรตรอง การสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม กอปรกับเรียนรู จ ากเรื่องราวในชีวิตจริง และทดลอง
ปฏิบัติจริง สถานการณจริง จนเกิดความสุขในการเรียนรู (Canfield. 2007: 1-5. Online; Reid.
2010: 2-12) และจากการประเมินความสุขในการเรียนรูของนักเรี ยนพบวาคะแนนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกองคประกอบของความสุขในการเรียนรูโดยพบวา องคประกอบดานผูเรียน นักเรียนมี
ความกระตือรือรนและมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน โดยนักเรียนมักจะสืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆ หรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหากตองการเรียนรูสิ่งตางๆเพิ่มเติมหรือตองการขอมูลในเชิง
ลึก และขยายขอบเขตการเรียนรูอยางกวางขวาง ทําใหนักเรียนสรางนิสัยรักการเรียนรูและสามารถ
บรรลุเปาหมายการเรียนรูแมจ ะเปน นักเรียนที่เคยมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําก็สามารถบรรลุ
จุดมุงหมายตามศักยภาพของตน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีความพยายามที่จะปรับปรุง
และพัฒนาตนเองจนทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาหลายทานที่
กลาวไววา การศึกษาจะตองสรางความใฝรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล ทําใหมีคุณคาในชีวิตตนเองและสังคม การเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขคือ การเรียนรูที่ผูเรียน
ไดรับการตอบสองจากการใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของตนเอง ไดใชความสามารถในการคิด
ไดเรียนไดทําในสิ่ง ที่ต นสนใจพัฒนาทางจิต ใจ (Spirituality) ซึ่ง ผูส อนควรคํานึง ถึง คําถาม 4
ประการซึ่งประกอบดวย ผูสอนจะสอนอะไร สอนอยางไร เพราะเหตุใดจึงสอน โดยสิ่งสําคัญที่สุดคือ
ผูเรียนที่จะสอนคือใคร มีความแตกตางกันอยางไร (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2554: 54 61; วิชัย วงษใหญ. 2543:9; มนัส บุญประกอบ. 2546: 23-24; Nodding. 2003: 1; Palmer. 1993:
74) องคประกอบดานความสัมพันธ เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนและครู ฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สมาชิกแตละคนมีโอกาสในการแสดง
บทบาทผูนําและผูตามที่ดี แมในชวงแรกอาจจะมีขอขัดแยงเชน นักเรียนบางสวนรูสึกขาดการมีสวน
รวมเนื่องจากมีเพื่อนสรุปหรือเสนอขอคิดเห็นโดยไมฟง ความคิดเห็น ของตน อยางไรก็ต ามเมื่อ
นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลกระทบของการขาดความรวมมือในการทํากิจกรรม ทําให
นักเรียนหาแนวทางแกไขเชนการใชวิถีทางประชาธิปไตย และเรียนรูที่จะเสนอมุมมองของตนเอง
อยางมีเหตุผลแมแตกตางกับผูอื่น อีกทั้งผูวิจัยพบวาเมื่อนักเรียนในกลุมออนมีความมั่นใจในตนเอง
เห็นคุณคาของตนเองมากขึ้นและนักเรียนกลุมเกงใหความเคารพกับความคิดเห็นของนักเรี ยนใน
กลุมออน ทําใหนักเรียนทุกคนกลาที่จะแสดงบทบาทของตนเองในการเปนผูนําและผูตามที่ดีและทํา
ใหเกิดความสุขในการเรียนรู จะเห็นไดวาการเรียนรูอยางมีความสุขเปนผลมา จากการไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อน จนทําใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและนํามาซึ่ง ความสุขในการเรียนรู
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(บพิตร อิสระ.2550: 1-5; มารุต พัฒผล. 2546. 90-91) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางความสุขในการเรียนรู พบวาการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีชวยพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูที่สนใจ ใฝรู รูจักสรางสรรคการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรี ยนรูที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและ
นอกโรงเรียน ผูวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมเปน อยางดี อีกทั้ง ยัง เห็น
ความสําคัญของการใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคาสามารถนําความรูที่
ไดรับ ไปพัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ผูเรียนมีความพยายามในการแสวงหา
แหลงการเรียนรูที่หลากหลายโดยสามารถที่จะสืบคนขอมูลตางๆไดตรงตามแบบการเรียนรูของตน
และวิเคราะหเนื้อหาที่ไดเรียนรูจ ากนั้นก็ห าความในเชิง ลึก (Deepest Knowledge) จนเกิดเปน
ความรูที่ตกตะกอนในตัวเองซึ่งสอดคลองกับคอลลินและแคมโปส (Collin A Brown. 2011: 1-2;
Campos. 2010: 23-30) ซึ่ง กลาวไววาควรจัดสิ่ง แวดลอมที่กระตุนผูเรียนใหมีความรูที่เกิดจาก
ภายในอยากเรียนเพราะอยากรู และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริงที่เกิดขึ้นในโลก
ปจจุบัน การศึกษาที่ลุมลึก แสวงหาขอมูลหลากหลาย แทจริงจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จักกอใหเกิด
ความรูที่เทาทัน สรางสรรค ผูเรียนสามารถเปดตนเองในการเรียนรูซึ่งประกอบดวย เปดความคิด
(Open mind) เปดใจ (Open Heart) และเปดพลังความมุงมั่น (Open Will) ของตน จนนํามาซึ่ง
ความสุขในการเรียนรู และการดําเนิน ชีวิต องคประกอบดานการเรีย นรู การจัดการเรียนรูที่
เสริมสรางความสุขใหผูเรียนควรพัฒนาทั้งทางกายในดานสุขภาวะ ทางจิตใจในดานจิตศึกษาพัฒนา
จิตใจใหมีคุณธรรมอัน ดีงาม มีความมั่นคงทางจิตใจ และคุณธรรมในดานปญญาศึกษา ซึ่งเปนการ
พัฒนาความรูใหเกิดภายในตนของผูเรียนอยางสมดุล การพัฒนาอยางสมดุลโดยเนนความแตกตาง
ระหว า งบุ ค คล มุง ใหผู เรี ย นมี สั มพั น ธภาพที่ ดี กับ บุค คลรอบข า ง ตลอดจนสามารถปรั บ ตัว ใน
สิ่งแวดลอมที่ตองอยูรวมกับผูอื่นจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปฎก วิชัย วงษใหญ และนอดดิ้ง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ
โต). 2554: 54 - 61; พระธรรมปฎก. 2540: 22; วิชัย วงษใหญ. 2543:9; Nodding. 2003: 1) ที่
กลาวถึงนักเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูวาจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อันเปนผลมาจากการ
เรียนรู โดยผูเรียนไดรับการตอบสนองจากการ ใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของตนเอง ใช
ความสามารถในการคิด การใชเหตุผลเกี่ยวกับการบริโภค การเลือกใชวัสดุสิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร
อยางประหยัดดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา การที่ผูเรียนไดทําสิ่ง
ที่ตนสนใจ สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบงปนซึ่ง
กันและกัน เปนกระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมีความสุข นอกจากนี้ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถ
แสวงหาขอมูล เชื่อมโยงความรูกับประสบการณที่ไดรับ เสริมสรางนิสัยรักการเรี ยนรู โดยรับทราบ
ขอบกพรอ งของตนเองและพยายามหาทางแกไ ขเพื่ อใหบ รรลุเ ปา หมายที่ว างไว จ ากบทเรีย น
ตลอดจนนําไปปรับใชในสถานการณจริง
5. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษควบคูไปกับการพัฒนาความสุขใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน พบวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษรวมทุก
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ทักษะของผูเรียนเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูอยางมี
ความสุขสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ พระธรรมปฎก. 2551: 22;
วิชัย วงษใหญ. 2555: เอกสารการสอน; ประเวศ วะสี. 2551: 12; Palmer. 2008: 74; Layard; &
Noddings. 2006: 72) ซึ่งกลาววาความสุขกับการศึกษาเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกกันได ถาไม
สามารถทําใหผูเรียนมีความสุข การศึกษาก็ไมสามารถเกิดขึ้นได โดยความสุขที่เกิดจากการศึกษา
คือ การมีปญญาเขาใจสภาพความเปน จริง ของสิ่งตางๆ โดยการศึกษาจะตองสรางความใฝรูใ ห
เกิดขึ้น ทําใหมีคุณ คาในชีวิต และเปน ชีวิต ที่ดีงาม ปลูกฝงใหผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณ คาใน
ตนเอง เห็นคุณคาของการศึกษาคนควา มีความมุง มั่นที่จะพัฒนาตนเองผลที่ตามมาก็คือผูเรียน
สามารถประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามศักยภาพของตน
6. จากการศึกษาผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของผูเรียนตั้งแตชวงที่ 1 – ชวงที่ 5
พบวาความสัมพันธระหวางชวงการทดลองที่ 2 กับ ชวงการทดลองที่ 3 มีคาความแตกตางมากที่สุด
คือ 40.77 รองลงมาคือความสัมพันธระหวางชวงการทดลองที่ 1 กับ ชวงการทดลองที่ 2 มีคาความ
แตกตางเทากับ 39.76 กลาวไดวาความสุขในการเรียนรูของนักเรียนตั้งแตชวงที่ 1 – ชวงที่ 3 มีคา
ความแตกตางมากที่สุดเนื่องจากผูเรียนวัยนี้ชอบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมได
เรียนรูตามความสนใจ และมีความทาทาย ซึ่งสอดคลอง กับธอมาส (Thomas. 2007: 12) ที่กลาววา
ผูเรียนในวัยเด็กจะมีแรงจูงใจในการสรางพลังแหงการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเรียนการ
สอนจะตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหมากที่สุดเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ อยางไร
ก็ตามในชวงที่ 3 กับ ชวงที่ 4 และชวงที่ 4 กับ ชวงที่ 5 มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงแรกซึ่งอาจเปนผลมาจากเนื้อหาที่ยากขึ้น ทักษะภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจําเปนอยาง
ยิ่งที่ครูจ ะตองปรับกิจกรรมการเรียนรูอยูเสมอเพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนรูอยูเสมอ (Palmer. 2007: 74)
7. ผลการพิจ ารณาพฤติกรรมนักเรียนที่ส ะทอนความสุขในการเรียนรูจ ากการสัง เกต
พฤติกรรมทั้ง 5 ชวงในระหวางที่ดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูพบวานักเรียนกวารอยละ 83.7 ขึ้น ไปมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมี
ความสุขในการเรียนรูอยางไรก็ตามผูวิจัยยังคงพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งเปนนักเรียนที่มีปญหาใน
ดานพฤติกรรมคือเปนนักเรียนที่เปนโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) และ
เปนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู (Learning disorder) โดยเฉพาะทางดานภาษาโดยเด็กเหลานี้มักจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนขาดความสุขในการเรียนรูเชน ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู ไมให
ความรวมมือในการทํากิจกรรม ทํางานโดยขาดความตั้งใจ ขาดสมาธิ ชักชวนเพื่อนคุย โดยนักเรียน
เหลานี้จากการสอบถามอาจารยประจําชั้นพบวาเปนผูที่มีความตองการ การดูแล และใหความสนใจ
เปนพิเศษ ซึ่งหลังจากที่ผูวิจัยรับทราบขอมูลแลวไดประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ
และจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ สําหรับผูเรียนเหลานี้ และปรับรูปแบบในการประเมินใหเหมาะสม
กับผูเรียน เพื่อใหส ามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ อยางไรก็ดีเมื่อผูวิจัยวิเคราะหแบบสะทอน
ตนเองของผูเรียนกลุมนี้พบวา นักเรียนมีความประทับใจในรูปแบบการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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เนื่องจากไดทํากิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถของตนโดยไมตองกังวลถึงผลการเรียน ทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นตนเองในการเรียนรูและกลาแสดงออกมากขึ้น และรูสึกวาตนเองก็สามารถจะ
พัฒนาใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุขในการเรียนรูไดเชนเดียวกับนักเรียนทั่วไปในชั้นเรียน
8. พอแมผูปกครอง มีสวนสําคัญ ในการเสริมสรางใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูดังนั้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชี้แจงพอ แม ผูปกครอง ใหทราบถึงความสําคัญของความสุขในการเรียนรู
และแนวทางในการเสริมสรางความสุขในการเรียนรูใหแกบุตรหลาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่
เต็ ม ไปด ว ยการแข ง ขั น ผู ป กครองต า งคาดหวั ง ให นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นดี สามารถสอบเข า
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแขงขันเรียนพิเศษจนบุตรหลานเกิดความเครียด ผูวิจัยพบวาผูปกครองที่เอา
ใจใสผูเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนกําลัง ใจใหบุต รหลานในการศึกษาหาความรูตามความสามารถ
สังเกตและใหการสนับสนุนบุตรหลานในการเลือกเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
อยางสมดุลตลอดจนใหการแนะนําอยางใกลชิด อีกทั้ง พบวาผูปกครองที่ใ หความรวมมือกับครู
สถานศึก ษาในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรูใ ห แก บุต รหลานเพิ่ม เติม เช น การศึ กษานอกสถานที่
แสวงหากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา มีสวนสําคัญในการเสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ
องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO. 2008: 15) ที่กลาววา
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวทําใหผูเรียนมีความมั่นคงทางจิตใจซึ่งมีสวนสําคัญในการสรางสังคม
แหงความสุขและสังคมแหงการเรียนรู
9. ปจจัยสนับสนุนประการหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ในครั้ง นี้บรรลุวัต ถุประสงคและผู เรียนมีความสุขในการเรียนรูสูง ขึ้น เนื่องจาก
สถานศึกษาใหความสําคัญ ในการพัฒนาผูเรีย นอยางสมดุลทั้ง ดานรางกาย อารมณ สัง คมและ
สติปญญาโดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม
ศักยภาพโดยไดรับการสนันสนุนจากโรงเรียน ผูปกครอง และศิษยเกาในการจัดกิจกรรมตางๆให
เปนไปอยางคลองตัวและราบรื่นและมีการคนควาวิจัยอยางตอเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอน
การใหการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้เปน อยางดีเปนปจจัยสนับสนุนจนทําใหการทดลองสามารถ
บรรลุวัต ถุประสงคที่ตั้ง ไว ดัง นั้น หากสถานศึกษาที่ส นใจจะพัฒนาความสุขในการเรียนรูโ ดยนํา
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไปใชห รือปรับใชควรจะประสานงานกับสถานศึกษาทั้งดาน
งบประมาณ โครงการ และแหลงการเรียนรูเพื่อใหกิจกรรมการเรียนรูมีความคลองตัวและสําเร็จลุลว ง
ไปดวยดี

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการนําผลการวิจัยนี้ไ ปใช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาความสุขในการเรียนรู ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง ในสวนของผูกําหนด
นโยบาย ผูปฏิบัติและนักวิจัย ตามลําดับดังนี้
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ความสุขเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูในทศวรรษที่ 21จะเห็นไดวาการเรียนรูที่มุงเนนการ
แขงขันทําใหผูเรียนเบื่อหนายและนํามาซึ่งความเครียด ผูเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอง
พบกับการแขงขันสูงเพื่อเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นผูมีสวน
เกี่ยวของควรจะใหความสนใจในการกําหนดนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา และมุงเนน
ความสุขของผูเรียนเปนตัวตั้งแทนการตัดสินเพียงผลทดสอบ กําหนดนโยบายตัดสินผลการเรียนรู
หรือการสอบเขาศึกษาตอโดยดูจากกระบวนการเรียนรูที่ชี้ใหเห็นวาผูเรียนเปนผูที่บรรลุเปาหมาย
ของการศึกษา นั่นคือเปนบุคคลที่มีความรู มีคุณธรรมและสามารถดําเนินชีวิตตามครรลองของสังคม
อยางมีความสุข
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผูสอนอาจนํารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ไปใชโดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
1. ผูสอนที่จะนํารูปแบบการเรียนรูไปใชควรศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของผูเรียนแตละชวง
วัยและนําไปปรับใหเหมาะสมกับความสนใจและความแตกตางของผูเรียนแตละคนเพื่อใหผูเรียนทุก
คนสามารถบรรลุจุดมุงหมายตามศักยภาพที่มี
2. การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดเมือ่ ครูผสู อน
ผูปกครองและสถานศึกษาและทองถิน มีสวนรวมในการจัดกิจ กรรมและรวมสรางบรรยากาศที่
สงเสริมการเรียนรู สรางความรักและความเขาใจอันดีตอกันโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือผูเรียน
3. ผูส อนที่จ ะนํารูปแบบการเรียนรูไ ปใชใ นวิช าอื่น ควรศึกษาถึง แนวทางในการเลือ ก
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา เชนกลุมวิชาที่เนนทักษะภาษา เนนทักษะ
การเคลื่อนไหว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองดานเนื้อหา ควบคูไป
กับความสุขในการเรียนรู
4. การนํารูปแบบการเรียนรูไ ปใชผูสอนควรศึกษาคูมือการใชเพื่อทําความเขาใจแตละ
ขั้นตอนใหชัดเจน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจนํารูปแบบการเรียนรูไปใชกับการสอนทักษะภาษาอื่นๆ เชน
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนพัฒนาทักษะภาษาของผูเรียน
2. การวิจัยในครั้ง นี้ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาสัง กัดสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง เปน ผูเรีย นในวัยเด็ กพบวามี 4
องคประกอบ หากจะศึกษาความสุขในการเรียนรูของผูเรียนวัยอื่น ควรมีการวิเคราะหองคประกอบ
เพื่อตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คํานํา
คูมือประกอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่เสริมสรางความสุขการเรียนรู สําหรั บ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา เปนคูมือการจัดการเรียนรูที่ประกอบการทําปริญญานิพนธหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เปนการจัดการเรียนรูตามเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข ในการเรียนรูที่ประกอบดวย 4
องคป ระกอบคื อองคประกอบดา นผูเ รียน องค ประกอบดานความสัม พัน ธ องคประกอบดา น
สิ่ง แวดลอมและองคประกอบดานการเรียนรู ในคูมือประกอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอัง กฤษที่
เสริมสร างความสุข ในการเรีย นรู สําหรั บนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาประกอบดวย หลักการ
แนวคิด วัตถุประสงค รูปแบบการเรียนรู บทบาทของผูเรียนและผูสอน รวมทั้งตัวอยางแผนการ
จัดการเรียนรู
ผลการดําเนินการของานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ซึ่งถือเปนการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยหวังเปนอยาง
ยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเสริมสรางความสุขในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิตทั้งในปจจุบันและในอนาคตของนักเรียนตอไป
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คูมือครู
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขการเรียนรู
ระดับประถมศึกษา
1. หลักการ / แนวคิด
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูระดับประถมศึกษาเปน
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎีตางๆดังนี้ แนวคิดในการจัดการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งมีแบบการเรียนรู (Learning Style) ที่แตกตางกัน
ทฤษฎียู (U Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนการเรียนรูที่เกิดจากจากภายใน มุงใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูที่ไ ดเรียนกับความจริงในโลกปจ จุบัน เปน การจัดการเรียนรูที่มุง เนน ใหผูเรียนวิเคราะห
พิจ ารณาสิ่งตางๆอยางลุมลึก เพื่อ แสวงหาแหลง การเรียนรูที่ชวยพัฒนาตนเองไปสูจุ ดมุง หมาย
ทฤษฎีเซลลกระจกเงา (Mirror Neurons) เปนทฤษฎีที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ประกอบไปดวย 3R
คือการรับขอมูล (Reception) การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่
ไดรับรู (Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจกเงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอื่น สามารถปรับตัวให
สามารถอยูรวมกับผูอื่น นํามาซึ่งการเขาใจซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสุขในการเรียนรู แนวคิดใน
การจัดศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เปนแนวคิดการจัดระบบการศึกษาที่หลากหลาย
โดยมีความเชื่อวามนุษ ยทุกคนมีความแตกตางกัน เปนการจัดการศึกษาบนรากฐานทางศาสนา
ความศรัทธา ปญญา และจิตวิทยา เพื่อพัฒนาใหเด็กเจริญ- เติบโตตามศักยภาพของแตละบุคคล
ดานการสอนภาษาอังกฤษไดนําการจัดการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Approach) ซึ่งผูเรียนสามารถนําทักษะใน การฟง พูด อาน เขียน ที่ไดฝกฝนไปใชในชีวิตจริงไดและ
ชวยฝกใหผูเรียนสื่อสารจากสถานการณที่เปน จริง สามารถใชภาษาได เหมาะสมตามกาลเทศะ
ตลอดจนบูรณาการกับการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา ( Content and Language
Integrated Learning) ที่เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะภาษา และการเรียนรู
เนื้อหาวิชาตางๆไปพรอมๆกัน ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจ โดยเฉพาะผูเรียนที่เริ่ม ใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร ตลอดจนเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับการนําภาษาไปใชในสถานการณตางๆ
รู ป แบบการเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษที่ เ สริ ม สร า งความสุ ข ในการเรี ย นเป น รู ป แบบที่
ประกอบดวย 5ขั้นตอนคือ ขัน้ ที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation) ขั้นที่ 2 การขยาย
ความรูตามแบบการเรียนรู (learning style) ของผูเรียน (Explosion) ขั้นที่ 3 การวิเคราะหไตรตรอง
โดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) ขั้นที่ 4 การเรียนรูรวมกันเพื่อสรางสรรค (Co – creation) และขั้น
ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักสูต รภาษาอัง กฤษปพุทธศักราช 2551
เปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูจากประสบการณจริงทางภาษาที่
สอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning Style) ของตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
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โดยนักเรียนมีสวนในการ สรุปและสรางองคความรู ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงเพื่อให
มีความสุขในการเรียนรู และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

2. วัตถุประสงค
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ระดับประถมศึกษาซึ่ง
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีวัตถุปะสงคดังนี้
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูที่ เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูได
2. เพื่อใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรูเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหนักเรียนมีความรูตามเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปปรับใชในชีวิต
จริงตลอดจนใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และความสุขในการดําเนินชีวิตได
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆรวมกับผูอื่นรวมทั้งปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม

3. รูปแบบการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูที่ประกอบดวย 5
ขั้นตอนคือ
1. การเตรียมตัวเพื่อเปดรับขอมูล (Preparation : P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยขจัด
ความตึงเครียดที่ปดกั้นจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลงที่
เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดและกระตุนการทํางานของเซลลกระจก
เงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)
2. การหาความรู ห รื อ ข อ มู ล ตามแบบการเรี ย นรู ค วามถนั ด และความสนใจของตน
(Explosion : E) ผูเรียนเรียนรูเพื่อใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทาง
การจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพื่อใหผูเรียนแสวงหาแบบอยางหรือแหลงการ
เรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง
3. การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis : A) ผูเรียนสรางกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา เขาใจ
ความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอดพัฒนาตนเองสู
กระบวนการทางความคิดขั้นสูงผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ เปดใจ
รับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น เขาใจตนเอง
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(self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพื้นฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงเชื่อมโยง
ตนในอดีตและในอนาคต ผลลัพธคือ กระบวนการทางปญญา
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation : C ) ผูเรียน
สรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงมั่นที่จะพั ฒนา
ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและการอยู
รวมกับผูอื่นมีความภูมิใจในตนเองและพลโลกที่ดี
5. การประเมินผลรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation :
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู
(Self-reflection) เพื่อทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
กระจกเงาที่มี อิท ธิ พลตอ การลอกเลี ยนแบบ พฤติ กรรมภายนอกและภายในของผู อื่น โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามาปรับปรุง
การรับรูแหงตน (Self - consciousness)

4. บรรยากาศการเรียนรู
เพื่อใหเกิดประสิท ธิภาพในการเรียนการสอนและเสริมสรางใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรีย นรู การวิจัย ครั้ง นี้มุง จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ใ นชั้ น เรี ยน โดยใหค วามสําคั ญ กับ การสรา ง
ปฏิสัมพัน ธร ะหวางนักเรียนกับนักเรียน ใหนักเรียนปฏิบัติกิจ กรรมกลุม รวมสรางสรรค คิดและ
แกปญ หารวมกั น นักเรียนเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น นํามาซึ่ง การเขาใจซึ่ง กัน และกัน ทําใหเกิด
ความสุขในการเรียนรู นอกจากนี้ยังจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ ใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนรูตาม
แบบการเรียนรูของตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยครูมีปฏิสัมพันธที่
ดีกับนักเรียน เขาใจความแตกตางของนักเรียนแตละคน เปนผูใหคําแนะนํา ใหกําลังใจและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง

5. บทบาทผูสอน
บทบาทผูสอนสําหรับรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สามารถสรุปไดดังนี้
1. ศึกษาคูมือประกอบแบบการรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอยางละเอียด
2. ศึกษารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่สง เสริมความสุขในการเรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนด
3. จัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยแสดงถึงความเปนมิตร ยิ้ม
แยม ใหกําลังใจ และใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ
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4. ชี้แนะ กํากับ ฝกฝนและอํานวยความสะดวกใหเรียนไดเรียนรูตามขั้นตอนของรูปแบบ
การเรียนรู จนบรรลุวัตถุประสงคของขั้นตอนการเรียนรูและมีความสุขในการเรียนรู
5. ใหความสําคัญกับพฤติกรรมใดๆ ที่นักเรียนแสดงออกถึงความไมเขาใจ ทอแทใหการ
เสริมแรงและใหกําลังใจนักเรียนเพื่อรักษาระดับการปฏิบัติกิจกรรมใหคงอยูและเพิ่มสูงขึ้น
6. จัดสถานการณการเรียน บรรยากาศ ทักษะและกิจกรรมใหเอื้อตอการเรียนรูและแบบ
การเรียนรูของผูเรียนมีความหลากหลายอีกทั้งนําสื่อในชีวิตจริงเชน เพลง เกม หนังสือพิมพ มาปรับ
ใชในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณและฝกทักษะภาษา
7. ใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด วิเคราะห และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความสุขในการเรียนรู
8. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสนใจกับความรูความคิด เจตคติและ
ทัก ษะการรู คิ ด พื้ น ฐานความรู จ ากสาระต างๆ ความแตกต างระหวา งผู เ รี ยนและภู มิห ลั ง ทาง
วัฒนธรรม ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมมีความยากและทาทายพอประมาณ
9. วัดผลการเรียนรูของนักเรียนตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู
10.มีความเชี่ยวชาญในวิช าภาษาอัง กฤษ และมีความรูที่ส ามารถแนะนําผูเรียนในการ
คนควา หาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูอื่น

6. บทบาทของผูเรียน
บทบาทของผูเรียนสําหรับรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สามารถสรุปไดดังนี้
1. ฟงการชี้แจงบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
2. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ฝกฝนทักษะภาษา สืบคนขอมูล สังเกตและรวบรวมขอมูล
สรุปและประเมินผลการเรียนรูสําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง ตลอดจนนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชชีวิตจริง
3. วางแผนการเรียนรูและพยายามเรียนรูสิ่งใหมอยางกระตือรือรนเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
4. รับฟงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยน และสะทอนความคิดของตนเองกับครูและเพื่อน ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตางๆเพื่อนํามาใชเปนขอมูลการเรียนรู
5. เผชิญและแกปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนรูไดอยางมีสติ โดยไมวิตกกังวลมากเกินไป
6. แสวงหาและใชขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู โดยคิด
อยางรอบคอบและไตรตรองอยางถี่ถวน
7. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยสนใจ เสนอความคิดเห็น รับผิดชอบและ
ชวยเหลือกลุมใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จตามกําหนด
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8. ใหกําลังใจตนเองและบุคคลอื่นเสมอๆ กอปรกับมีความสัมพันธเชิงบวกกับสมาชิกใน
กลุมแมบางครั้งผลงานจะไมประสบความสําเร็จก็ตาม
9. ใชประสบการณเดิมที่หลากหลายเพื่อกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูจากการคนพบ
ตนเอง มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนของตนจนบรรลุเปาหมาย รวมทั้งสรางแรงจูงใจภายในตน

198

7. แผนการจัดการเรียนรู
(ตัวอยาง)
วิชา ภาษาอังกฤษ
หนวยการเรียนรู About me

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เวลา 10 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
ผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาในการนําเสนอกิจ วัต รประจําวัน ได ถู กตองตาม
ความหมาย บริบทและโครงสรางของภาษา เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบดวย การฟง พูด อาน เขียน บูรณาการทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษสูกลุมสาระการเรียน
อื่นโดยผานกระบวนการเรียนรูทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรูภาษาโดยการบู ร ณาการ
เนื้อหาวิช าโดยผูเรียนใชแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษอยางเต็มตามศักยภาพของ
ตน
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2. ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept)

3. สมรรถนะ
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการแกปญ
 หา
4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 ดานความรู
สามารถใชโครงสรางภาษาไดอยางถูกตองตามความหมาย บริบทและโครงสรางของ
ภาษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในดานการฟง พูด อาน เขียน และสามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน
4.2 กระบวนการเรียนรู
สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในดานการฟง พูด อาน เขียน และสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
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4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ
5. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเรียนรู
1.ขั้นเตรียมความพรอม
(Preparation)

2. ขั้นขยายความรู
(Explosion)

การดําเนินการ
(ครูเตรียม)
รวมกิจกรรมเตรียมความพรอม จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมที่
ผูเรียนทัง้ ดานรางกายความคิด หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมี
ทัศนคติและเจตคติที่ดีใหเปนผูที่ ความพรอมในการเรียนรู โดยใช
เรียนรูอยางมีสติ และเพิ่มความ กิจกรรมทีส่ อดคลองกับเรื่องทีจ่ ะ
พรอมในการเรียนรู
เรียนเชน เชนกิจกรรมกําหนด
ลมหายใจ ฟงเพลง กิจกรรมกลุม
สัมพันธ ใหผูเรียนเรียนรูอยางมี
สติ และพูดคุยกับผูเรียนถึงเรื่อง
ที่จะเรียนและขอตกลงรวมกันใน
การเรียนรู
นักเรียนศึกษาคนควาหาความรู ครูจัดเตรียมรูปแบบการนําเสนอ
ใหเหมาะสมกับแบบการเรียนรู เนื้อหา โดยการนําเสนอคําศัพท
ของตนเองโดยแบงนักเรียน
นําเสนอสถานการณ (
ออกเปน กลุมตามแบบการ
Presentation)
เรียนรูของแตละคน
ขั้นกอนการอาน การฟงและการ
เขียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูท ี่
เหมาะสมกับแบบการเรียนรู (
Learning Style ) ผูเรียนเชน
ผูเรียนที่เรียนรูแบบเคลื่อนไหว
จะไดทํากิจกรรมเคลื่อนไหว
ผูเรียนที่เรียนรูจากการดูจะทําได
ชมและฟง เพื่อใหผูเรียนรับ
ขอมูลโดยสอดคลองกับแบบการ
เรียนของตนเอง
กิจกรรมผูเรียน
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ขั้นตอนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเรียนรู
3. ขั้นวิเคราะหเนื้อหา
(Analysis)

กิจกรรมผูเรียน
ผูเรียนนําความรูทไี่ ดมาคิด
วิเคราะหเพื่อสรางองคความรูที่
สามารถนําไปปรับใชใน
สถานการณจริง

การดําเนินการ
(ครูเตรียม)
ครูจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนได
คิด วิเคราะหโดยใชคําถามเพื่อ
วัดความเขาใจของนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและการ
นําไปใชในสถานการณจริง

4. ขั้นสรางสรรคผลงาน
รวมกัน (Co-creation)

ปฏิบัติกิจรรมรวมกับเพื่อน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในสิ่งที่ไดเรียนรู
และไดผลงาน หรือองคความรูที่
มีคุณภาพ ที่สามารถนําไปใชได
ในสถานการณจริง

จัดกิจกรรมกลุมเพื่อใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยน เรียนรูแกปญหา
รวมกัน เชน การจัดทําโครงงาน
โดยนําความรูที่ไดไปใชใน
สถานการณจริง

5.ขั้นประเมินผล
( Evaluation)

นักเรียนสรุปสิ่งตางทีไ่ ดเรียนรู
ตลอดจนสามารถประเมินไดวา
ตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
สวนใดเพิ่มเติม

ใหนักเรียนประเมินผลงาน
รวมกันและหาแนวทางในการ
แกไขเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นใน
ชิ้นงานตอไป รวมรับฟงปญหา
กับนักเรียนและแลกเปลี่ยน
ระหวางนักเรียนกับนักเรียน
นักเรียนกับครู

6. สื่อการเรียนรู
6.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียน
6.2 แผนการฟง และ การพูด (CD Presentation)
6.3 สื่อจริง
6.4 แหลงขอมูลเพื่อใหผูเรียนสืบคนขอมูล
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วดั จากจุดประสงค
การเรียนรู
7.1 ความรู (Knowledge)
- แบบทดสอบ
- สอบยอย
- ใบงานใบความรู
การนําไปใช
7.2 ทักษะ (Skill)
- Reading
- Writing

วิธีการวัด
ทําแบบทดสอบ

ทําโครงงาน
ทําชิ้นงาน
- Reading Test
- report
letter/ card
My profile
- Listening & Speaking -Listening Test
7.3 ความสุขในการ
การสังเกต
เรียนรู

เครื่องมือวัด

แหลงขอมูล

การผาน
เกณฑ
รอยละ 80

แบบทดสอบ

นักเรียน

แบบประเมิน
โครงงาน
- Reading Test
- report
letter/ card
My profile
- Listening Test
- แบบประเมิน
ความสุขในการ
เรียนรู
- แบบสังเกต
พฤติกรรมและ
แบบประเมิน
ตนเองตามสภาพ
จริง

โครงงาน
นักเรียน
นักเรียน

รอยละ 80

นักเรียน
นักเรียน

รอยละ 80
รอยละ 80

รอยละ 80
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ตัวอยางแบบประเมิน
Project Evaluation
Project’s name __________________________________________
Evaluation

Point

Student’s score

Notice

(5)
3
2

1. Overall Project
1.1 Project components
1.2 Time

(5)
2
3

2. Project Valuable
2.1 Interesting
2.2 Useful
3. Proceed
3.1 Plan
3.2 Lesson involving
3.3 Appropriate to student’s age
3.4 Objective involving
3.5 Collaboration in group
4. Detail
4.1 Information and Analysis
4.2 Picture
5. Presentation
5.1 Language
5.2 Understanding
Total

(10)
2
2
2
2
2
(10)
5
5
(10)
5
5
40

Group Point

____________
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Speaking and Listening Evaluation
Interaction
10

5.

4.

3.

2.

1.

Can initiate &
logically develop
simple
conversation on
familiar topics

Interaction is
adequately initiated
and developed

Develops interactions
adequately makes
however minimal effort
to initiate conversation

Contributions are often
unrelated to those of the
other speaker

Contributions are
mainly unrelated to
those of other speaker

 enerally passive in
G
the development of
conversation

 hows hardly any
S
initiative in the
development of
conversation

Can take turns
appropriately

 an take turn but
C
needs little
prompting

Needs constant
prompting to take turns

Very limited
interaction

Pronunciation
5

5

4

3

2

1

Can pronounce
correctly &
articulate clearly

 ostly correct
M
pronunciation &
clear articulation

 argely correct
L
pronunciation & clear
articulation except
occasional errors

 requently
F
unintelligible
articulations

Insufficient accuracy
in pronunciation; many
grammatically errors

Is always
comprehensible;
uses appropriate
intonation

 an be clearly
C
understood most of
the time; very few
phonological

 ome expressions
S
cause stress without
compromising with
understanding of
spoken discourse.

Communication is
severely affected
Frequent phonological
errors
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 ajor communication
M
problems
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Fluency &
Coherence
10

Vocabulary &
Grammar
5

5

4

3

2

1

Speaks fluently
almost with no
repetition &
minimal hesitation
Develops topic
fully & coherently

Speaks without
noticeable effort,
with a little
repetition
Demonstrates
hesitation to find
words or use correct
grammatical
structures and/or self
correction
Topics not fully
developed to merit

Is willing to speak at
length, however
repetition is noticeable
Hesitates and/or self
corrects; occasionally
loses coherence

Usually fluent;
produces simple speech
fluently, but loses
coherence in complex
communication
Often hesitates and/or
resorts to slow speech

Noticeably/long
pauses; rate of speech is
slow

 opics mainly
T
developed, but usually
not logically concluded

 opics partly
T
developed; not always
concluded logically

5

4

3

2

1

Can express with
some flexibility
and appropriacy on
a variety of topics
such as family,
hobbies, work,
travel and current
events

Can express with
some flexibility and
appropriacy on most
of the topics

Communicates with
limited flexibility and
appropriacy on most of
the topics

Communicates with
limited flexibility and
appropriacy on some of
the topics

Demonstrates almost
no flexibility, and
mostly struggles for
appropriate words

Demonstrates
ability to use
complex forms and
sentence structures
most of the time;
expresses with
adequate vocabulary
to express

Sometimes uses
complex forms and
sentence structures; has
limited vocabulary
to/describe/express new
points

Complex forms and
sentence structures are
rare; exhibits limited
vocabulary to express
new ideas

Uses very basic
vocabulary to express
viewpoints.

Links only basic
sentences; breakdown
of coherence evident
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frequently uses
complex forms and
sentence structures;
has enough
vocabulary to
express
himself/herself

 requent repetition
F
and/or self correction
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Speaking and Listening Evaluation Form
Name

Interaction
10

Pronunciation
5

Fluency
10

Vocabulary and
Grammar
5

1____________
2____________
3____________
4____________
5____________
6____________
7____________
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Participation & Behavior
1 (1-3)

4 (9-10)

3 (7-8)

2(4-6)

Arrives promptly and is always
prepared with completed
assignments and necessary
materials.

Usually prepared with
completed assignments and
necessary materials, may
have difficulty getting
started

Sometimes missing assignments
or materials

Assignments are frequently
incomplete or student rarely has
required materials.

Always participates and volunteers;
uses time well; is hardworking,
motivated and self-disciplined;
always listens well; never
interrupts the lesson; refrains from
negative or inappropriate
comments; respects others’
property and personal space; is
cooperative and patient.

Usually participates and is
on task most of the time;
sometimes needs redirection;
Usually listens well; rarely
interrupts the lesson; refrains
from negative or
inappropriate comments;
respects others’ property and
personal space; is rarely
uncooperative

Participates with prompting; is
off task too often and requires
redirection; effort is lacking,
sometimes interrupts;
sometimes makes negative or
inappropriate comments;
distracts other students; is
uncooperative

Rarely participates; frequently off
task; has more of a negative effect on
the class than positive; Almost never
listens; interrupts frequently;
regularly complains or makes
negative or inappropriate comments;
often distracts other students; is
argumentative or uncooperative

Uses English inside and outside of
class without reminder

Frequently but not always
attempts to speak English
inside and outside of class

Occasionally uses English
inside of class

Little effort to speak English

Group Work

Always on task during pair and
group activities; asks for
clarification

Completes most group and
pair activities in allotted
time

Sometimes need to be reminded
to stay on task during pair/
group work

Gives minimum effort during pair/
group activities and are often off task

Technology

Always uses technology
appropriately and is on task when
using the computers.

Frequently uses the
computer appropriately.

Sometimes needs to be
reminded to use the computer
appropriately.

Has to be constantly reminded to use
the computer appropriately

Preparedness

Positive
Participation and
Respect

Practices
Language

Score 10 ___________________
207
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Participation and Behavior Form
Name

Preparedness

Positive
Participation and
Respect

Practices
Language

Group work

Technology

1____________
2____________
3____________
4____________
5____________
6____________
7____________
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ตัวอยางแบบประเมินโครงการ
(Project Evaluation)
Project’s name __________________________________________
Evaluation

Point

Student’s score

Notice

(5)
3
2

1. Overall Project
1.1 Project components
1.2 Time

(5)
2
3

2. Project Valuable
2.1 Interesting
2.2 Useful
3. Proceed
3.1 Plan
3.2 Lesson involving
3.3 Appropriate to student’s age
3.4 Objective involving
3.5 Collaboration in group
4. Detail
4.1 Information and Analysis
4.2 Picture
5. Presentation
5.1 Language
5.2 Understanding
Total

(10)
2
2
2
2
2
(10)
5
5
(10)
5
5
40

Group Point

____________
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมลักษณะความสุขในการเรียนรู
สําหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝายประถม)
คําชี้แจง
1. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของลักษณะความสุขในการเรียนรู สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ฉบับนี้ มี
วัต ถุประสงค เพื่อให ทานซึ่ ง เปน ผู เชี่ยวชาญได กรุณ าพิจ ารณาความเหมาะสมของความหมาย
องคประกอบและตัวบงชี้ของความสุขในการเรียนรู และขอความกรุณาให ขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไข
2. โปรดพิจารณาความหมาย องคประกอบและตัวบงชี้ของความสุขในการเรียนรู วามี
ความเหมาะสมเพียงใด แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของ
ทาน
3. ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของลักษณะดานความสุข
ในการเรียนรู เปนอยางสูงที่กรุณาใหขอเสนอแนะตางๆอันเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง ความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนตอไป
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ความสุขในการเรียนรู ความสุขในการ
เรียนรู หมายถึง ลักษณะการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึง่ บงบอกวาผูเรียนเปนผูที่มีลักษณะ
อันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ
1. องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน
มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอัน
ดี
2. องคประกอบดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
ทั้งในครอบครัว และโรงเรียนกับ ครู เพื่อน
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ การปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู
4. องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง
ผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับ
สภาพการณความเปนจริงในสังคม มี
เปาหมายในการเรียนรูของตน
1. องคประกอบดานผูเรียน
มีตัวบงชี้ที่ประกอบดวย
1.1 มีความกระตือรือรนในการเรียนรู
1.2 เห็นคุณคาตนเองในการเรียนรู
1.3 มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี

ไมเห็นดวย

ควรปรับปรุง

เห็นดวย

ความหมาย/องคประกอบ/ตัวบงชี้

ระดับ
ความคิดเห็น

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

---- ---- ---

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

---- ---- ---

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

การปรับปรุง
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2. องคประกอบดานความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น
มีตัวบงชี้ประกอบดวย
2.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู
2.2 มีความยุติธรรม
2.3 มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น

การปรับปรุง

ไมเห็นดวย

ควรปรับปรุง

เห็นดวย

ความหมาย/องคประกอบ/ตัวบงชี้

ระดับ
ความคิดเห็น

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

3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
มีตัวบงชี้ประกอบดวย
3.1 เห็นความสําคัญของการอนุรักษ
---- ----- --สิ่งแวดลอม
---- ----- --3.2 ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี
3.3 แสวงหาแหลงการเรียนรูท ี่หลากหลาย ---- ----- --4. องคประกอบดานการเรียนรู
มีตัวบงชี้ประกอบดวย
4.1 มีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางสมดุล ---4.2 สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับ
---สภาพการณความเปนจริงในสังคม
4.3 มีเปาหมายที่ชัดเจนในการเรียนรูของ
---ตน

-------

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แบบวัดความสุขในการเรียนรู
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ( ) ในชองที่ตรงกับพฤติกรรม และความเชื่อของตนเอง
ตามระดับ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ______________ ป
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ________

1. นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม
หาทางแกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุง สรางสรรคสงิ่ แวดลอมใหดีขึ้น
3. เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนและสังคม
4. นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน
5. นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องค้ําจุน
โลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันติ
6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการเรียนรู
ที่จัดขึ้นอยางมั่นใจ
7. นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่ดี
ชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ
9. นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพิ่มเติมจาก
บทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจริง
10. นักเรียนตองการเรียนรูส ิ่งทีม่ ีประโยชนตอตนเอง
11. นักเรียนมีสมั พันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
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12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง
13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ได
14. นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ
15. นักเรียนยิ้มแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู
16. นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูส ิ่งใหม สิง่ ที่ยากหรือไมเขาใจ
17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตอง
เปนสําคัญ
18. นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง
ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญ
 ญา
19. นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชในสถานการณ
จริง
20. นักเรียนแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชประสบการณ ความรู
ที่ไดในชั้นเรียน
21. แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนและครูอีกทัง้ ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
22. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยูรวมกับ
ผูอื่น
23. นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น
และสังคมสวนรวม
24. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของตนเอง
อยางมีเหตุผลแมแตกตางกับผูอื่น
25. นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ ตางๆในแงดีอยางมี
เหตุผล
26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนที่
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
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27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมีทัศนคติที่ดตี อ
การมาโรงเรียน
28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่
ที่โรงเรียนจัดขึ้น
29. นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญ
 ญา
ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา
30. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ ดานรางกาย
อารมณ สังคม ดวยความตั้งใจ
31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่มีความ
ยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง
32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพื่อนและเชื่อมั่น
วาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ
33. นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชน
สวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม
34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคน
ขอมูล
35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการเรียนรู
ของตน
36. นักเรียนเผยแพรแหลงเรียนรูเพิ่มเติมแกเพื่อนๆ
37. นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา
38. เสนอตัวชวยเหลือเพื่อนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
40. นักเรียนชวยทํางานบานทีไ่ ดรับมอบหมาย
41. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่ นนับถือ
42. นักเรียนมีสวนรวมกับในกิจกรรมอาสาสมัครที่จัดขึ้นโดย
หนวยงานตาง
43. นักเรียนปฏิบัติตนเปนมิตรกับเพื่อนบาน
44. นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการ
วางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
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45. เขารวมกิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
46. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรู
อยางคุมคา

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
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คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองทีต่ รงกับพฤติกรรม และความเชื่อของตนเองตาม
ระดับ

องคประกอบดานผูเรียน
1. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู
1) นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน
2) นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปา
หมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
3) นักเรียนยิ้มแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู
4) นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูส ิ่งใหม สิง่ ที่ยากหรือไมเขาใจ
2. เห็นคุณคาตนเองในการเรียนรู
5) นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการ
เรียนรูที่จัดขึ้นอยางมั่นใจ
6) นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
7) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของ
ตนเองอยางมีเหตุผลแมแตกตางกับผูอื่น
8) นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ ตางๆในแงดีอยาง
มีเหตุผล
9) เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด
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3. มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี
10) นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่ นนับถืออยาง
สม่ําเสมอ
11) นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละ
ประโยชนสวนตัว เพื่อประโยชนสวนรวม
12) นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
ผูอื่นและสังคมสวนรวม
13) นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องค้ํา
จุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันติ
องคประกอบดานความสัมพันธ
1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และครอบครัว
14) เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพื่อนและ
เชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ
15) แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนและครูอีกทัง้
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
16) ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู
รวมกับผูอื่น
17) นักเรียนมีสมั พันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
2. มีความยุติธรรม
18) ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง
19) แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตอง
เปนสําคัญ
20) แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่มี
ความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง
3. มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
21) เสนอตัวชวยเหลือเพื่อนและครูโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
22) แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูต ามที่ดี
ชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด
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องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
1. เห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
23) นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
24) นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการ
เรียนรูอยางคุมคา
25) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการ
พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
2. ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี
26) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนที่
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
27) นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมีทัศนคติที่ดี
ตอการมาโรงเรียน
28) นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและใน
สถานที่ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. แสวงหาแหลงการเรียนรูท ี่หลากหลาย
29) นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการ
สืบคนขอมูล
30) นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการ
เรียนรูของตน
31) นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาได
องคประกอบดานการเรียนรู
1. มีการเรียนรูที่พฒ
ั นาตนเองอยางสมดุล
32) นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญ
 ญา
ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา
33) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ ดาน
รางกาย อารมณ สังคม ดวยความตั้งใจ
34) นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง
ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด
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2. สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปน
จริงในสังคม
35) นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชใน
สถานการณจริง
36) นักเรียนแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชประสบการณ
ความรูที่ไดในชั้นเรียน
37) นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพิ่มเติมจาก
บทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจริง
3. มีเปาหมายในการเรียนรูของตน
38) นักเรียนตองการเรียนรูส ิ่งทีม่ ีประโยชนตอตนเอง
39) นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมี
การวางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย
40) นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม
หาทางแกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

นอยที่สุด

นอย

ปากกลาง

มาก

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข

มากที่สุด
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
นิยาม ความสุขในการเรียนหมายถึง ลักษณะการเรียนรูข องผูเรียน ซึง่ บงบอกวาผูเรียน
เปนผูที่มีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คอื
1. องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอันดี
2. องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ทั้งบุคคลใน
ครอบครัว และ บุคลากรในโรงเรียน อาทิ เพื่อน ครู และผูเกี่ยวของ
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู แสวงหาความรูใ นชัน้ และนอกชั้นเรียนที่สง เสริมการเรียนรู
4. องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนมีการเรียนรูท ี่พัฒนาตนเองอยางสมดุล
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรูของตน
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย ลงในชองพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขเมื่อผูเรียนแสดง
พฤติกรรมใหเห็นอยางชัดเจน
พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข
รวม
มีอุปกรณ
กิจกรรม
เขาชั้น อารมณ กระตือรือรน ตั้งใจ
แลกเปลี่ยน การเรียนรู
เลขที่ ชื่อ-สกุล
และตอบ
และ
เรียน ดียิ้ม ในการทํา ทํางานที่
เรียนรูกบั
คําถาม
ตรง แยม กิจกรรมการ ไดรับ
เพื่อนและ เตรียมพรอม
ดวย
กอนเขา
เวลา แจมใส
เรียนรู มอบหมาย
ครู
ความ
เรียน
มั่นใจ
1
2
3
4
5
6
ลงชื่อ___________________ ผูสงั เกต
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แบบบันทึกการสะทอนผลการเรียน
ชื่อ___________________________ นามสกุล __________ ชั้น 6/_____ เลขที่___
1. ความรูสึกกอนเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

2. สิ่งทีไ่ ดจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู

3. เด็กๆ ไดเรียนรูผานกิจกรรมใดบาง

4. เด็กๆประทับใจกิจกรรมอะไรมากทีส่ ุดเพราะเหตุใด

229
5. เด็กจะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร

6. ความรูสึกของเด็กๆ หลังจากที่ไดเรียนรูตามรูปการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู

7. ความในใจของเด็กๆ ที่อยากบอกมากที่สุด
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ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรมการเรียนรู
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมกลุมสัมพันธ

ลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมทัศนศึกษา

ชวยกันคิด
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ลงมือปฏิบัติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู
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ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

235
ฟงและนําไปปฏิบัติ
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ภาคผนวก ซ
ผลงานนักเรียน
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ผลงานนักเรียน
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ผลงานนักเรียน
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ผลงานนักเรียน
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ผลงานนักเรียน
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ผลงานนักเรียน
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ภาคผนวก ฌ
ตัวอยางการเขียนแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของนักเรียน
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

นางลัดดา หลังภาษิต
6 มิถุนายน 2516
กรุงเทพมหานคร
บานเลขที่ 9 ซอย ทองภาษิต ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
สถานที่ทํางานปจจุบัน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝายประถม) สุขุมวิท 23 วัฒนาเหนือ กรุงเทพฯ 10110
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2557
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