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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ระยะกลาวคือ ระยะที่ 1 ศึกษา
งานวิจัย ขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของ แนวทางในการสรางความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ในแต
ละองคประกอบ แลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากนั้นตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบรูปแบบ
การเรียนรู โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย
ผูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 3 การศึกษานํารองกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ระยะที่ 4 ประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยใชแบบแผนการทดลอง 
กลุมเดียววัดซ้ํา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 208 คน ใชเวลาในการทดลอง 
15 สัปดาหๆละ 4 คาบ รวมทั้งสิ้น 60 คาบ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะห ความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
 1. รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ข้ันคือ ข้ันที่ 1 การเตรียมตัวเพ่ือ
เปดรับขอมูล (Preparation: P) ข้ันที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูและความถนัด 
(Explosion) ข้ันที่ 3 การวิเคราะหไตรตรอง (Analysis: A) ข้ันที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Co – 
creation: C) และข้ันที่ 5 การประเมินผล (Evaluation: E)  
 2. ประสิทธผิลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา 
  2.1  รูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถเสริมสรางความสุขในการเรียนรูไดในระดับ
มาก 
  2.2  การประเมินความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง) เพ่ิมข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 



  2.3  การประเมินพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองโดย ผูวิจัย ครู และ
นักเรียนอยูในระดับมาก 
  2.4  การประเมินความสุขในการเรียนรูของผูเรียนจากแบบบันทึกการสะทอนผลการ
เรียนรูของนักเรียนอยูในระดับมาก 
  2.5  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง) เพ่ิมข้ึน
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  One- 
Way 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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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได เนื่องจากไดรับความเมตตากรุณา ความชวยเหลือ
เก้ือกูล การใหคําแนะนําตางๆตอศิษย จาก อาจารย ดร.มารุต พัฒผล รองศาสตราจารย ดร.วิชัย 
วงษใหญ อาจารยวาที่รอยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ  กรรมการผูควบคุมการทําวิทยานิพนธ จน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี อีกทั้ง อาจารย ดร. ชูศักด์ิ ขัมภลิขิต อาจารย พันโทหญิง ดร.ปราณี ออนศรี ที่
กรุณาเปนกรรมการในการสอบปริญญานิพนธของผูวิจัยใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.อิมรอน มะลูลีม พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 
รองศาสตราจารย สุขุมาล เกษมสุข ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค นิยมธรรม และอาจารย  
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบองคประกอบและตัวบงชี้ความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.วิศรุต เลาะวิถี อาจารย ดร.ศิริพร พ่ึงเพ็ชร  
ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ และอาจารย ดร.มิ่ง เทพครเมือง ที่ใหความอนุเคราะห 
ในการตรวจสอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร อาจารย ดร.ดนุลดา จามจุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย เตือนใจ เฉลิมกิจ ที่ใหคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะและเปนกําลังใจในการทําวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ หวังภาษิต เด็กชายจักรกฤษณ และเด็กหญิงอัสมา หวังภาษิต  
ที่อยูเคียงขางและใหกําลังใจผูวิจัยในการทํางานอยูเสมอ 
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มารดา นางรูใบดะห  แจงเดชา คุณปา พ่ีนอง และครูอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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  บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิสัยทัศนอาเซียนไดกําหนดใหอาเซียนเปนศูนยรวมของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่
มองไปขางนอก อยูรวมกันอยางมีความสุขสันติภาพ มั่นคงและเจริญรุงเรือง รวมตัวกันเปนหุนสวน
ของการพัฒนาอยางมีพลวัตและเปนประชาคมที่เอ้ืออาทร ดังนั้น การสรางและความสําเร็จของ  
ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เพ่ิมพูนนี้จึงจําเปนตองมีวิสัยทัศนรวมกันของอาเซียน รวมถงึ
แนวทางสูความเชื่อมโยงที่ย่ังยืนในระยะยาว โดยคํานึงถึงความจําเปนในการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น บรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และขับเคลื่อนความเชื่อมโยง
ภายในประเทศใหสอดรับกับความเชื่อมโยงของภูมิภาค (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. 
2554: 11-13) วิสัยทัศนการเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เพ่ิมพูนจะชวยสรางความเขมแข็ง
ใหกับหลักการอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, 
One Community) และจะตอบสนองตอสภาพพ้ืนฐานและขอตกลงตางๆ รวมทั้งคํานึงถึงความ
รับผิดชอบและสมรรถนะที่แตกตางกันของแตละประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ. 
2554: 11-13) เพ่ือเปนการพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาส
อยางทั่วถึงเปนธรรม รวมทั้งสามารถทัดเทียมกับนานาชาติได โดยเฉพาะการเขาสูประชาคม
อาเซียน ที่มี 3 เสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ความรวมมือทางการเมือง ความ
มั่นคง และความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความรวมมือทางสังคมมีความกาวหนา
มากที่สุด โดย ประเทศไทยไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน 
จัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพ่ือใหคนไทยเขาใจอาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพ่ือน
บานที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน ไทยจําเปนที่จะตองทําความรูจัก
ประเทศเพ่ือนบาน ไมวาจะเปน  พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน ซึ่งประเทศไทยได
พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตองภายใตการรวมตัวเปนประชาคมเดียวกันของคน
จํานวนกวา 600 ลานคน (กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ.  2554: 11-13)  ภาษาอังกฤษถือ
เปนสื่อสําคัญในการสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน อาเซียนไดกําหนดใหภาษาอังกฤษเปน
ภาษากลางในการติดตอสื่อสาร ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยไดตั้งเปาหมายใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่  6 สามารถสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษได เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะตองใชภาษาอังกฤษในการคนควา
หาความรูจากอินเทอรเน็ต และสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายมากข้ึน โดยไดเรงผลักดันและ
ดําเนินการในหลายดาน อาทิ สรางศูนยอํานวยการเพ่ือใหครูเจาของภาษา ครูเกษียณอายุกอน
กําหนด และครูอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา  และออสเตรเลีย มาสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดจัดงบประมาณเพ่ือใหครูที่จะสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไดฝกใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร การสอน ตลอดจนสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือจะไดนําความรู
และประสบการณที่ไดรับ ไปใชพัฒนาผูเรียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู การประกอบอาชีพ 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับเพ่ือนตางชาติในประชาคมอาเซียนอันจะนํามาซึ่งสันติภาพในการอยู
รวมกัน 
 อยางไรก็ดีจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทย และความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ที่ประเมินโดย International Institute of 
Management Development (IMD) โดยไดจากการนําคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ TOEFL ซึ่งเปน
การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติมาจัดอันดับตั้งแต    
ป 2552 - 2554 ผลการจัดอันดับความสามารถดานภาษาอังกฤษประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ย 72 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียน ลวนไดคะแนนสูง
และอันดับดีกวาไทยมาก ประเทศที่โดดเดนคือ สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวาประเทศไทยมีทักษะดานภาษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ
อยูในอันดับทายๆ โดยประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียนอยูในอันดับตนแทบทั้งสิ้น (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 12)  
 นอกจากนี้จากรายงานสภาวะการศึกษาไทยปพุทธศักราช 2552-2554 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554: 15-21) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู
ในระดับต่ํากวารอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอ่ืนๆ และจากผลการสอบวัดมาตรฐานทาง
การศึกษาปการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษา(สํานักทดสอบทางการศึกษา.2556) พบวา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นักเรียนไดรับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาอ่ืนและไมถึงรอยละ 
50 อีกทั้งจากการสํารวจพบวาผูเรียนขาดความสนใจและการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน โดยวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นักเรียนเรียนพิเศษมากที่สุด และมีคาใชจายในการเรียนสูงที่สุด โดยสวน
ใหญมีความคิดเห็นวาเนื้อหาภาษาอังกฤษไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริง ไมสอดคลองกับความ
ตองการและความถนัดของตนทําใหขาดความสุข เกิดความเบ่ือหนายในการเรียน ขาดแรงจูงใจใน
การเรียนภาษา โดยเฉพาะอยางย่ิงรอยละ 95 ของเด็กไทย ขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาชองทางการ
เรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเปนสวนสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ และความสุขในการเรียน 
(วิชัย วงษใหญ. 2555: เอกสารการสอน) ผลที่ตามมาก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวา
มาตรฐานและทําใหเยาวชนของชาติตองขาดคุณลักษณะดานความรูและทักษะดานการสื่อสารโดยใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง พูด อานและเขียน นอกจากนี้ยังพบวาครูกวารอยละ 60 ขาดความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2554)  อีกทั้งครูมีความเขาใจวาการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง คือใหผูเรียน
ทําแบบฝกหัดเพ่ิมมากข้ึน ขาดการบูรณาการความรู ทําใหผูเรียนเกิดความเครียด เบ่ือหนาย 
แขงขันกันเรียนพิเศษเพ่ือปรับคะแนน ขาดแรงจูงใจที่นํามาซึ่งความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง
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ทําใหขาดความสุขในการเรียนรู (วิทยากร เชียงกูล. 2554: 15-17)  จะเห็นไดวาความสุขเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยมากที่สุด มีผลตอการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด โดยพบวาผูเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุขจะเรียนไดดีกวา เติบโตเปนคนดีได
มากกวา อีกทั้งสามารถแกไขและพัฒนาสังคมไดมากกวา ดังนั้นความสุขจึงเปนเรื่องสําคัญที่สุดใน
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหผู เรียนเปนผูเห็นคุณคาของตน ตลอดจน
คุณคาของการเก้ือกูลกันในสังคม (Layard; & Noddings.  2006: 72)   
 จากกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การใหการศึกษา คือ การชวย
ใหบุคคลคนพบวิธีดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รูรับผิดชอบชั่วดีใหบุคคลมีความเจริญงอกงามในการ
เรียนรู สามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตนออกมาใชประโยชนเก้ือกูลผูอ่ืนเพ่ือใหอยูรวมกัน
เปนสังคม อันจะนําไปสูความเจริญและความสุข ผูสอนมีหนาที่ตองปลูกฝงคุณธรรม ความรู และการ
ดําเนินชีวิตใหศิษย เพ่ือใหสามารถเรียนรู และดําเนินชีวิตตอไปดวยดี จนบรรลุจุดหมายก็คือการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุข สภาพการเรียนการสอนของไทยในปจจุบันไดมีการพัฒนามากข้ึน    ทั้งใน
ดานรูปแบบและเนื้อหา  อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมยังคงอยูใน
หองเรียนซึ่งเนนครูเปนศูนยกลางของการเรียนรู (Teacher Center) ครูมีหนาที่เปนผูใหความรู คอย
บอกเนื้อหาที่จัดให และมักจะเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่มองขามความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียนขาดการบูรณาการเชื่อมโยงแตละบทเรียน คุณธรรมจริยธรรมเขาหากันอยางเหมาะสม ระบบ
การศึกษาการหาความรู การสรางความรู ความคิด ความเชื่อของไทยยังมีลักษณะการถายทอดแบบ
เนนการทองจําจากความรูและคานิยมด้ังเดิม ขาดการฝกฝนใหรูจักคิด คนควา วิเคราะห สังเคราะห
และประยุกตใชแมจะมีการขยายการศึกษาในเชิงปริมาณมากพอสมควร แตไมสามารถประยุกตใช
ความรูเพ่ือแกปญหาในสถานการณจริงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ขาดการวิจัยคนควาเพ่ือสรางองค
ความรูเพ่ือจะนํามาใชแกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (วิทยากร เชียงกูล. 2554: 15) 
จากการเรียนการสอนที่กลาวมาขางตน ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายในการเรียนรู เนื่องจาก
การศึกษาไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางเหมาะสม ผลที่ตามมาคือผูเรียน
เห็นวาการเรียนเปนความทุกขเพราะเปนสิ่งที่ยาก ไมสอดคลอง   กับแบบการเรียนของตน ทําให
ผูเรียนเบ่ือหนาย ขาดการเรียนรูภายในตน เมื่อหมดเงื่อนไขบังคับ    ก็หยุดการเรียนรู อันเปนเหตุ
ใหผูเรียนมีสติปญญาต่ําและขาดความสุขในการเรียนและสงผลไปสูภาวะวิกฤติทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (ประเวศ วะสี. 2551: 12) 
 เปาหมายของการศึกษาที่แทจริงคือเพ่ือสรางความสุขของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนเปนทั้ง
คนดีมีความสุขและเปนผูที่มีความรู ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนธรรมและย่ังยืนมากกวาการตั้งเปาหมายเพ่ือแขงขันกันสรางความมั่งค่ังและอํานาจ(Paul. 2007: 
31) ความสุขกับการศึกษาเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกกันได ถาไมสามารถทําใหคนมีความสุข 
การศึกษาก็ไมสามารถเกิดข้ึนได โดยความสุขที่เกิดจากการศึกษา คือ การมีปญญาเขาใจสภาพ
ความเปนจริงของสิ่งตางๆ โดยการศึกษาจะตองสรางความใฝรูใหเกิดข้ึน ทําใหมีคุณคาในชีวิตและ
เปนชีวิตที่ดีงาม (พระธรรมปฎก. 2551: 22) อยางไรก็ตามที่ผานมาการพัฒนาสวนใหญเปนการ
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พัฒนาดานเศรษฐกิจและมุงที่จะวัดความเจริญทางดานเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศหรือ GDP (Gross Domestic Product) อยางไรก็ตามการเพ่ิมรายไดของประชาชาติ 
การมีเงินเพ่ิมข้ึน กลับเปนสาเหตุใหสังคมขาดความสุข ตองประสบปญหาความไมเปนธรรมทาง
สังคม ปญหาคอรรัปชั่น การแขงขันสูง เปนสังคมแหงการบริโภคนิยม ตลอดจนมีอัตราการฆาตัว
ตายสูงในบางประเทศ (Easterlin. 2007: 34) ในปจจุบันหลายประเทศหันมาเนนการอยูดี มีสุขใน
การดําเนินชีวิตโดยพัฒนาตัวชี้วัดความสุข (Happiness Indicator)ของประชาชาติโดยวัดจาก 
ความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH (Gross National Happiness) ซึ่งคํานึงถึงการรักษาสมดุล
และความสอดคลองกลมกลืนกันระหวางการพัฒนาทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตวิญญาณไป
พรอมๆ กัน  
 ประเทศไดไทยหันมาใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนใหผูเรียนมีความสุขโดยถือเปน
เปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เนนการใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและเพ่ิมเรื่องความเสมอ
ภาค ความเปนธรรม และการมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดวาความสุขเปนปจจัยที่
สําคัญในการเรียนรูกลาวคือ ความสุขทําใหการเรียนรูมีความย่ังยืนและสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
กําลังสําคัญในสังคม (UNESCO. 2008: 1-5) 
 ความสุขกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนควรมุงที่จะพัฒนา
ผูเรียนอยางสมดุล เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนและทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ  
จากแหลงการเรียนรู อีกทั้งสามารถพิจารณาไตรตรองเพ่ือแสวงหาคําตอบและเหตุผลตามความจริง 
รวมทั้งสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน
ผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองจากภายในอยากเรียนเพราะอยากรู 
ขาดความมุงมั่นในการทําสิ่งตางๆ ตามแนวทางที่วางไว ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูที่จะอยูกับผูอ่ืน
ในสังคม ความรูในศาสตรที่เรียน อีกทั้งการพัฒนาทางกาย ทางจิตใจ และคุณธรรมอยางสมดุล       
(Palmer. 2008: 74) (จํารัส นองมาก. 2551) ทําใหผูเรียนขาดความสุขในการเรียนรู 
 จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาแบบการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกิดฉันทะ และความเพียรใน
ตน จัดระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย ซึ่งมีหลักการที่วาแตละคนพึงพัฒนาตนใหดีงาม ใหเขาถึง
ความสุขที่ประณีตข้ึนทางกาย โดยอาศัยศีลศึกษาเพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางเก้ือกูลมีความสุข
รวมกัน พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มีความเขมแข็ง มั่นคง และมีความสุขโดยอาศัยจิตตะ
ศึกษา ตลอดจนพัฒนาปญญาความรู ความรู  เทาทันสิ่งตางๆ มองเห็นสิ่งทั้งหลายตรงตามเปนจริง 
เพ่ือใหเกิดสุขที่แทจริง อีกทั้งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และบูรณาการ กับ
ทฤษฎียู (Theory U)  ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนาภายในตนที่ประกอบดวย 
การเปดความคิด (Open Mind) ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานในการรับขอมูล ขาวสาร องคความรูตางๆ เปน
การรับรูขอเท็จจริงโดยผานทักษะกระบวนการสื่อสาร ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมี
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สติอยูเสมอ การเปดใจ (Open Heart) เปนความสามารถในการเขาใจและอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคมจะตองรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูใน
สิ่งแวดลอมตางๆ ไดอยางมีความสุขและนํามาซึ่งสันติภาพในสังคม และทายสุดคือการเปดพลัง
ความมุงมั่น (Open Will) เปนความสามารถในการรับรูถึงสภาพความเปนจริงการเขาใจตนเอง 
(Self) บนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง  (The Letting Go and Letting Come) ซึ่ง
ทฤษฎียูมีความสอดคลองกับการพิจารณาสิ่งตางๆ จนเกิดกระบวนการทางความคิดและนํามาซึ่ง
ปญญา เพ่ือสรางความสุขการเรียนรู อีกทั้งผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการปลูกฝงพฤติกรรมที่
ดีใหผูเรียนผานการทํางานของสมองและเซลลกระจกเงา โดยนํามาใชในการ     ขัดเกลาผูเรียนให
สามารถเขาใจตนเอง ขณะเดียวกับการพยายามที่จะปรับตัวเอง ใหเขากับผูอ่ืน พัฒนาควบคูกับการ
เขาถึงภาวะจิตใจของผูอ่ืน ซึ่งเปนจุดเริ่มตน ของบุคลิกภาพของมนุษยใหเรียนรูและเลียนแบบในสิ่ง
ที่ดี ซึ่งจะเปนแบบอยางที่มีความสุขเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุข จากการทํางานของสมอง ตลอดจน
เพ่ือเปนการสรางความสุขในการเรียนครูจะตองศึกษาถึงการประมวลขอมูล    ของสมองเพ่ือที่จะได
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองโดยคํานึงถึงความแตกตางดานจิตใจของผูเรียน 
(Thomas. 2007: 12) นอกจากนี้ไดผสานกับแนวทางของการจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative 
Education) ซึ่งเปนการศึกษาที่เนนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ คํานึงถึงมนุษยในฐานะ
ชีวิตที่มีทั้งปญญาและหัวใจ มีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนไปสูคุณคาอันสูงสงคือความความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณ มีความสุขและสรางสรรคอยางเต็มที่  ประจักษแจง
ในความจริงตามที่เปนจริง ครองตนอยูในความดีงาม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีของธรรมชาติ  ที่มนุษยแตละคนยอมมีความ
แตกตางทั้งในลักษณะการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Individual Learning) แบบการเรียนรู (Learning 
Style)  ความถนัด ความสนใจ ความพรอม รวมถึงสภาพแวดลอมในชีวิตครอบครัว โดยทุกคนมี
ศักยภาพที่จะเรียนรูอยางนอยทางใดทางหนึ่ง การศึกษาทางเลือกจึงเปนการสรางทางเลือกของ
การศึกษาที่ทําใหแตละคนไดแสดงออก คนพบตัวเอง พบจุดเดนที่ตองการพัฒนาตอยอดและจุดดอย
ที่ตองการแกไข และสงเสริม เพ่ือใหพัฒนาจนเชี่ยวชาญ และมีความสมดุลกับพัฒนาการดานอ่ืนๆ 
จนสามารถประสบความสําเร็จไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของตนเอง จะเห็นไดวา
การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มีจุดหมายในการสรางความสุขในการเรียนรู อยางบูรณาการใน
องครวมของชีวิต บูรณาการวิชาการและวิถีชีวิตเขาดวยกัน เรียนรูและนําไปใชไดจริงในการ
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
ธรรมชาติของผูเรียนตลอดจนแบบการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือจะไดจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Almasa; et al. 2009: 23-34) ซึ่งสอดคลองกับเดียสและคารทแนล (Diaz; & Cartnal. 
2002: 22-30) ที่กลาววาสิ่งแรกที่ผูสอนจะตองตระหนักคือ แบบการเรียนของผูเรียน เนื่องจากแบบ
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การเรียนของแตละคนมีอิทธิพลตอความสามารถที่จะไดรับขอมูล การมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและ  
การมีสวนรวมในประสบการณเรียนรูของผูเรียน (Grasha. 2002: 21-25) การมีแบบการเรียนรูที่
แตกตางกัน ยอมทําใหผูเรียนมีความแตกตางกันเรื่องเรียน ทั้งในสวนที่ประสบผลสําเร็จและความ
ลมเหลว ประกอบกับผูเรียนมีกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกันโดยเฉพาะอยางย่ิงในการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งแบงตามชองทางการรับรู ซึ่งประกอบดวย การเรียนรูโดยการดูที่เปรียบไดกับ     
จินตมยปญญา ปญญาอันเกิดโดยการพิจารณา การเรียนรูโดยการฟง เปรียบไดปญญาอันเกิดจาก
การรับฟงสิ่งตางๆ ตลอดจนการเรียนรูที่ไดจากการเคลื่อนไหว ที่เปรียบไดกับภาวนามยปญญา คือ
ปญญาอันเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติ การที่ครูหรือผูเก่ียวของ ทราบและเขาใจแบบการเรียนรูของ
ผูเรียนจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต.
2554: 25) นอกจากนี้พบวาความสําเร็จทางการเรียนและความสุขในการเรียนรูรอยละ 50-60 ข้ึนอยู
กับสติปญญาและความสามารถในการปรับตัวรอยละ 30-40 ข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับแบบการเรียนรู (Maddox. 2008: 35) โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยพบวาการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (The Communicative Approach) เปนการจัดการเรยีนรู
ใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียน ผอนคลายความเครียด กลัวหรือกังวล เพราะสิ่งเหลานี้จะลด
ความกระตือรือรนของผูเรียนในการเรียนรูและรับรูภาษาอังกฤษ ซึ่งผูเรียนจะเรียนภาษาไดดีที่สุดใน
สถานการณที่ผอนคลาย มีคนคอยใหกําลังใจและเกิดการเรียนอยางทาทายในข้ันที่เหมาะสมกับข้ัน
พัฒนาการของผูเรียน  ความทาทายที่เหมาะสมและไมยากจนเกินไปจะทําใหผูเรียนรูสึกประสบ
ความสําเร็จในการเรียน  ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจและเรียนภาษาไดอยางรวดเร็ว ตลอดจน
พบวาการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร  (The Communicative Approach) เปนการเรียนรูที่เนน
ความแตกตางของผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่ตางกัน ทั้งการฟง (Auditory) การดู (Visual) และการ
เคลื่อนไหว (Kinesthetic) ซึ่งสอดคลองการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู 
(Content and Language Integrated Learning) ที่มุงเนนความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมี
ความสนใจที่ตางกัน ผูสอนควรจะคํานึงถึงความสําคัญในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนบรรลุความมุงหมายตามศักยภาพของตน อีกทั้งยังเปน
กระบวนการเรียนรูพุทธิปญญา (Cognition) โดยการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ภาษา 
(Language) และทักษะกระบวนการเรียนรู (Learning Skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของ
ผูเรียน ที่มุงสงเสริมความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจและประสบการณของผูเรียน ผูเรียนได
วิเคราะหผลลัพธของความสําเร็จของตนเองรวมกับเพ่ือนและครูตามลําดับเพ่ือสรางสรรคผลงานที่
สมบูรณซึ่งเปนการเรียนรูที่พัฒนาตนเองและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตลอดจนสามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ และในชีวิตจริงตอไป (Boynton. 2008: 105-109) 
 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (The Communicative Approach) 
และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning) เปน
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู กลาวคือเปนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียน



 7 

อยางสมดุลทั้ง สุขภาวะซึ่งเก่ียวกับสุขภาพรางกาย ศีลศึกษา คือพัฒนากายใหมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมอยางมีคุณประโยชนใหอยูในสังคมอยางเก้ือกูล มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน จิตตศึกษา คือ 
พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคงมีความสุข ตลอดจนปญญาศึกษา  ซึ่งถือ
เปนพัฒนาปญญาใหเกิดความรูทางดานภาษาอังกฤษ เขาใจสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง 
โดยสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและแบบการเรียนรูของผูเรียน อีกทั้งรูจักแสวงหาคําตอบโดย
แยบคายและมีเหตุผล ตลอดจนกระบวนการสอนภาษาทั้งสองนี้มีความสอดคลองกับ หลักธรรมทาง
ศาสนาทฤษฎียู การทํางานของสมอง แนวทางการศึกษาทางเลือกที่ตางมุงเนนใหเกิดความสุขใน
การเรียนภาษาอังกฤษและความสุขในการดําเนินชีวิต 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงาน
รวมผลิตบัณฑิตของ คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร โดยเปนหองปฏิบัติการ และฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต นักศึกษา เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตบัณทิตสาขาคณะครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร ตลอดจนเปนหนวยงานตนแบบในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมอีกทั้งใหคําแนะนาํในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนตางๆ อยางไรก็ตามในปจจุบันการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังคงตอง
เผชิญกับปญหาและอุปสรรคในดานตางๆทั้งทางดานงบประมาณ สภาพแวดลอม บุคลากรและการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยพบวาปญหาสําคัญคือผูเรียนยังขาดความสนใจในการรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน โดยคิดเห็นวาเนื้อหาที่เรียนรูไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริง รูปแบบการเรยีนรูที่
ใชไมสอดคลองกับความตองการและความถนัดของตนทําใหขาดความสุข เกิดความเบ่ือหนายใน
การเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง นักเรียนยังขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาชอง
ทางการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งแรงจูงใจเปนสวนสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ และความสุขในการ
เรียนรู (วิชัย วงษใหญ. 2555) 
 อัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคือตองการใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะในการสือ่สาร มี
ความสามารถในการถายทอดขอมูล ความรู มีปญญาประดุจดังปราชญ ตลอดจนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนรากฐานสําคัญการเปนพลเมืองทีดี่ของ
สังคม โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะเปนสถานศึกษาที่มีหนาที่
สําคัญ ที่มุงพัฒนาเยาวชนของชาติตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนแบบอยางที่ดีในการจัด
การศึกษา (Best Practice) โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งจําเปนอยางย่ิงในการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน หากผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารก็สามารถที่จะถายทอดขอมูลตางๆ
ตลอดจนเขาใจผูอ่ืนทําใหเกิดความสุขภายในตนและความสุขในสังคม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา อีกทั้งจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐานในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
นักเรียนในสังกัดไดคะแนนระหวางรอยละ 50-55 ซึ่งถือวาผานเกณฑ แตถือวาคะแนนคอนขางนอย  
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กอปรกับปจจุบันการเรียนรูสวนใหญเต็มไปดวยการแขงขันทําใหผูเรียนขาดความสุขในการเรียนรู 
ผลที่ตามมาคือนักเรียนขาดการพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพของตน (Roberta.  2002: 23) ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อีกทั้งนักเรียนจะตองเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษและ
วิชาอ่ืนๆ ในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน ตลอดจนตองคนควาขอมูลที่จะเปนแนวทางในการศึกษาตอ 
และสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยจึงนําองคความรูที่ไดศึกษา โดยบูรณาการ
องคความรูและทฤษฎีตางๆทั้ง ทฤษฏียู ทฤษฎีกระจกเงากับความสุขในการเรียนรู ทฤษฏีเซลล
กระจกเงา การจัดการศึกษาทางเลือก มาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูใหแกผูเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญถึงการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนโดยทํา
ใหผูเรียนเติบโตเปนคนที่มีความรูและความสุข ตลอดจนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการเรยีนรู
โดยรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูนี้ไปปรับใชในการดํารงชีวิตและการอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติสุข 
 
คําถามการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีประสทิธผิล
เพียงใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ 
 1. คาเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนรู ของกลุมทดลองหลังจากใชรูปแบบการเรียนรูสูง
กวากอนการใชโดย พิจารณาคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน  
 2. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียนรู ของกลุมทดลองหลังจากทดลองใช
รูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากพิจารณาจาก แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัย
สรางข้ึน 
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 3. คะแนนจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนของกลุมทดลองหลังการ
ทดลองอยูในระดับมาก 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาซึ่งชวยพัฒนาผูเรียนทั้ง ดานสุขภาวะ ดานจิตศึกษาการพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรมอัน    
ดีงาม มีความมั่นคงทางจิตใจ ปญญาศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาความรูใหเกิดภายในตน ในบริบท   
และเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปนการพัฒนาอยางสมดุลโดยเนนการพัฒนาที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล อีกทั้งเสริมสรางใหผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวในสิ่งแวดลอมที่ตองอยูรวมกับผูอ่ืน 
 2.  เปนประโยชนสําหรับครู อาจารยและผูที่สนใจเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูเพ่ือ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลอีกทั้งการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาอยางสมดุล เพ่ือ    
ใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู 
 3.  กระตุนใหนักวิชาการดานการศึกษาหันมา ใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสรางความสุขในการเรียนรูซึ่งถือเปนการพัฒนาที่เนนภายในตนของผูเรียน เนนการพัฒนา
ผูเรียนอยางสมดุล อีกทั้งคํานึงถึงการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลอันจะ
นํามาซึ่งการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและการอยูรวมกันอยางสันติภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรการวิจัย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปการศึกษา 2556 จํานวน 10,280 คน 
 

 กลุมตัวอยาง 
            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2556 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด
กลุมตัวอยางในการศึกษาเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมบงชี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เลือกกลุม
ตัวอยางโดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) ไดโรงเรียนสาธิตสังกัดสาํนกังาน
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 ไดแก ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู จําแนกเปนความสุขในการเรียนรู ซึ่งประเมินโดยแบบประเมินความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาน
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความสุขการเรียนรู ซึ่งประเมินโดยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
อยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของผูเรียน 
 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ผู วิจัยนํารูปแบบการเรียนรูที่ พัฒนาข้ึน ไปใชในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  
 ระยะเวลาของการวิจัย 
 มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556  
 

 สถานที่ดําเนินการวิจัย 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความสุขในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
สาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งบงบอกวาผูเรียนมีความสุขในขณะเรียน
ประเมินโดยแบบประเมินความสุขในการเรียนรูโดยผูเรียนมีคะแนนความสุขในแตละชวงสูงข้ึน แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอน
ผลการเรียนของผูเรียนซึ่งอยูในระดับมาก โดยผูเรียนมีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบ
ดังนี้คือ 
  1.1 องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
  1.2 องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน ทั้งใน
ครอบครัว และบุคลากรในโรงเรียนอาทิ เพ่ือน ครู และผูเก่ียวของ  
  1.3 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ การ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียนที่สงเสริม
การเรียนรู  
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  1.4 องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรู
ของตน 
 2. รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู   หมายถึง      
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning Style) ของผูเรียน
โดยบูรณาการหลักธรรมทางศาสนา ทฤษฎียู การจัดการศึกษาทางเลือก ทฤษฎีการทํางานของ
สมอง และเซลลกระจกเงา เพ่ือใหนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกิดความสุขในการเรียนรูหรือ PEACE ซึ่งแบงออกเปน 5 ข้ันตอน
ดังนี้ 
  2.1 การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดย
ขจัดความตึงเครียดที่ปดก้ันจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดยการทําสมาธิ (Meditation) การฟง
เพลงจังหวะชา เพลงธรรม ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดกระตุนการทํางานของเซลลกระจกเงาซึง่เปน
การแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)  
  2.2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และความสนใจของตน
(Explosion: E) ผูเรียน เรียนรูเพ่ือใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and 
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียนเลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทางการ
จัดการตนเองในดานจิตใจ แสวงหาแบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง 
  2.3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ผูเรียนสราง
กระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรูมุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิ
ปญญา เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอด
พัฒนาตนเอง สูกระบวนการทางความคิดข้ันสูงผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติ
อยูเสมอเปดใจ  รับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร (Consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น 
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริงเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา 
  2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) 
ผูเรียนสรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงมั่นที่จะ
พัฒนา   ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพ้ืนฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและ
การอยูรวมกับผูอ่ืนมีความภูมิใจในตนเองและพลโลกที่ดี 
  2.5 การประเมนิผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: 
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพ่ือนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู 
(Self-reflect) เพ่ือทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
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กระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผู อ่ืนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพ่ือที่จะนํามา    
ปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self-consciousness) 
 3.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู หมายถึง ผลที่เกิดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนรู ซึ่งไดแกความสุขในการเรียนรูของ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย
ประถม) ซึ่งวัดไดมาจาก 3 สวนคือ 1) คะแนนความสุขในการเรียนรู ที่ไดจากแบบประเมินความสุข
ในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน 2) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียนรู ซึ่งไดจากแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึนและ 3) ผลการวิเคราะหเนื้อหา
จากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน 
 4.  เกณฑประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู หมายถึง เกณฑที่ใชในการพิจารณา
ความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกิดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูดังนี้ 
  4.1 คาเฉลี่ยคะแนนความสขุในการเรียนรูแตละชวงของกลุมทดลองสูงข้ึนจากชวงที่ 1
ถึงชวงที่ 5 พิจารณาคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน  
  4.2 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในการเรียนรู ของกลุมทดลองหลังจากทดลองใช
รูปแบบการเรียนรู อยูในระดับมากพิจารณาจาก แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
  4.3 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนของ
กลุมทดลองหลังการทดลองอยูในระดับมาก 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. ความสุขในการเรียนรู 
  1.1 ความหมายของความสุข 
  1.2 ความสุขในการเรียนรู   
  1.3 ความสําคัญของความสุขในการเรียนรู  
  1.4 แนวคิดและองคประกอบของการสรางความสุขในการเรียนรู 
  1.5 ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู 
  1.6 การวัดความสุขในการเรียนรู 
  1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรู 
 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 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบการเรียนรู 
 3. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาความสุขในการเรียนรู 
  3.1  ทฤษฎียู (Theory U) 
  3.2  กระบวนการทํางานของสมองและทฤษฎีกระจกเงา (Mirror Neurons) 
  3.3  การจัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) 
  4. การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  4.1  แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
  4.2  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษา 
  4.3  องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
  4.4  การจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร (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 
 นักปรัชญาและนักวิชาการจํานวนมากไดใหความหมายของความสุขไวแตกตางกัน อีกทั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2535 เก่ียวกับความสุข 
ความวา 
 

 ความสุข  หมายถึง การมีชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งสวนวิชาความรูความคิดวินิจฉัยจนเกิดปญญา 
สวนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ สวนความขยันอดทน และความสามารถในอันที่จะนําความรูความคิด
ไปใชปฏิบัติงานดวยตนเอง โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและบานเมืองเปนสําคัญ ...  

 
  ฉะนั้นจากการศึกษาความหมายของความสุขของนักวิชาการ นักปรัชญา และพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กลาวไดวาความสุข หมายถึง การพัฒนา
อยางสมดุลทั้งดาน รางกาย สติปญญา ตลอดจนจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่งคง 
ดํารงชีวิตอยางสมดุล โดยมีสมาธิเปนที่ตั้ง พัฒนาปญญาภายในตนใหเกิดความรู เทาทัน มองเห็นสรรพ
สิ่งตรงตามความเปนจริง มีสติปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงของโลก คํานึงถึง
กระบวนการในการทําสิ่งตางๆ โดยมิไดมองเปาหมายหรือผลเพียงดานเดียว รูจักไตรตรอง ใชความคิด 
ความเขาใจ ปฏิบัติงานและกิจกรรม ที่สอดคลองกับความถนัด ใชชีวิตอยางทรงคุณธรรมความดี มี
ศรัทธาตอการทําความดีตามศาสนาหรือปรัชญาชีวิตที่ตนนับถือ มีความปรารถนาดีกับผู อ่ืนมี
ความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว เปนผูที่มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเก้ือกูลอันจะนํามาซึ่ง
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  
 ปจจุบันนักการศึกษา และนักวิชาการจํานวนมากใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณภายในตนของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู กอปร
กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่  19 กันยายน 2522 ความวา 
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 การใหการศึกษานั้น คือ การชวยใหบุคคลคนพบวิธีดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รูรับผิดชอบช่ัวดีให
บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู สามารถนําเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยูในตนออกมาใชประโยชน
เก้ือกูลผูอื่นเพื่อใหอยูรวมกันเปนสังคม อันจะนําไปสูความเจริญและความสุข ตามนั้นนี้ผูสอนมีหนาที่ตอง
ปลูกฝงคุณธรรม ความรู และการดําเนินชีวิตใหศิษยไดรูทราบ เพื่อใหสามารถเรียนรูตอไป และดําเนินชีวิต
ตอไปดวยดี จนบรรลุจุดหมายก็คือความสุขนั้นเอง 

 
 กลาวไดวาความสุขในการเรียนรู หมายถึง การเรียนรูอยางสมดุลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนให
บรรลุความมุงหมายคือดีงาม  โดยอาศัยศีลศึกษาในการดํารงชีวิต พัฒนาจิตใจใหงอกงามในคุณธรรม มี
ความเขมแข็ง มั่นคง และมีความสุขโดยอาศัยจิตตศึกษา พัฒนาปญญาใหเกิดความรู ความสุขกับ
การศึกษาไมสามารถแยกกันได ถาไมสามารถทําใหคนมีความสุข การศึกษาก็ไมสามารถเกิดข้ึนได 
ความสุขที่เกิดจากการศึกษา คือ การมีปญญาเขาใจสภาพความเปนจริงของสิ่งตางๆ การศึกษาจะตอง
สรางความใฝรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหมีคุณคาในชีวิตตนเอง
และสังคมการเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขคือ การเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางสมดุลในกิจกรรมการเรียนรู 
ผูเรียนมีความสุขในกิจกรรม ไดรับการตอบสองจากการใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของตนเอง ไดใช
ความสามารถในการคิดไดเรียนไดทําในสิ่งที่ตนสนใจพัฒนาทางจิตใจ (Spirituality) ซึ่งผูสอนควร
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 
 จุดหมายสําคัญของการศึกษาคือการทําใหชีวิตของบุคคลครบถวนเพียงพอ ทั้งดานความรู 
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมความประพฤติ เพ่ือที่จักทําใหตนเองมีความสุขอยางแทจริง เจริญมั่นคง 
และสรางประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง ความสุขในการเรียนรูมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ 
 ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูจะทําใหผูเรียน เรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดํารงชีวิต
อยางคนที่มีประสิทธิภาพ ดํารงชีวิตอยางคนที่คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ชอบชวยเหลือ
ผูอ่ืน เปนคนที่มีความสุขในการที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆมีความมานะอดทน มีสมาธิและความคิดสรางสรรค 
ความสุขเปนรากฐานของความเกงและความดี การเชื่อมโยง ความสุขกับการทํากิจกรรมตางๆ จะทําให
ดีข้ึน ความสุขเปนแรงจูงใจที่มีพลังสูงสุด การศึกษาจะตองทําใหคนคิดเชื่อมโยงไดวา ไมวาจะทําอะไรก็
จะทําอยางมีความสุข เมื่อคนในสังคมมีความสุขสังคมก็จะพัฒนาย่ิงข้ึนไป (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 เพ่ือที่จะนํามาใชในการพัฒนาผูเรียน พัฒนาการเรียนการสอน และที่สําคัญที่สุด
คือการพัฒนาให มนุษยสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 1-25) ไดกลาวถึงองคประกอบของการสรางความสขุ
ในการเรียนรูไววา  
 1. สรางความรักความศรัทธา การสรางความรักความศรัทธาตอการเรียนเปนสิ่งจําเปนมาก 
เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความรัก ความสนใจตอบทเรียน ตอครู และเพ่ือนในชั้นเรียน การสรางความ
ศรัทธาจะเกิดข้ึนได หากมีองคประกอบตอไปนี้ 
  1.1 การเรียนบทรากฐานแหงความรัก ไดแก 
   1.1.1  การสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางครูและวิชา ระหวางครูและนักเรียน 
ระหวางครูและครูเอง ระหวางครูและธรรมชาติของมนุษย 
   1.1.2  การใหกําลังใจและใหโอกาส ยอมรับผูเรียนในสภาพที่เขาเปนอยู เปดโอกาสให
เขาไดแสดงออก รักษาความยุติธรรม จริงใจและอดทน มุงมั่นที่จะชวยเมื่อมีปญหา 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 อาจเปนสื่อที่ครูและผูเรียนรวมกันสรางข้ัน  
   1.2.4  การประเมินพัฒนาการ จากการสังเกตพัฒนาการ การพิจารณาผลงานการ
ทดสอบที่ไมเครียด ใหประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือนผูเรียนพรอมทั้งรายงานผลพัฒนาการ 
   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 
เก่ียวกับผูเรียน 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 ผูเรียนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุที่รอการเจริญเติบโต ซึ่งซอนไวดวย ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว จุดออนที่ตองการความชวยเหลือ ความสนใจและความถนัด ความคิดและจิตใจ 
ความชอบและความตองการ 
  2.3 ผูเรียนจะเกิดความรักและเห็นคุณคา เมื่อบทเรียนนั้นสัมพันธกับสิ่งที่ผูเรียนเคยรูมา
กอน อีกทั้งสามารถนําไปใชได เนื้อหาของวิชามีความหมายที่เปนรูปธรรมในจินตนาการของผูเรียน 
ประสบความสําเร็จและมีผลงานเปนที่ยอมรับ ครูผูสอนมีเมตตา มีความเปนกันเองและให โอกาสแก
ผูเรียน 
 3. เปดประตูสูธรรมชาติ 
  3.1 บทเรียนในหองเรียนนาสนใจเมื่อมีสภาพหองเรียนที่นาเรียน ปายนิเทศที่สะดุดตาและ
เคาโครงความคิด สื่อการเรียนที่ตรงจุดประสงค กิจกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนไดสัมผัสและเรียนรูดวย
ตนเอง 
  3.2 บทเรียนนอกหองเรียนจะมาชวยสงเสริมการเรียน เพราะไดเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน 
ผูเรียนไดสัมผัสของจริง ไมใชแตในหนังสือหรือภาพ ไดสังเกตและเปรียบเทียบสิ่งที่ไดพบเห็น ไดขอคิด
ที่แตกตางออกไปจากการเรียนในหองเรียน  
  3.3 การนําธรรมชาติมาเปนบทเรียน อาจทําไดโดยจัดใหมีการศึกษานอกสถานที่ จัด
หองเรียนกลางสวน ใตตนไม ริมน้ํา ฯลฯ เชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาสนทนากับผูเรียน 
 4. มุงมาดมั่นคง 
  4.1 การพัฒนาความรูสึกที่ดีตอตนเอง มองเห็นตัวเองทั้งในสวนดีและสวนดอย กลารับ
สภาพของตนเอง กลารับฟงคําวิจารณเก่ียวกับตนเอง มุงมั่นพัฒนาและปรับปรุง รูจักควบคุมอารมณใน
สภาวการณตางๆ 
  4.2 ความตั้งใจจริงจะเกิดข้ึนไดเมื่อรูจักคุณคาของสิ่งนั้น มีเปาหมายที่ชัดเจน ไดรับการ
สนับสนุนอยางจริงใจ ไดรับโอกาสเมื่อเกิดความผิดพลาด 
  4.3 การพัฒนาความเชื่อมั่น เปดใจรับความรูใหม รูจักแยกแยะหาเหตุผล ไตรตรองหา
คําตอบ รูจักเชื่อมโยงประสบการณ ตัดสินใจโดยมีหลักการ 
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 5. ดํารงรักษไมตรีจิต 
  5.1 การมีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับความคิดและ
ความสามารถของผูอ่ืน เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน ออนโยน และผอนปรน รูจักประมาณตน ไมมุงมั่นเอาชนะ 
  5.2 การทํางานรวมกันโดยไมมีอคติ มองผูอ่ืนในแงดี อดทนอดกลั้นใหอภัยและใหโอกาส 
ยอมรับเหตุผลและความเปลี่ยนแปลง นึกถึงตัวเองทีหลัง มีเปาหมายอันเดียวกัน สรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน  
  5.3 การสื่อความคิดและความรูสึก สุภาพออนโยน ใชคําพูดเชิงสรางสรรค จริงใจและให
เกียรติ ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน สามัคคี ปรองดองกัน 
 6. ชีวิตสมดุล 
  6.1 ความสุขทางใจจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนมีความรักและเปนที่รัก ไดรับการยอมรับวามี
ความสามารถ ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา ไดรับคําชมเชยวาเปนคนดี เกิดความรูสึกวาตัวเองมีคา 
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 
  6.2 ความสุขทางกาย เกิดจากความรูสึกวาตนเองปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีที่อยูอยางสงบ
และสบาย มีอาหารกินโดยไมหิวโหย มีเครื่องนุงหมและของใชไมขาดแคลน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  
  6.3 การเรียนรูที่นําไปสูความสําเร็จ แบงออกเปน 
   6.3.1 การเรียนเพ่ือใหรูสิ่งที่ไมเคยไดรู สิ่งที่ไมเคยเห็นไดเห็น สิ่งที่ไมเคยไดสัมผัสได
สัมผัส เกิดความเขาใจอยางกระจางแจง สามารถคาดคะเนไดใกลเคียง สรางจินตภาพตามที่ไดเรียนรู 
   6.3.2  การเรียนเพ่ือใหเชี่ยวชาญ สิ่งที่ไมเคยไดทํา ไดทํา ฝกฝนจนทําไดคลอง บอก
ข้ันตอนการปฏิบัติไดครบถวน อดทนและมุงมั่นจนสําเร็จ ตอบคําถามหรืออธิบายได แสดงใหดูเปน
ตัวอยางได 
   6.3.3  การเรียนเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของสิ่งนั้น มีระบบในการคิดทํางานเพราะ
ตองการจะทํา มุงมั่นในงานไมทอถอย เห็นวางานทุกอยางที่สุจริตเปนงานที่มีเกียรติ เรียน สิ่งใดก็คิด
และปฏิบัติอยางคนในอาชีพนั้น รับผิดชอบตอผลงานตน 
 นอกจากองคประกอบของความสุขในการเรียนรูที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
แลว ยังมีนักการศึกษาไดใหความเห็นวาความสุขในการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้นมีองคประกอบอ่ืนๆ 
ดังตอไปนี้  (กิติยวดี บุญซื่อ; และคณะ. 2540) 
 1. ผูเรียนแตละคนไดรับการยอมรับวาเปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง ผูเรียนมีสิทธิที่จะเปนตัว
ของตัวเองที่ไมเหมือนใคร มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความคิด มีความสนใจในสิ่งตางๆ มีความรูสึกรัก 
โกรธ เสียใจ หรือดีใจ มีความสามารถเฉพาะ มีจุดเดน จุดดอย ที่ตางไปจากคนอ่ืนๆ 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 และเรยีนรู
วิธีที่จะนําตัวเองไปสูความเจริญ รุงเรืองอยางมีสติและพรอมดวยคุณธรรม 
 3. ผูเรียนเกิดความรัก และภูมิใจในตัวเอง รูจักการปรับตัวไดทุกที่ทุกเวลา ผูเรียนควรรูจัก
ตนเอง เห็นคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษยของตน รับรูความหมายของการมีชีวิตยอมรับทั้งจุดดี จุด
ดอยของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุง แกไข เขาใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง และรูวิธีปรับตนให
สามารถอยูในสภาพแวดลอมนั้นไดโดยไมเสียสุขภาพจิต รูจักเกรงใจและใหเกียรติผูอ่ืน มีเหตุผล และใจ
กวางพรอมที่จะดําเนินชีวิตในบทบาทของผูใหญที่มีความรับผิดชอบ 
 4. ผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเขาจะไดคนพบ
ความสามารถของตน ซึ่งซอนเรนและรอการพัฒนา มีกําลังใจที่จะตอเติมฝนของตนใหสมบูรณ ได
รับรูวิทยาการแขนงตางๆ จะเปนประโยชน ถาผูเรียนสนใจ มุงมั่นไดมีโอกาสเรียน เพ่ือรูอยางลึกซึ้งและ
กวางไกล (Learn to know) เรียนใหเขาใจและทําได รูเคล็ดลับของการทําสิ่งตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ 
(Learn to do)  และเรียนจนรูจักและเขาใจวิธีคิดและปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เสมือนเปนคนที่อยูใน
อาชีพนั้นจริงๆ (Learn to be) ทั้งยังสามารถนําความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคและกลมกลืน เพ่ือ
ความสุขของตนเองและคนรอบขาง 
 5. บทเรียนสนุก แปลกใหม จูงใจใหติดตาม และเราใจใหอยากคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวย
ตนเองในสิ่งที่สนใจเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด และพัฒนาความคิดจากความรูที่ไดรับขยายวงไปสูความรูใหม 
เกิดความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง เพ่ือใหทราบเหตุผลที่จริง อยากศึกษาใหลึกซึ้ง เพ่ิมเติม เกิด
ความตื่นเตนและภาคภูมิใจในขอคนพบใหม หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ และสามารถถายทอดแนวคิดเหลานี้
ใหผูอ่ืนไดรับรูความภูมิใจ รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็นประโยชนของการเรียน ซึ่งไมได
จํากัดเพียงในหองเรียน แตสัมพันธกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความเปนไปในชีวิต และ
ปรากฏการณตางๆ ที่สัมพันธกับชีวิตในแตละทองถิ่น 
 6. สิ่งที่เรียนรูสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน สิ่งที่เรียนรูไมจํากัดเฉพาะในบทเรียน แต
สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน เกิดประโยชนและมีความหมายตอตนเอง ทั้งยังสามารถ
พยากรณคาดคะเน หรือตั้งขอสันนิษฐานตางๆ อันจะนําไปสูการคนควา เพ่ือพิสูจนความเปนจริง รูจัก
สืบเสาะหาคําตอบ มีความคิดเปนของตนเอง มีจุดยืนที่แนนอนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมเปน
เครื่องมือของใคร รูวิธีดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําผูอ่ืนไดเมื่อ
เขาเติบโตข้ึน 
 พรีสกอต  (ศักด์ิสิทธิ์  สีหลวงเพชร. 2544: 13; อางอิงจาก Prescott.  1963) ไดกลาวถึง
องคประกอบที่มีผลทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนและทําใหผูเรียนเกิดความสุขคือ 
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 1.  องคประกอบทางดานความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา ความสัมพันธของบิดา
มารดากับลูก ความสัมพันธระหวางสมาชิกทั้งครอบครัว 
 2.  องคประกอบทางดานความสัมพันธกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธของผูเรียนกับ
เพ่ือนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียน 
 จากองคประกอบตางๆ ดังกลาวมาแลวขางตน Prescott ไดเชื่อมโยงไปสูแนวทางของ
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กเกิดความสุขในการเรียนรูไดดังนี้ 
 1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับของผูเรียน 
แตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายไปสูความรูแขนงอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจตอ
ชีวิตและโลกรอบตัว 
 2. วิธีการเรียนสนุกไมนาเบ่ือ และตอบสนองความสนใจ ใครรูของผูเรียน การนําเสนอเปนไป
ตามธรรมชาติ ไมยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาที่เรียนไมมากเกินไปจนผูเรียนเกิดความลา และไมนอย
เกินไปจนผูเรียนหมดความสนใจ 
 3. ทุกข้ันตอนของการเรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ ของผูเรียน 
รวมทั้งความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห จากการประมวลขอมูลและเหตุผลตางๆ แกปญหาอยางมีระบบ 
 4. แนวการเรียนรูสัมพันธและสอดคลองกับธรรมชาติ เปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสความงาม 
และความเปนไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไมจํากัดสถานที่ หรือเวลา และทุกคนมีสิทธิเรียนรูอยาง
เทาเทียมกัน 
 5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนใหผูเรียนเกิดความสนใจตอบทเรียนนั้นๆ เปดโอกาสให
ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ ภาษาที่ใช จูงใจ นุมนวลใหกําลังใจและเปนไปในเชิง
สรางสรรค 
 6. สื่อที่ใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย ซึ่งกําหนดไว
อยางชัดเจน คือ มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนจนรูชัด (Learn to Know) เรียนจนทําได (Learn to Do) 
และเรียนเพ่ือเปน (Learn to Be) 
 7. ประเมินผลมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนในองครวมมากกวาจะพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางวิชาการและเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินผลตนเอง 
 วิเศษ  ชินวงศ  (2544: 37-38) กลาวถึงองคประกอบความสุขในการเรียนรู มีดังนี้ 
 1. ผูเรียนไดรับการยอมรับในความสามารถ ไดรับประสบการณของความสําเร็จอยูเสมอจน
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไดรับการชมเชย การเสริมแรง การทํางานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ความถนัดจนสําเร็จและเกิดความกลาแสดงออกในสิ่งที่ดี 
 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถที่มีอยูอยางแตกตางกัน เต็มตามศักยภาพ ครูตองเปด
โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 3. ผูเรียนไดรับการปฏิบัติอยางเปนกัลยาณมิตรจากครูและบุคคลที่เก่ียวของ 
 4. ผูเรียนไดรับการจัดบทเรียนที่สนุก นาสนใจ ชวยใหติดตาม เปนบทเรียนที่ชวยใหผูเรียนได
คนพบตนเอง รักและเห็นประโยชนของการเรียนรู รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง 
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 5. ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่มีความหมายและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 6. ผูเรียนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
 7. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนมีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเก้ือกูลกัน หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู 
 8. ศิษยมีความรักความศรัทธาตอครูผูสอน สาระที่เรียน รวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรู 
 9. สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนได 
 10. กระบวนการเรียนรูมีการเชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืนๆ 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 (Self-
Respect) และเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอสังคม (Social Relationships) 
 5. สังคมและเพ่ือน (Community and Friends)  
 6. สุขภาพ (Health) 
 7. เสรีภาพของแตละคน (Personal Freedom) ลายารดกลาววา ความสุขเปนผลมาจากความ
สงบสุขทางการเมือง (Political) เศรษฐกิจที่มั่นคง (Economic) ระบบสังคมและการบังคับใชกฎหมายทีม่ี
ประสิทธิภาพทําใหเกิดความสงบสุขในสังคม ทําใหบุคคลในสังคมมีสิทธิเสรีภาพ และไดทําตามความ
สนใจของตนเอง 
 8. การเห็นคุณคาในตนเองของแตละบุคคล (Personal Values) ลายารดใหความสําคัญตอขอ
นี้มาก เนื่องจากคนจะมีความสุขหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพภายในจิตใจของแตละบุคคล (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 



 22 

 5. สิ่งแวดลอมและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรู และความสงบสุขในสังคม 
 จากองคประกอบของการความสุขในการเรียนรูขางตนสามารถนํามาสังเคราะหองคประกอบ
ของความสุขในการเรียนรู ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงการสังเคราะหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบความสุขในการเรียนรู 
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องคประกอบดานผูเรียน 
- ความรักความศรัทธาตอการเรียน 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

- เห็นคุณคาของตนเอง            
- การเห็นคุณคาในการเรียน            
- สุขภาพกายและจิตด ี            
-มีคุณธรรมจริยธรรม            
องคประกอบดานสมัพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 
- มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

- มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู            
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูที่เกี่ยวของในสงัคม            
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม 
-การจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู            
องคประกอบดานการจัดการเรียนรู 
- การเรียนรูที่สมดุล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- โอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ            
- บทเรียนสนุกจูงใจใหผูเรียน คนควาหาคําตอบ            
- ผูเรียนไดรับการตอบสนองจากการใฝรู            
 
หมายถึงความสัมพันธระหวาง นักวิชาการผูใหแนวคิดและองคประกอบของความสุขในการเรียนรู 
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 จากตาราง 1 สรุปไดวาองคประกอบในการเรียนรูอยางมีความสุขที่นักวิชาการสวนใหญให
ความสําคัญ แบงออกไดเปน 
 1. องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งทางดานสุขภาพ
รางกาย และการพัฒนาภายในตน (Inner Self) คือการเห็นคุณคาของตนเอง เห็นคุณคาของการเรียน 
รักและศรัทธาตอการเรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
 2. องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน ทั้งในครอบครัว 
และบุคลากรในโรงเรียนอาทิ เพ่ือน ครู และผูเก่ียวของ ตลอดจนสังคม 
 3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียน ที่สงเสริมการเรียนรู ตลอดจนธรรมชาติที่แวดลอม
ผูเรียน 
 4. องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู และนําความรูไปปรับใชในสถานการณ
จริง 
  
 1.5 ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรู 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 เปนคนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบความสําเร็จตามความปรารถนา 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 การใชเหตุผลเก่ียวกับการบริโภค การเลือกใชวัสดุ
สิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร อยางประหยัดดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา 
การที่ผูเรียนไดทําสิ่งที่ตนสนใจ สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ 
มีการแบงปนซึ่งกันและกัน และประสบความสําเร็จ จะมีความสุข เปนกระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมี
ความสุข 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต และคณะ  (2544: 10) ไดกลาวถึงผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูวามี
ลักษณะดังนี้ 
 1. ขยันทําการบาน 
 2. ไมหนีเรียน 
 3. เกิดความรู  
 4. กระตือรือรน 
 5. สนใจไขวควาหาความรู 
 6. อยากที่จะเรียนรู 
 7. สนุกที่จะไดเรียนรู 
 8. กระทําสิ่งตางๆ ไดสําเร็จ 
 ศักด์ิสิทธ  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. ปรับตัวเขากับเพ่ือนได 
 17. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ ในหองเรียน 
 18. ใหเพ่ือนมีสวนรวมในการประเมินผลงานตนเอง 
 19. มีการยกยองชมเชยเพ่ือน 
 20. พรอมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของหองเรียน 
 21. มีความสามัคคีกับเพ่ือนในหองเรียน 
 22. ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 
 23. มีการแบงงานกันทําอยางเทาเทียมกัน 
 24. มีความคิดวาความสําเร็จของกลุมเกิดจากความรวมมือกัน 
 25. ยอมรับความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกัน 
 26. ครูใชสื่อประกอบการสอน 
 27. ครูใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ 
 28. ครูย้ิมแยม 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. มีความยุติธรรมกับผูอ่ืน 
 เฮลลิเวล และคณะ (Helliwell, Layard; & Jeffrey Sachs. 2010)  ไดกลาวถึงลักษณะของผูทีม่ี
ความสุขในการเรียนรูวา 
 1. มีความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลรอบขาง 
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 2. มีสุขภาพกายที่ดี 
 3. อารมณแจมใส ย้ิมแยมอยูเสมอ 
 4. มีเสรีภาพในการทําสิ่งตางๆ 
 5. พรอมใหความรวมมือในการทําสิ่งตางๆ กับสังคม 
 6. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 7. มีสภาพจิตใจที่เขมแข็งตอสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึน 
 8. สามารถวางแผนทําสิ่งตางๆ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 9. มีความมั่นใจในตนเอง 
 10. มีความหวัง (Hope) ในการทําสิ่งตางๆ 
 นอดด้ิง  (Nodding. 2003: 261) กลาวถึงผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูไววา 
 1. คิดวาบานและโรงเรียนเปนสถานที่ที่ดีที่สุด 
 2. เขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน 
 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. ชวยเหลือผูอ่ืน 
 7. รักสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล 
 8. ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
 9. มีความคิดเปนของตนเอง 
 10. ชอบทํากิจกรรมกับเพ่ือนและครอบครัว 
 จากนิยามและขอมูลเก่ียวกับลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู โดยนักวิชาการ
ขางตนจะเห็นวาคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูมีมากมายหลายประการ อาจกอใหเกิด
ปญหาดานการจัดการเรียนรูซึ่งไมอาจกอใหเกิดความสุขที่แทจริงแกผูเรียน ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบ
ของความสุขในการเรียนรูที่ผูวิจัยสังเคราะหข้ึนจากนักวิชาการหลายๆ ทาน มาจัดคุณลักษณะตางๆ เขา
ในองคประกอบตามแนวคิดที่ไดนําเสนอมา 
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ตาราง 2 แสดงการสังเคราะหลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรูตามองคประกอบของความสุขในการเรียนรู 
 

ผูใหแนวคิด 

องคประกอบของ
ความสุขใน 
การเรียนรู 

วิชัย  วงษใหญ 
(2542) 

สุชา  จันทนเอม 
(2543) 

ศักด์ิสิทธิ ์
สีหลวงเพชร 

(2544) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษา
แหงชาติ 
(2544) 

ปลามเมอร 
(Palmer)  
(2007) 

นอดด้ิง 
(Nodding. 2003) 

แองกัส 
(Angus. 2007) 

UNESCO 
(2008) 

เฮลลิเวลและ
คณะ (Helliwell. 

2010) 

องคประกอบดาน
ผูเรียน 

-สุขภาพรางกาย
และจิตใจดี 
-รูจักคิด
ไตรตรองใน  
การทําสิ่งตางๆ 
-เห็นคุณคาของ
สิ่งตางๆ 
-มีคุณธรรม
จริยธรรม 

-รางกายแข็งแรง 
-มีความมั่นคง
ทางอารมณ 

-สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 
-มีความ
กระตือรือรนใน
การทําสิ่งตางๆ 

-รูสึกวาตนไดรับ
การยอมรับจาก
ครูและเพื่อน 

-มีความ
กระตือรือรนสนุก
ที่จะเรียน 

-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 

-สุขภาพดี 
-มีอารมณมั่นคง 
-จิตใจเขมแข็ง
ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 
-มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
-อารมณแจมใส
ย้ิมแยมอยูเสมอ 
-มีอารมณมั่นคง 
-มีความมั่นใจใน
ตนเอง 
-มีคุณธรรม 
-มีเสรีภาพและ
ความหวัง 

องคประกอบดาน
สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น 

  -รวมมือในการทํา
กิจกรรมในการ
เรียน โดยคิดวา
ความสําเร็จของ
กลุมข้ึนอยูกับ
ความรวมมือ 

-มีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนและครู 

 -มีสัมพันธภาพ 
ที่ดีกับครู เพื่อน 
และครอบครัว 

-มีสัมพันธภาพที่
ดีกับคนรอบขาง 
-มีความยุติธรรม 

-ชวยเหลือผูอื่น 
-ขอบทํากิจกรรม
ที่มีสวนรวมกับ
เพื่อนและ
ครอบครัว 

-มีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนและ
บุคคลรอบขาง 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ผูใหแนวคิด 

องคประกอบของ
ความสุขใน 
การเรียน 

วิชัย  วงษใหญ 
(2542) 

สุชา  จันทนเอม 
(2543) 

ศักด์ิสิทธิ์ 
สีหลวงเพชร 
(2544) 

สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมกา ร
ก า ร ศึ ก ษ า
แหงชาติ 
(2544) 

ป ล า ม เ ม อ ร 
(Palmer)  
(2007) 

น อ ด ด้ิ ง 
(Nodding. 2003) 

แองกัส 
(Angus. 2007) 

UNESCO 
(2008) 

เฮล ลี เ วล  แ ล ะ
คณะ ( Helliwell. 
2010) 

องคประกอบดาน
สัมพันธ (ตอ) 

  -ปรับ ตัวเข ากับ
ผูอื่น 

      

องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม 

-บรรยากาศแหง
ก า ร เ รี ย น รู ที่
สมดุล 

 -บรรยากาศ ใน
หองผอนคลายไม
ตึงเครียด 

  -คิดว าบ านและ
โ ร ง เ รี ย น เ ป น
สถานที่ที่ดีที่สุด 

-รักสิ่ งแวดลอม 
รั ก บ า น  แ ล ะ
โรงเรียน 

-รักธรรมชาติ -รักสิ่ งแวดลอม
และปรับตัวเข า
กับสิ่ งแวดลอม  
ไดดี 

องคประกอบดาน
การเรียนรู 

-มีการเรียนรูที่
สมดุลตามความ
ถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
-รักการ เ รียน รู
ตอบสนองการ 
ใฝรูและความคิด
สรางสรรค  ของ
ตน 

    -มี โ อกาส เ ลือก
เรียนตามความ
ถนัดและความ
สนใจ 

-มี แ ห ล ง ก า ร
เ รี ย น รู ที่
หลากหลาย 

-ชอบการเรียนรู
สิ่งใหม 
-ชอบการเรียนรู
ตามสภาพจริง มี
ค ว า ม สุ ข ต า ม
ธรรมชาติ 
-การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

-รักการเรียนรู ที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ส ภ า พ ก า ร ณ
คว าม เป นจ ริ ง  
ในสังคม 
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 จากการศึกษาองคประกอบและสังเคราะหองคประกอบของความสุขในการเรียนรูและ
ลักษณะของผู เรียนในแตละองคประกอบ ผู วิจัยสรุปไดวาความสุขซึ่ง เกิดจากการเรียนรู 
ประกอบดวย 
 1. องคประกอบดานผูเรียนมีตัวบงชี้ที่ประกอบดวย 
  1.1 มีความกระตือรือรนในการเรียนรู  
  1.2 เห็นคุณคาของตนเอง 
  1.3 มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2. องคประกอบดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   
  2.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนและครู 
  2.2 มีความยุติธรรม 
  2.3 มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 
 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 
 นักการศึกษาและผูเก่ียวของ ไดศึกษาการวัดวานักเรียนมีความสุขมากนอยเพียงใดและ
สรางเครื่องมือในการวัดความสุขในการเรียนรูของนักเรียนไวหลายลักษณะดังนี้ (กรมวิชาการ. 
2543: 12-21; ศักด์ิสิทธิ์  สีหลวงเพชร. 2544: 23;  นอดด้ิง  (Nodding. 2003: 261))  
 1.  การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เปนการรวบรวมขอมูลจากการเฝาดู ศึกษา
เหตุการณ ปรากฏการณเพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมที่สังเกต เชน บุคลิกภาพ การใชคําพูด ทาทาง การ
ปฏิบัติกิจกรรม ทักษะและความสามารถของผูเรียน การสังเกตแบงตามโครงสรางได 2 ประเภทดังนี้ 
  1.1 การสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Observation) เปนการสังเกตที่
ไมไดมีการกําหนดเรื่องราวหรือขอบเขตเนื้อหาไวลวงหนาชัดเจน เปนเพียงการกําหนดกรอบการ
สังเกตไวกวางๆ เปนการสังเกตอยางอิสระ 
  1.2 การสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation) เปนการสังเกตที่ไดกําหนด
เรื่องราวขอบเขตเนื้อหาไวลวงหนาแนนอนวาจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณอะไร มีการ
เตรียมเครื่องมือที่ไวสังเกตลวงหนาชัดเจน 
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  จะเห็นไดวาการสังเกตพฤติกรรมเปนสิ่งที่ทําไดตลอดเวลา โดยผูสังเกตไมขัดจงัหวะ  ผู
ถูกสังเกตอยางไรก็ตามควรมีกระบวนการและจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจ
ใชเครื่องมือ แบบมาตรประมาณคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพ่ือประเมินผูเรียนตาม
ตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง ในสถานการณ และชวงเวลาที่แตกตางกันเพ่ือขจัดความลําเอียง 
 2.  การรายงานตนเอง (Self-Report) การใหผูเรียนมีโอกาสไดรายงานตนเอง จะทําให
ผูเรียนทราบถึงแนวทางในการปรับตัว ความสนใจ เจตคติ ซึ่งไมสามารถทราบไดจากการสังเกต 
เครื่องมือที่ใชรายงานตนเองมีหลายรูปแบบ เชน การเขียนสะทอนตนเอง การใชแบบสํารวจ การ
พูดคุยกับผูสอน และการอภิปราย การไดรายงานเก่ียวกับความเชื่อ ความรูสึกตางๆของตนเอง
จัดเปนขอมูลเชิงประจักษ เปนการใหขอมูลที่มีคุณคาเก่ียวกับการรับรูตนเอง (Self) และสิ่งที่ผูเรียน
คาดหวังกับผูอ่ืน ควรกระตุนใหผูเรียนใหความรวมมือในการตอบคําถามดวยความจริงใจ เกิดความ
เชื่อมั่นวา จากการรายงานตนเองจะทําใหตนเองเกิดการพัฒนาตน เขาใจตนเองและพัฒนาตนเอง  
ใหดีย่ิงข้ึน 
 3. การสัมภาษณ (Interview) เปนการเก็บขอมูลโดยผูรวบรวมขอมูล ไดพูดคุยกับ ผูให
ขอมูลโดยตรงและมีจุดหมายที่แนนอน จากการสัมภาษณ ทําใหไดรูความจริงเก่ียวกับพฤติกรรม 
คุณลักษณะ เจตคติ อุปนิสัย เปนวิธีที่มีความยืดหยุนเนื่องจากผูสัมภาษณสามารถอธิบายคําถามได
ชัดเจนย่ิงข้ึน ขอมูลมีความละเอียด ผูตอบมีโอกาสขยายความคําตอบที่ให นอกจากนี้ผูสัมภาษณ ยัง
มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมผูตอบขณะที่ตอบคําถามอยูดวย 
 4.  การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journal) เปนรูปแบบการเขียนบันทึกที่ใหผูเรียนเขียน
ตอบขอคําถามของครู ที่มักจะสอดคลองกับความรู ทักษะที่กําหนดในตัวชี้วัด เชน สิ่งที่ตนไดเรียนรู 
ขอดีของตนเอง สิ่งที่ตองการการปรับปรุงแกไข ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้ทําใหผูสอนทราบถึง
ความกาวหนาในการเรียนรู และยังเปนการประเมินความคิดจากการเขียนของผูเรียนอีกดวย 
 5.  การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เปนการประเมินคุณลักษณะการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน เพราะนอกจากครู และผูสอนอ่ืนๆ แลว เพ่ือนถือวามีความใกลชิดกับผูเรียนมาก เนื่องจากเปน
การมีปฏิสัมพันธในลักษณะที่ผอนคลายและไมเปนทางการ อยางไรก็ตามผูประเมินจะตองยํ้าใหเกิด
ประสิทธิภาพในการประเมิน คือ ผูเรียนตองเชื่อใจกัน ปราศจากอคติ หรือการเขาขาง เพ่ือจะได
ขอมูลที่เที่ยงตรงและสามารถพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง  
 อยางไรก็ตามในการประเมินความสุขในการเรียนรู ในครั้งนี้ ผู วิจัยใชการประเมินที่
ประกอบดวย การสังเกตพฤติกรรมจากครูที่เก่ียวของ เพ่ือน และตัวผูเรียนเอง การเขียนสะทอนการ
เรียนรู เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนและสะทอนความสุขของผูเรียนอยางแทจริง 
 

 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวกับความสุขในการเรียนรู 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เซ็น (Shen. 2001: 2-9) ไดทําวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข เปน
ผลมาจากความเหมาะสมจากการใชวิธีการสอน โดยครูสามารถดึงความสนใจและความนึกคิดของ
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ผูเรียนออกมา การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทั้งในชั้นเรียนและนอกหองเรียน มีผูใหคําแนะนําที่
เหมาะกับความสนใจ การเย่ียมชมงาน การใชเครื่องมือ การศึกษาจากวีดีทัศนและคนหาโครงสราง
ในคอมพิวเตอร สังเกตความสนใจอยางกวางๆจัดประสบการณที่หลากหลาย แนะนําอยางฉลาด
นําไปสูการคนควาและทําใหสิ่งที่เรียนสัมพันธกับชีวิตจริง การนําสิ่งรอบตัวพ้ืนฐานที่จําเปนมาเรยีนรู 
การใชคําถามนํากอนการเรียน การตอบกระทู การแสดงความคิดเห็น และการมีกิจกรรมที่
สรางสรรค ทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จในการศึกษาวิชาเคมีอยางมีความสุข 
 เมธทา (Metha. 1993: 13) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรูแบบ
รวมมือในวิชาคณิตศาสตร โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี โดยได
จัดการเรียนการสอนโดยเนนการทํางานแบบรวมมือ โดยไดทําการทดสอบผูเรียนที่เรียนตาม
กระบวนการที่วางไวผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูเพ่ิมข้ึนและเห็นวาการเรียน
แบบรวมมือเปนการเรียนที่มีประโยชนกับตนเอง โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากข้ึนจาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 โรเบอรตา (Roberta. 2002: 60-77) ไดทําการวิจัยเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนการสอน แบบทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งเปนการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมลูโดยการ
สังเกต สัมภาษณและการประเมินผูเรียนเก่ียวกับ การสอนดวยกระบวนการทํางานรวมกันเปนทีมจะ
ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนในการเรียนอยางไร ผลการวิจัยพบวาการเรียนการสอนที่มีการทํางาน
รวมกันเปนทีมจะมีประโยชน 2 ดานคือเปนการพัฒนาผูสอน และผูเรียนในการคนควาหาขอมูล
รวมกัน และพบวาผูสอน และผูเรียนมีสัมพันธที่ดีทําใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่มีมิตรภาพ 
ทําใหผูเรียนและผูสอนมีความสุขในการเรียนรูและการสอน 
 เลิฟเลส (Loveless. 2006: Online) ไดรายงานการวิจัยเก่ียวกับองคประกอบของความสุข
ในการเรียนรูซึ่งประกอบดวยนักเรียน มีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง นักเรียนมีความสุข
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน นักเรียนเห็นความสําคัญในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนเห็นวาสิ่งที่ได
เรียนมีความสอดคลองกับชีวิตจริง  
 โฮลเดอร และคณะ (Holder; & et al. 2008) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง จิตใจ ศาสนา
ที่สงผลตอความสุขของนักเรียนอายุระหวาง 8-12 ป กลุมตัวอยางคือนักเรียนจํานวน 320 คนใน
ระดับประถมศึกษา รวมทั้งผูปกครองของนักเรียนในกลุมนี้ โดยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 11ขอ ซึ่งมาจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสุขโดยใช
ศาสนาและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ  และนํามาจัดทําแบบสอบถาม และใหผูเรียนประเมินตนเอง 
และใหผูปกครองประเมินนอกจากนี้ยังมีแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและแบบสัมภาษณ
ผูปกครองและนักเรียน โดยผลการทดลองปรากฏวา ความสุขของนักเรียนเปนผลมาจากการพัฒนา
ดานจิตใจของตนเองโดยเชื่อมโยงกับศาสนา การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การเขาใจในความหมายและ
คุณคาของชีวิต ตลอดจนความเขมแข็งของจิตใจ ตลอดจนการมองโลกตามความเปนจริงจะนํามาซึ่ง
ความสุขของผูเรียน 
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 เฮลลิเวล และคณะ (Helliwell; & et al. 2010) ไดศึกษาถึงลักษณะของผูที่มีความสขุในการ
เรียนรูโดยใชแบบสํารวจ และแบบสังเกตผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนปรากฏวาลักษณะที่
สําคัญของผูที่มีความสุขในการเรียนรูคือมีความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลที่อยูรอบ
ขางมีสุขภาพกายและจิตดีพรอมใหความรวมมือในการทําสิ่งตางๆ กับสังคมยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ืนสามารถวางแผนทําสิ่งตางๆ ที่ตั้งไว ใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความมั่นใจ 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 มารุต พัฒผล (2546: 90-91) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ระดับนักเรียน
ไดแกความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัวและเจตคติตอครูผูสอนและ ตัวแปร
อิสระระดับหองเรียน ไดแก การจัดหองที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและคุณลักษณะของครูผูสอนกับ
ความสุขในการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2546 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน 727 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถาม 6 ฉบับ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรอิสระ ระดับนักเรียนไดแก ความภูมิใจในตนเอง 
ความสามารถในการปรับตัว และเจตคติตอผูสอน และตัวแปรอิสระระดับนักเรียนทุกตัวแปร ไดแก
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และเจตคติตอผูสอนสงผลทางบวกตอ
ความสุขในการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรอิสระระดับหองเรียนไดแก  
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลทางบวกตอความสุขในการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณลักษณะของผูสอนสงผลทางบวกตอความสุขในการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สายสมร โลหะกิจ  (2546: 37-58) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การบวกลบจํานวนซึ่งมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 10,000 โดยวิธีการเรียนรู
อยางมีความสุข กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)  จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคณิตศาสตรสูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และผลการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรูอยางมี
ความสุข ทําใหนักเรียนสนใจกระตือรือรนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียน รูจักบทบาทหนาที่
ของตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวันได 
 ศิริวัฒนา พูลสวัสด์ิ (2547: 1-4) ไดทําการศึกษาสภาพปจจัยในการสอนไดแก ปจจัยดาน
คุณลักษณะของผูเรียน ปจจัยในการสอนที่สัมพันธกับการเรียนรูอยางมีความสุขของนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีโดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน ระดับการศึกษาของผูปกครอง กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จํานวน 210 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยในการสอนที่ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข พบวาสภาพปจจัยใน
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การสอนที่ทําใหนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรียนรูอยางมีความสุข 3 อันดับแรก คือดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ดานอาคารสถานที่และสภาพ
ปจจัยในการสอนที่ทําใหนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเรียนรูอยางมีความสุขจัดอยู ในอันดับ
สุดทาย คือ ดานสื่อการเรียนและดานเครื่องมืออุปกรณตางๆ ปจจัยในการสอนดานบุคลิกภาพของ
ผูสอน ดานปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการการเรียนการสอน 
ดานสื่อการเรียน ดานอาคารสถานที่ ดานสภาพแวดลอม ดานเครื่องมืออุปกรณตางๆ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการเรียนรูอยางมีความสุข และปจจัยดานคุณลักษณะของผูสอนดานกระบวนการเรียน
การสอนและดานสิ่งสนับสนุน มีความสัมพันธเชิงพหุคูณในทิศทางบวกกับการเรียนรูอยางมีความสขุ
ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 สุขุมาล อุดม (2548: 48-50) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูอยางมีความสุขกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 250 คน ปการศึกษา 2547 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบการวัดการเรียนรูอยางมีความสุข จํานวน 48 ขอแยก
เปน 4 องคประกอบ คือองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานผูเรียน องคประกอบของ
การเรียนรูอยางมีความสุขดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุข
ดานผูสอน องคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวาองคประกอบของการเรียนรูอยางมีความสุขดานสัมพันธภาพกับเพ่ือน มีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (r = .396 และ r = .344) แต
องคประกอบดานผูสอน องคประกอบของการเรียนรูดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (r = .285 และ r = .236) 
 บพิตร อิสระ (2550: 1-5)  ไดพัฒนาโมเดลการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพมหานครที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่
ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โมเดลเชิงสาเหตุประกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปรคือ 
คุณลักษณะของครู การจัดการเรียนการสอน การไดรับการยอมรับ  คุณลักษณะภายในตนเอง  การ
ไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน  และการเรียนรูอยางมี
ความสุข ตัวแปรสังเกตไดในโมเดลมี 20 ตัวแปร การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติพ้ืนฐานและวิเคราะหโมเดลลิสเรล ผลการวิจัยพบวา  โมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนในการวิจยั
ครั้งนี้ การเรียนรูอยางมีความสุขไดรับอิทธิพลทางตรงสูงสุด จากการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
รองลงมาตามลําดับคือคุณลักษณะภายในตนเอง การไดรับการยอมรับ คุณลักษณะของครู การ
จัดการเรียนการสอนและการไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจสําหรับผูเรียนที่มีอิทธิพล
ทางออมสูงสุด การจัดการเรียนการสอน และรองลงมาตามลําดับคือคุณลักษณะของครู และการ
ไดรับการยอมรับ โดยการจัดการเรียนการสอนสงอิทธิพลทางออม ผานตัวแปรดานคุณลักษณะ
ภายในตนเอง การไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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โมเดลเชิงสาเหตุของการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความ
สอคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค - สแควรเทากับ 16.20 ที่องศาอิสระเทากับ 31 และมี
ความนาจะเปน .99 ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนมีคาเทากับ 1.00 ตัวแปรโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 71 
 เบญจมาพร อุนสุข  (2552: 1-3) เพ่ือศึกษาตัวแปรปจจัย ไดแกการอบรมสั่งสอนการ
ปรับตัวดานการเรียน เจตคติตอครูผูสอน บรรยากาศการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุขโดยแบงเปน 2 ดานไดแก ดานความสุขที่เกิดข้ึนใน
ตนเองและความสุขที่เกิดข้ึนในการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 405 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
การอบรมสั่งสอน การปรับตัวดานการเรียน เจตคติตอครูผูสอน 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 พบวาคาสมัประสทิธิก์าร
ถดถอยระหวางตัวแปรปจจัยกับการเรียนรูอยางมีความสุข 2 ดาน มีคาวิลคลแลมปดา .432 และคา
สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับการเรียนรูอยางมีความสุข ดานความสุขที่เกิดข้ึนใน
ตนเองและดานความสุขที่เกิดข้ึนในการเรียน มีคาสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ .699 และ .761 ซึ่งทุกดาน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: 1-3) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการไดแก 
สัมพันธภาพดานครอบครัว คุณภาพการสอนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพ่ือนกับการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุข กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2551 กลุมธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 364 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามวัดการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุข แบบสอบถาม
เพ่ือวัดสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการวัดคุณภาพการสอน แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียน และแบบสอบถามการวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียน
กับเพ่ือน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว คุณภาพการสอน แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนกับการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
เทากัน 0.751 ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดาน รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขไดรอยละ 56.40 ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติตอการเรียน และสัมพันธภาพระหวาง
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นักเรียนกับเพ่ือนสงผลทางบวกตอการเรียนรูชั้นในชั้นเรียนอยางมีความสุขอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 สวนปจจัยดานคุณภาพการสอนสงผลทางบวกตอการเรียนรูชั้นในชั้นเรียนอยางมี
ความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สําหรับปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว ไมสงผล
ตอการเรียนรูในชั้นเรียนอยางมีความสุขโดยปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงผลทางตอการเรียนรูชั้นใน
ชั้นเรียนอยางมีความสุขมากที่สุด รองลงมาคือสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือน 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 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดความเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร แบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนรู แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑ  รอย
ละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสุขในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
หลังจากไดรับการเรียนรู สูงกวาหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
วิเคราะหจากขอมูลเชิงคุณภาพพบวาสอดคลองกันคือนักเรียนมีความรูสึกที่ดีจากการจัดกิจกรรม  
ทั้ง 3 ดานคือดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจทํางาน ดานบุคคลพบวา
นักเรียนสวนใหญพอใจและมีความสุขที่ไดกิจกรรมกับเพ่ือน ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู พบวา
นักเรียนสวนใหญรูสึกพอใจ ตอสื่ออุปกรณการเรียนรู สภาพแวดลอมที่ผอนคลาย และจากการ
ทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกกับความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียน หลังจากไดรับการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรู พบวามี
ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 1.  ความหมายและองคประกอบของความสุข พบวาความสุขที่แทจริงเปนกระบวนการที่
เกิดข้ึนภายในตนของผูเรียน เมื่อผูเรียนมีความสุขจะมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียนรู และ
สนุกสนานในการเรียน รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น กลา
แสดงออก และสามารถนําความรูที่ ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ความสุขของผูเรียนเปนผลมาจาก
การพัฒนาดานจิตใจของตนเองโดยเชื่อมโยงกับศาสนา การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การเขาใจใน
ความหมายและคุณคาของชีวิต ตลอดจนความเขมแข็งของจิตใจ ตลอดจนการมองโลกตามความ
เปนจริง (เจริญขวัญ นําพา. 2554: 23; Holderl; & et al. 2008: 1-3) นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญ 
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ไดกําหนดองคประกอบของความสุข ประกอบดวยการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน การจัดการเรียนรู 
และสภาพแวดลอม (บพิตร อิสระ. 2550: 1-5; Helliwell; & eat al. 2010: 20)  
 2.  ปจจัยที่สัมพันธหรือสงผลตอความสุขในการเรียนรู ไดแก ปจจัยภายในของผูเรียนซึ่ง
แบงออกเปนดานสุขภาวะ  ดานศีลศึกษา คือ พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางมี
คุณประโยชนใหอยูในสังคมอยางเก้ือกูลมีความสุขรวมกัน ดานจิตตศึกษา คือ พัฒนาจิตใจใหงอก
งามในคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคงและมีความสุข ดานปญญาศึกษา คือ พัฒนาปญญาใหเกิด
ความรูเขาใจเทาทันของสิ่งทั้งหลาย ตรงตามเปนจริง มีความสุขจากภายใน ปจจัยภายนอกซึ่ง
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 มีสัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน 
มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออก และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดและสามารถเติบโตเปนคนดีและเปนพลโลกที่ดีตอไปในอนาคต (สายสมร โลหะกิจ. 
2546; Holder; & et al. 2008) 
 4.  การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก
เรียนตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจของตนเอง (บพิตร อิสระ. 2550)  
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสุข ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหทฤษฎี
และนําแนวคิดตางๆที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแบบการเรียนรู (Learning Style) 
ที่เนนความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ทฤษฎีกระจกเงาและกระบวนการทํางานของสมอง (Mirror 
Neurons) ซึ่งเนนกระบวนการทํางานของสมองเพ่ือมุงมั่นพัฒนาตนเอง เขาใจตนเองและเหน็ใจผูอ่ืน การ
จัดการศึกษาทางเลือก (Alternative Education) ที่มุงพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษยโดยใหสิทธิ
เสรีภาพในการเลือก อันจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรู การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร( 
Communicative Approach) และการเรียนรูภาษาโดยบูรณาการเนื้อหาวิชา ( Content and Language 
Integrated Learning) ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่พัฒนาผูเรียนอยางสมดุล และสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอ่ืนอีกทั้งแสวงหาคําตอบอยางมีเหตุผลตามความถนัดของตน จากทฤษฎีและแนวคิดตางๆ 
นํามาซึ่งการพัฒนาแบบการเรียนที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ตามแนวทางศาสนา โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี ้
 
 2.  แบบการเรียนรู (Learning Style) 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถใชทักษะใน
การหาความรูดวยตนเองตามแบบการเรียนรูที่แตกตาง (Common Core.2009.21) และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคลทีมี
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ตอการพัฒนาอัตลักษณของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่สรางสรรคและสมบูรณ (Johnson, D.W. 
2009: 365-369) ผูวิจัยไดศึกษาประเด็นของแบบการเรียนรูดังหัวขอตอไปนี้ 
 
 2.1 ความหมายของแบบการเรียนรู 
 จากการศึกษาความหมายของแบบการเรียนรู ของนักวิชาการพบวาแบบการเรียนรู
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 
 จากการศึกษาประเภทของแบบการเรียนรูตามแนวตะวันตกและนักการศึกษาของไทย
พบวามีความสอดคลองกันโดยสรุปไดวา 
 พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต. 2535: 113) ไดกลาวถึงหลักและวิธีการในทางพุทธ-
ศาสนาวาแบบการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญามี 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  
 ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่เชื่อวา แบบการเรียนรูที่แตกตางกัน 
จําแนกได 4 ประการ คือ 
 1.  แบบการเรียนรูจําแนกตามชองทางการรับรู (Perceptual Pathways or Learning 
Modality) เปนแบบการเรียนรูที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการที่อาศัย
ขอมูลและประสบการณตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก หู (วิญญาณ)  ตา (จักษุวิญญาณ) 
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จมูก (มานวิญญาณ)  ลิ้น (ชิวหาวิญญาณ)  กาย (สัมผัสวิญญาณ)  การเรียนรูเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมี
การรับรู และนําสิ่งที่รับรูไปสูกระบวนการทางสมอง เพ่ือประมวลผลขอมูล  (Klausmeier. 1985: 51)  
โดยผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา  (Bruner. 
2008: Online; Piaget. 2011: Online) ซึ่งความแตกตางเหลานี้จะสงผลตอลักษณะ และกระบวนการ
รับรูใน แตละบุคคล ผูเรียนบางคนสามารถเรียนรูไดทางสายตาหรือการมองเห็น ผูเรียนบางคน
สามารถรับรูไดดีจากการฟง หรือการใชประสาทสัมผัสทางหู ดวยเหตุนี้เองนักการศึกษาและ
นักวิชาการหลายทานที่เห็นดวยกับหลักการดังกลาวจึงไดจําแนกแบบการเรียนรู จําแนกตาม
ชองทางการเรียนรู (Perceptual Pathways of Learning Modality)  ดังนี้ 
 คิง  (King. 1994: 67-82)  ไดจําแนกแบบการเรียนของนิสิตนัก ศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐาน
ทฤษฎีการทํางานหลายมิติของเซลลสมอง (Multifaceted Functions of the Brain) โดย  แบงการ
เรียนของนักเรียนออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ 
 1. แบบการเรียนแบบการเห็น (Visual)  หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของนิสิตที่มี
แนวโนมในการใชสายตามองภาพกราฟ แผนภูมิตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู 
 2. แบบการเรียนแบบการฟง (Audio) หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของนิสิต
นักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชหูฟงขอความสื่อตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู 
 3. แบบการเรียนแบบอาน (Reading) หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของนิสิต
นักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชสายตาอานขอเขียน หรือขอความที่ใชเอกสารตําราตางๆ เพ่ือ
กอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู 
 4. แบบการเรียนแบบการเคลื่อนไหว (Kinesthetic) หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของ
นิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนมในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งกอใหเกิดความทรงจําและ การเรียนรู 
 นอกจากนี้ คิง (King) ยังไดแบงการเรียนของนิสิตนักศึกษาตามลักษณะการที่สมองจัด
กระทํากับขอมูลเปนสองแบบ คือ แบบการเรียนแบบจับกลุม กับแบบการเรียนแบบการเชื่อมโยง
เปนสาย ซึ่งแบบการเรียนแบบจับกลุม หมายถึง ลักษณะและวิธีการของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนม
ในการจับจุด จับประเด็นใหเปนกลุมเปนประเภทเพ่ือกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู สวน แบบ
การเรียนแบบการเชื่อมโยงเปนสาย หมายถึง ลักษณะและวิธีการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มี
แนวโนมในการเชื่อมโยงมโนทัศน ในรูปของการเชื่อมโยงคําโดยมีกระบวนและข้ันตอนของการ
เชื่อมโยงในแนวตรง (Linear) เพ่ือกอใหเกิดความทรงจําและการเรียนรู 
 คณะกรรมการฝายทรัพยสินมหาวิทยาลัยอิลลินอยส (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
ลักษณะแบบเรียนนี้จะชอบการสอนที่ครูใชกระดานชอลก หรือการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยท
เพ่ือที่จะแสดงใหเห็นโครงเรื่องเนื้อหาระหวางการบรรยาย ชอบจดบันทึกผูเรียนแบบนี้จะชอบ
สภาพแวดลอมแบบงายๆ ซึ่งผูเรียนที่มี่แบบการเรียนแบบนี้เหมาะสําหรับการเรียนการสอนบน
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เครือขายเปนอยางมาก เพราะขอมูลตางๆ ของเนื้อหาการเรียนการสอนมักจะนําเสนอในรูปของ
ตัวอักษร 
 2. แบบการเรียนแบบการอาน (Visual / Nonverbal Learners) ผูเรียนจะเปนแบบชอบใช
ภาพกราฟก นําภาพวาดแผนขอมูล เชน การใชภาพการตูน เปนตน ในการเรียนการสอน ใน
หองเรียน ผูเรียนชอบใหครูใชวีดิทัศน ภาพยนตร แผนที่ และภาพวาด (Diagram) ผูเรียนในลกัษณะ
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 เพ่ือเผยแพรขอมูลทางเสียงและการประชุม
ผานคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนที่มีแบบการเรียนดังกลาวนี้เรียนไดดีที่สุด 
 4. แบบใชการเคลื่อนไหว (Tactile / Kinesthetic Learners) ผูเรียนในลักษณะนี้ใชการ
เคลื่อนไหว หรือแตะตองสวนรางกาย เชน นับนิ้ว ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหว ผูเรียนประเภทนี้ชอบ
การปฏิบัติ ทดสอบ หรือศึกษานอกสถานที่ แตถาในการเรียนการสอนบนเครือขาย ควรใช
สถานการณจําลองกราฟก 3 มิติ และมีการสนทนาบนเครือขาย 
 เรด  (Reid.  2010: Online) ศึกษาและจัดกลุมแบบการเรียนรูเปน 6 ประเภท โดยยึด
ลักษณะการรับรูขอมูลและการทํางาน คือ 
 1. การเรียนรูโดยใชสายตา (Visual Learning) หมายถึง การใชภาษาเพ่ือการศึกษาขอมูล
ทั้งที่เปนภาษาและภาพ เชน อานหนังสือ 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
เพ่ือนหรือเพ่ือนรวมชั้นทั้งแบบเปนคูหรือเปนกลุม 
 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 
ชอบจดขอมูลเพ่ือไวทบทวนภายหลัง 
  2.2 ผูเรียนแบบมองภาพ (Spatial) ไมชอบดูภาษาเขียน แตชอบที่จะเห็นขอมูลที่
ปรากฏในรูปของภาพ ตาราง แผนภูมิ การสาธิต วีดิทัศน ภาพยนตร 
  2.3 ผูเรียนแบบเคลื่อนไหว (Kinesthetic Learners) แบงออกเปน 2 แบบคือ ผูเรียนที่
ชอบการสัมผัสหรือการลงมือกระทํา (Tactile / Touch) และผูเรียนที่ชอบปฏิบัติ 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 ชอบแกปญหาตามข้ันตอนที่กําหนดไว 
  1.2 ผูเรียนแบบญาณหย่ังรู (Intuitive Learner)  ผูเรียนประเภทนี้ชอบการไตรตรอง 
การจินตนาการ การคิด และการตีความ ชอบการเรียนรู และความหลากหลาย 
 2. ดานการนําเขาขอมูล (Input) เปนทางเขาของขอมูลที่ผูเรียนรับเขาทางตาหรือทางหู มี 
2 แบบคือ  
  2.1 ผูเรียนแบบการมอง (Visual Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบรับขอมูลจากสิ่งที่
มองเห็น ไดแก รูปภาพ ภาพยนตร แผนภาพ กราฟ แผนผัง และการแสดง 
  2.2 ผูเรียนแบบถอยคําภาษา (Verbal Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบรับขอมูลจากสื่อ
ที่เปนภาษา ไดแก คําพูด งานเขียน 
 3. ดานการจัดระบบขอมูล (Organization) เปนการจัดระบบขอมูลเพ่ือความสะดวกสบาย
ของผูเรียน มี 2 แบบ คือ 
  3.1 ผูเรียนแบบนิรนัย (Deductive Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนโดยวิธีสังเกตดู
ผลการทดลอง หรือดูตัวอยางที่เกิดข้ึนแลวสรุปอางอิงไปสูกฎหรือทฤษฎี 
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  3.2 ผูเรียนแบบอุปนัย (Inductive Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนกฎทั่วๆ ไป
กอน แลวนําไปสูผลที่เกิดตามมารวมถึงการนําไปประยุกตใช 
 4. ดานการจัดกระทําขอมูล (Processing) เปนกระบวนการทางสมองที่ซับซอนในการรับ
เอาขอมูลแลวนํามาจัดกระทําจนเกิดความรู มี 2 แบบคือ 
  4.1 ผูเรียนแบบปฏิบัติ (Active Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบ
ทดลอง อภิปราย อธิบายใหผูอ่ืนฟง ชอบทํางานกลุม 
  4.2 ผูเรียนแบบไตรตรอง (Reflective Learner) ผูเรียนประเภทนี้ชอบใชเวลาในการคิด
ใครครวญกอนลงมือปฏิบัติ ชอบทํางานเปนคูหรือคนเดียว 
 5. ดานการทําความเขาใจขอมูล (Understanding) เปนการทําความเขาใจขอมูลที่ไดรับ มี 
2 แบบคือ 
  5.1 ผูเรียนแบบทําความเขาใจขอมูลเปนสวนๆ (Sequential Learner) ผูเรียนประเภท
นี้สามารถรับรูขอมูลและทําความเขาใจขอมูลในแตละสวนยอยๆ ที่สัมพันธกันเปนแนวตรงเปนลําดับ 
ชอบแกปญหาแบบเปนข้ันตอนและงายในการปฏิบัติตาม 
  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) มาเชื่อมโยงเขากับองคประกอบดานชองทางการรับขอมูล (Perceptual 
Pathways) และองคประกอบดานสภาวะของบุคคล ขณะที่รับขอมูล (States of Consciousness) มา
เชื่อมโยงเขาดวยกัน แบงแบบการเรียนรูได 6 แบบ ดังนี้คือ 
 1. แบบ V – A – K เปนผูเรียนที่เรียนไดดีที่สุด เมื่อไดอานและเลาเรื่องตางๆ ใหผูอ่ืนฟง 
เปนผูเรียนที่ขยันอานหนังสือแตไมชอบเลนกีฬา 
 2. แบบ V – K – A เปนผูเรียนที่เรียนไดดีที่สุด เมื่อไดลงมือปฏิบัติตามแบบอยาง ชอบตั้ง
คําถามไปเรื่อยๆ ชอบทํางานเปนกลุม 
 3. แบบ A – K – V เปนผูเรียนที่ไดดีที่สุด หากไดสอนคนอ่ืน ชอบขยายความเวลาเลา
เรื่อง แตมักมีปญหาเก่ียวกับการอานและการเขียน 
 4. แบบ A – V – K เปนผูเรียนที่สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดชัดถอยชัดคํา พูดจามี
เหตุผล รักความจริง ชอบเรียนวิชาที่ตองใชความคิด เวลาเรียนจะพูดเพ่ือใหตนเองเขาใจ 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 ทางสายตา 

(Visual) 

ทางโสต
ประสาท 

(Auditory) 

ทางประสาท
สัมผสั 

(Tactile) 

ทางการ
เคลื่อนไหว
รางกาย 

(Kinesthetic) 
1. คิง/คณะกรรมการฝาย   
  ทรัพยสินมหาวิทยาลัย  
  (1994) 

    

- แบบเห็น     
- แบบการฟง     
- แบบการอาน     
- แบบการเคลื่อนไหว 
 

    

2. เรด/คลาก (2010)     
- แบบการใชสายตา     
- แบบการฟง     
- แบบการปฏิบัติ     
- แบบการกระทํา     
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

การเรียนรูที่จําแนกตามชองทางการรับรู 

แนวคิดนักวิชาการ/ 
แบบการเรียนรู ทางสายตา 

(Visual) 

ทางโสต
ประสาท 

(Auditory) 

ทางประสาท
สัมผสั 

(Tactile) 

ทางการ
เคลื่อนไหว
รางกาย 

(Kinesthetic) 
3. เฟลเดอรและซิลเวอรแมน  
 (2008) 

    

- แบบประสาทสัมผัส     
- แบบญาณหย่ังรู     
- 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 12 10 3 9 
 
 หมายถึงความสัมพันธระหวาง แนวคิดของนักวิชาการกับแบบการเรียนรูที่จําแนกตาม
ชองทางการรับรู 
 
 จากตาราง 3 แสดงการสังเคราะหแบบการเรียนรูที่จําแนกตามเรื่องทางการรับรู 
(Perceptual Pathways of Learning Modality) พบวา แบบการเรียนที่รับรูและนําสิ่งที่รับรูสู
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 สุตมย-
ปญญา เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติหรือเรียนรูดวยการฟง การบรรยาย การ
อภิปราย บทสนทนา เรื่องสั้น เพลง หรือเพลงเขาจังหวะ แถบบันทึกเสียง 
 3. แบบการเรียนรูจากการเคลื่อนไหวรางกาย / การปฏิบัติ (Kinesthetic / Tactile 
Learner) หรือแบบการเรียนแบบภาวนามยปญญา เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ผู เรียนเลือกฝก 
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)  การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเมื่อบุคคลนําขอมูลหรือสิ่งเราตางๆ ที่รับรูมาประมวลผล 
(Processing) ในสมองเกิดเปนความรู ความเขาใจ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานที่จําแนกแบบการ
เรียนรูตามหลักการหรือทฤษฎีกระบวนการคิด ดังนี้ 
 วิทคิน  และคณะ  (Witkiin; & et al. 1997: 104)  ไดจําแนกแบบการเรียนรู 2 แบบ ดังนี้  
 1. แบบพ่ึงพาสิ่งแวดลอม (Field Dependent Learning) ผูเรียนประเภทนี้มองสิ่งตางๆ 
เปนภาพรวม ชอบอยูใตอิทธิพลสิ่งแวดลอม ตองการแรงเสริมจากสังคม รับรูในเรื่องของมโนทัศน 
ชอบใชอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
 2. แบบไมพ่ึงพาสังคม (Field Independent Learning) ผูเรียนประเภทนี้มองสิ่งตางๆ 
อยางวิเคราะห ไมชอบอยูใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เปนตัวของตัวเอง ชอบทดสอบสมมติฐาน 
 แม็กคาธีร (McCarthy.  2007: Online)  ไดนําแนวคิดวงจรการเรียนรูเชิงประสบการณของ
คอลบ มาพิจารณาวามี 2 มิติคือ การรับรู (Perception) และกระบวนการ (Processing) การรับรู
เกิดข้ึนจากประสบการณตรง (Concrete Experience) และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม 
(Abstract Conceptualization) ซึ่งแทนดวยแกนตั้ง (y) สวนกระบวนการรับรูเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
จริง (Active Experimentation) และจากการเฝาสังเกต (Reflective Observation) ซึ่งแทนดวยแกน 
(x) เมื่อเกิดทั้งสองตัดกัน ทําใหเกิดพ้ืนที่ 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 ใชเหตุผลเพ่ือทําความเขาใจกับเรื่องตางๆ ชอบ
ใชคําถามประเภท “อะไร” (What) 
 3. ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common Sense Learner) ชอบเรียนรูจากการนําความรู 
ความคิดไปปฏิบัติ ชอบทดลองเพ่ือหาคําตอบที่ตองการ ชอบใชคําถามประเภท “อยางไร” (How) 
 4. ผูเรียนที่ถนัดปฏิบัติเชิงสถานการณ (Dynamic Learner) ชอบเรียนรูจากการนํา
ประสบการณรูปธรรมสูการปฏิบัติ ชอบเสี่ยงเผชิญสถานการณตางๆ สนุกกับการคนพบ และ
ประดิษฐงาน ชอบใชคําถามประเภท “ถา” (If) 
 ซึ่งสอดคลองกับ คอลบ  (Kolb.  2008: Online)  ซึ่งไดเสนอการเรียนรูเชิงประสบการณ 
(Experiential Learning Style) เพ่ืออธิบายกระบวนการเรียนรูของบุคคล เมื่อบุคคลไดรับ
ประสบการณตรงหรือประสบการณเชิงรูปธรรม (Concrete Experience)  บุคคลจะเรียนรูจาก  การ
สังเกต ไตรตรอง (Reflective Observation) เฝาดูและรับฟงและสรางเปนความคิดรวบยอด 
(Abstract Conceptualization) การเรียนรูในข้ันนี้จะมุงใชเหตุผลและความคิด นําความคิดรวบยอด
ใหมมาทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) จริงในสถานการณตางๆ การเรียนรูจะเกิดจาก  
การกระทําและเริ่มการเรียนรูตามวงจรในรอบใหมตอเนื่องไปเรื่อยๆ จากแนวคิดวงจรการเรียนรู เชงิ
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 มีความสนใจในหลักการเชิงนามธรรม ชอบคิด
ไตรตรอง สรุปเปนหลักการหรือทฤษฎีจากขอมูลที่ไดรับ ชอบคิดเชิงทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ 
 3. แบบการเรียนรูแบบเอกนัย (Convergent: Thinking and Doing) เปนแบบการเรียนรูที่
เรียนไดดีจากการคิดและการกระทํา ชอบการวางแผน การคิดแกปญหา การลงมือปฏิบัติ เพ่ือ
แสวงหาคําตอบทีถู่กตอง 
 4. แบบการเรียนรูแบบประยุกตใช (Accommodative: Doing and Experiencing) เปน
แบบ การเรียนรูที่เรียนไดดีจากการลงมือกระทํา การทดลองชอบเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือรับรู
ประสบการณที่หลากหลาย เปนผูชอบทําและแกปญหาดวยการปฏิบัติจริง ชอบทํางาน และสนใจใน
การประยุกตใชเทคนิคตางๆ 
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 จากการศึกษาแบบการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะหรือกระบวนการคิด (Cognitive Style) 
พบวา การเรียนรูที่จําแนกตามกระบวนการคิด ผูเรียนจะตองมีสิ่งเรา หรือการจัดประสบการณตางๆ 
จากครู เพ่ือผูเรียนจะไดนําไปประมวลผล (Processing) ในสมองจึงจะเกิดเปนความรูความเขาใจ 
โดยอาศัยประสบการณเดิมของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของผูวิจัยในเรื่องทฤษฎยูี (U-
Theory) ซึ่งเปนข้ันตอนที่ผูเรียนจะตองวิเคราะหและประมวลผลในสิ่งที่รับรู เพ่ือกอใหเกิดการรับรู
และความสุขในการเรียนรู 
 
 แบบการเรียนรูจําแนกตามลักษณะของพฤติกรรม (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
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสุขหากไดทํา และไดคิดดวยตนเอง 
 2. แบบพ่ึงพา (Dependent Learning) ผูเรียนประเภทนี้ขาดความรู ความสามารถ และ
ความมั่นใจในตนเอง จึงยึดผูอ่ืนเปนแนวทางในการเรียนรู จะเลียนแบบ หรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูอ่ืน 
 3. แบบรวมมือ (Collaborative Learning) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรวมกับผูอ่ืน มี
ความสุขในการเรียนรู หากไดมีปฏิสัมพันธทํางานรวมกับผูอ่ืน  
 4. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance Learning) ผูเรียนประเภทนี้ขาดแรงจูงใจ และจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
 5. แบบแขงขัน (Competitive Learning) ผูเรียนประเภทนี้ชอบการเรียนที่มีลักษณะ ทา
ทาย มีพยายามที่จะทําอะไรไดดีกวาผูอ่ืน การชนะผูอ่ืนเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 6. แบบมีสวนรวม (Participant Learning) ผูเรียนประเภทนี้มีความรับผิดชอบในการเรียน
และพยายามเรียนรูใหไดมากที่สุดในสิ่งที่ตนตองการ ไมสนใจเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไมสัมพันธกับ
เปาหมายการเรียนรูของตน 
 แคนฟลต  (Canfield.  2007: Online)  ไดนําเสนอแบบการเรียนรูตามลักษณะพฤตกิรรมที่
ผูเรียนแสดงออก 9 แบบ ดังนี้ 
 1. แบบอิงสังคม (Social Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรวมกับผูอ่ืน 
 2. แบบอิสระ (Independent Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบใชความคิดและทํางานอยาง
อิสระตามลําพัง 
 3. แบบคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบคิดและทํางานที่มี
ลักษณะเปนนามธรรม หลักการ หรือทฤษฎี 
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 4. แบบประยุกตใช (Applied Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรูในเรื่องที่เปนรูปธรรม 
การทํากิจกรรม หรือโครงงาน 
 5. แบบสังคมเชิงประยุกตใช (Social Applied Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบปฏิสัมพันธและ
เรียนรวมกับผูอ่ืนในกิจกรรมที่มีลักษณะเปนรูปธรรม หรือการประยุกตใชความรู  ในสถานการณ
ตางๆ 
 6. แบบสังคมเชิงมโนทัศน (Social Conceptual Style) ผูเรียนประเภทนี้ชอบปฏิสัมพันธ
หรือเรียนรวมกับผูอ่ืน 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 ชอบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหมีสวนในการกําหนดรูปแบบเองไดนําการประชุม 
อภิปราย ไดรวมแกปญหาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน กิจกรรมที่เรียนรูไดนอยที่สุด คือ 
การฟง บรรยายการทํางานโดยลําพัง 
 2. นักไตรตรอง (Reflectors) มีแบบการเรียนรูที่ชอบเฝาสังเกต พิจารณา ไตรตรอง 
ประสบการณและความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางรอบคอบ จะเรียนรูไดดีที่สุดจากกิจกรรมที่ใหคิดกอน
ทํา มีเวลาใหเตรียมการอานเอกสารลวงหนา ฟงผูอ่ืนและเก็บเก่ียวแนวความคิดของการอภิปราย
กอนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ชอบทํางานตามลําดับข้ันตอน ไมชอบเขารวมกิจกรรม
ตางๆ โดยตรง 
 3. นักทฤษฎี (Theorists) มีแบบการเรียนรูที่ชอบสรุปหลักการทฤษฎี ชอบแกปญหาอยาง
มีกฎเกณฑ จะเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อไดมีโอกาสสํารวจตรวจสอบ ซักถาม และทดลอง 
 4. นักปฏิบัติ (Pragmatists) มีแบบการเรียนรูที่ชอบอยูกับความเปนจริง ชอบตัดสินใจใน
แนวทางที่นําไปปฏิบัติได และใชแกปญหาได 
 จากการศึกษาแบบการเรียนรูที่จําแนกตามลักษณะพฤติกรรม (Behavior Style) เปนการ
จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูอ่ืน ซึ่งผูเรียนจะเรียนรูไดดีเมื่อทราบ
เปาหมายของการเรียนไดเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน และทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง จนประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งเปนสวนหนึ่งซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความสุข หากผูสอนเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
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 แบบการเรียนรูจําแนกตามบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context / Environment) 
 ดันท และดันท  (Dunn; & Dunn.  2007: Online)  ไดศึกษาแบบการเรียนรูแบบพ่ึงพิง
บริบท หรือสภาพแวดลอมดานกายภาพ ดานอารมณ ดานสังคม ดานรางกาย และดานจิตวิทยา 
ดังนี้ 
 1. ภาวะดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
  1.1 เสียง บางคนชอบเรียนหรือศึกษาในหองเรียน บางคนทนตอเสียงรบกวนได 
  1.2 แสง บางคนเรียนไดดีในหองแสงสวางมากๆ บางคนชอบศึกษาในหองที่มีแสงไฟ
สลัวๆ 
  1.3 อุณหภูมิ บางคนชอบเรียนในสภาพอากาศหนาว บางคนชอบเรียนในสภาพอากาศ
อบอุนหรือรอน 
  1.4 ที่นั่งบางคนนั่งศึกษาที่โตะซึ่งมีผูอ่ืนนั่งหลายคน บางคนชอบนั่งศึกษาที่โตะ ซึ่ง
ออกแบบใหนั่งคนเดียวเปนสัดสวนเฉพาะ 
 2. สภาวะดานอารมณ ประกอบดวย 
  2.1 แรงจูงใจ บางคนเรียนเพราะมีแรงจูงใจภายใน (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 บางคนก็ชอบเรียนเด่ียว 
บางคนชอบเรียนเปนกลุม 
 4. สภาวะดานรางกาย ประกอบดวย 
  4.1 การรับรู บางคนชอบเรียนดวยการดูหรือสังเกต บางคนชอบเรียนดวยการฟง บาง
คนชอบเรียนดวยการสัมผัส บางคนชอบเรียนดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
  4.2 ความตองการสิ่งกระตุนขณะเรียนรู ผูเรียน เรียนไดดีหากไดรับสิ่งกระตุนทีร่างกาย
ตองการขณะดําเนินการ 
  4.3 เวลา  ผูเรียนบางคนเรียนไดดีที่สุดในตอนเชา บางคนเรียนไดดีในตอนบาย บาง
คนอานหนังสือไดอยางมีสมาธิในตอนเชามืด ทั้งนี้เพราะการทําหนาที่ของรางกายของแตละคนจะมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในชวงเวลาที่แตกตางกัน 
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  4.4 การเคลื่อนไหว  บางคนเรียนไดดีเมื่อมีการเคลื่อนไหวรางกาย บางคนเรียนไดดี
เมื่ออยูนิ่งๆ 
 จากการศึกษาการเรียนรู ที่จําแนกตามบริบทในสภาพแวดลอม (Context Environment) 
ผูวิจัยพบวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี เมื่ออยูในสภาพการเรียนรูที่เหมาะสม และความพรอมของ
รางกาย อารมณ จิตใจของผูเรียน 
 จากแนวคิดเก่ียวกับแบบการเรียนรู 4 ประเภท ผูวิจัยพบวา แบบการเรียนภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู จะตองเปนแบบการเรียนที่เนนใหผูเรียนไดเปนผูเลอืก
ตามความถนัด หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากการที่ผูศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ การสอนภาษาอังกฤษ 
สวนใหญจะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานชองทางการรับรู ซึ่งแบงเปน 
 1. จินตามยปญญา หมายถึง ปญญาเกิดโดยการพิจารณา 
 2. สุตมยปญญา  หมายถึง ปญญาอันเกิดจากการรับฟงสิ่งตางๆ 
 3. ภาวนามยปญญา หมายถึง ปญญาอันเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติ 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาทฤษฎีการศึกษาตางๆ ผูวิจัยพบวา นอกจากแบบการเรียนรู
ซึ่งผานชองทางการรับรูตางๆ แลวยังมีแบบเรียนรูซึ่งเอ้ือใหเกิดความสุขในการเรียนรู ซึ่งเปนการ
เรียนรูที่ผานกระบวนคิด พิจารณาโดยแยบคาย (Cognitive Style)  และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรูที่กอใหเกิดกัลยาณมิตรทั้งกับครูและผูเรียน และผูเรียนกับ
เพ่ือน อันเปนแนวทางในการอยูรวมกันอยางสันติที่กอใหเกิดความสุขแกผูเรียนในที่สุด 
 
 2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบการเรียนรู 
   

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 เรด (Reid. 1987: 2-4) ไดศึกษาแบบการเรียนรูของนักศึกษาที่เปนชนพ้ืนเมืองและ
นักศึกษาที่ไมใชชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยูในอเมริกาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 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 ภาษาอินโดนีเซียมี
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
อาหารมีคะแนนต่ํากวานักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ เมื่อจําแนกตามตามแบบการเรียนรูพบวา ผูเรียน
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แบบประสาทสัมผัสและผูเรียนแบบญาณหย่ังรูมีคะแนนต่ํากวาผูเรียนประเภทอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมผูเรียนที่มีแบบการเรียนในการฟงมีคะแนนสูงกวาผูเรียนประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้จาก
การศึกษาพบวาไมมีแบบการเรียนใดที่ดีที่สุดแตควรจะมีการผสมผสานกันเพ่ือใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด 
 มอนทโกเมอรี่ (Montgomery. 1998: 34) ไดศึกษาทัศคติของผูเรียนตอแบบการเรียนรู
ตางๆ ตามแนวทฤษฎีของเฟลเดอรและโซโลแมน โดยใชแบบวัดแบบการเรียนรูของคณะที่มีตอชุด
การสอนแบบมัลติมีเดียวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน ผลการศึกษาพบวาผูเรียนแบบประสาท
สัมผัสและผูเรียนแบบการมองมีคะแนนสอบในดานการสาธิตอยูในระดับสูง ผูเรียนแบบประสาท
สัมผัสชอบเรียนสิ่งที่เปนสมการ แตไมสามารถเขาใจเรื่องสมการไดดีเทาผูเรียน แบบญาณหย่ังรู 
ผูเรียนแบบปฏิบัติ ประสาทสัมผัส และผูเรียนแบบประสาทสัมผัสชอบการชมภาพยนตรมากกวา
ผูเรียนแบบไตรตรอง แบบญาณหย่ังรูและแบบภาษา 
 เดียส และคารทแนล (Diaz; & Cartnal. 1999: 22-30) ไดศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียน
ของผูเรียนในการเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรกับในชั้นเรียนปกติ โดยใชแบบวัดแบบการเรียน
ของ Grasha และ Riechmann ผลการวิจัยพบวาผูเรียนที่เลือกเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรจะมี
แบบการเรียนแบบอิสระ (Independent) และจากการวิเคราะหความสัมพันธพบวาผูเรียนเต็มใจที่จะ
เรียนรูรวมกันถาผูสอนใหคําแนะนําและเอาใจใส และแรงจูงใจภายในมีผลตอผูเรียนมากกวาแรงจงูใจ
มากภาษาอารบิคมีคะแนนเฉลี่ย 15.09  
 ยูนเฟย (Yunfei. 2002: 2-5) ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของแบบการเรียนตอการเรียน
บนเว็บของนิสิตปริญญาตรี โดยแบงแบบการเรียนตามแบบของ Kolb ซึ่งผลการวิจัยพบวาแบบการ
เรียนของผูเรียนสงผลกระทบตอการเรียนบนเว็บ มีปฏิสัมพันธกันระหวางรูปแบบการเรียนกับ
ความสามารถของผูเรียน และผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบเอกนัย (Converges) มีความสุขและ
ความพอใจในการเรียนมากกวาผูเรียนแบบดูดซึม (Assimilators) 
 ชาง (Chang. 2004: 45) ไดศึกษาวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษและแบบการเรียนรูของ
นักศึกษาดวยวิธีด้ังเดิมและวิธีที่พัฒนาข้ึนใหม ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหวางนักศึกษาที่ใชวิธีเรียนด้ังเดิมโดยยุทธวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
ตามแบบความจํา การฟง และแบบปฏิบัติตามสถานการณตางๆ มากกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธี
ใหม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายในการใช
ยุทธวิธีในการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบจํา และแบบการเรียนรูแบบปฏิบัติตามสถานการณตางๆ
มากกวานักศึกษาชาย จากผลการศึกษานี้จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ของนักศึกษา  ชาว
ไตหวันมีความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษาและแบบการเรียนรูของนักศึกษา 
 อัลมาซา และคณะ (Almasa; & et al. 2009: 23-34) ไดศึกษาแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาชาวมาเลเซียมีแบบการเรียนรูที่เนนการเคลื่อนไหว สวนนักศึกษา
มาเลเซียเชื้อสายจีนมีแบบการเรียนรูแบบการฟงและการดู 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 กาญจนา พันธโยธี (2542: 1-3) ไดศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเปรียบเทียบแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือ
เปรียบเทียบแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามแนวคิดของ Felder; & 
Silverman ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีแบบการเรียนแบบการมองในมิติของการนําเขา
มากที่สุด รองลงมาคือแบบประสาทสัมผัสในมิติดานการรับรู สวนแบบการเรียนที่พบนอยที่สุด คือ
แบบถอยคําภาษาในมิติดานการนําเขาขอมูล เมื่อจําแนกรายมิติพบวา ดานการรับรูนักศึกษามี  
แบบการเรียนประสาทสัมผัสมากกวาญาณหย่ังรู ดานการนําเขาขอมูลนักศึกษามีแบบการเรียน  
แบบการมองมากกวาแบบถอยคําภาษา ดานการจัดทําขอมูลนักศึกษามีแบบการเรียนแบบปฏิบัติ
มากวาแบบไตรตรอง ดานการทําความเขาใจขอมูล นักศึกษามีแบบการเรียนแบบองครวมมากกวา
แบบเปนข้ันตอน เมื่อเปรียบเทียบระหวางแบบการเรียนกับเพศ ภูมิลําเนาระดับชั้นป กลุมสาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเภทของการเขาศึกษา พบวา เพศและกลุมสาขาวิชามีความสัมพันธ
กับแบบการเรียนที่ระดับ .05 แตไมพบความสัมพันธภูมิลําเนา ระดับชั้นปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และประเภทของการรับเขาศึกษากับแบการเรียน 
 ปญชลี วาสนสมสิทธิ์  (2542: 1-20) ไดศึกษาแบบการเรียนของนิสติปริญญาตรีที่เรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบแบบการเรียนตามกลุมคณะสายวิทยาศาสตรและกลุมคณะที่ไมใชสายวิทยาศาสตร 
เปรียบเทียบเจตคติตอแบบการเรียนตามเพศของกลุมคณะ และเปรียบเทียบเจตคติตอแบบการเรยีน
ตามกลุมคณะสายวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และกลุม
คณะที่ไมใชสายวิทยาศาสตรประกอบดวย นิสิตคณะสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสายธุรกิจ โดย
ผลการทดลองพบวานิสิตตางมีแบบการเรียน ในการปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ ไมแตกตางกัน 
นิสิตชายและนิสิตหญิงมีเจตคติตอแบบการเรียน การปฏิบัติตนในสถานการณตางๆ เปนแบบการ
เรียนหลัก กลุมนิสิตหญิงจะมีแบบการเรียนโดยใชสายตามากกวากลุมนิสิตชาย กลุมนิสิตที่ ได
คะแนน A, B มีแบบการเรียนดวยตนเองมากกวากลุมคะแนน C,D 
 จุฬาภรณ กองแกว (2545: 1-4) ไดศึกษาผลของการใชจังหวะในบทเรียนสื่อประสม และ
เปดรับการเรียนรูตอผลสัมฤทธิ์ของการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทยและ
จีนที่มีแบบการเรียนรูตางกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําใน
ภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสมที่ใชวิธีการใหจังหวะที่ตางกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสมที่ใชวิธีการใหจังหวะ  
ที่ตางกัน และไดรับการเรียนรูโดยมีกลุมที่ไดรับกิจกรรมการฝกและกลุมที่ไมไดรับการฝก เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ไดรับจากบทเรียนสื่อประสม โดย
ผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน เพ่ือศึกษาวาปจจัยตางๆที่ศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธและ
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 
มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไทยและจีน  
มากที่สุด 
 คูบุญ ศกุนตนาค (2552: 1-12) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของความสอดคลองระหวาง
แบบการเรียนและแบบการสอนที่มีตอความสุขในการเรียนรูของผูเรียนโดยกลุมตัวอยางเปน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชคือ  แบบสอบถามเก่ียวกับแบบการเรียนของนักเรียน แบบการสอน
ของครูตามแนวคิดของ Grasha และ Riechmann (1975)  และความสุขในการเรียนรูของนักเรียน
ตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความสุข ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2540) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากที่สุด ผลการ
วิเคราะหดวยสถิติทดสอบ ไค - สแควรของตัวแปรแบบการเรียนกับตัวแปรภูมิหลัง พบวา เพศ ผล
การเรียนเฉลี่ย และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความสัมพันธตอแบบการเรียน 
นักเรียนสวนใหญรับรูวาครูมีแบบการสอนแบบผูเชี่ยวชาญมากที่สุด และนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง โดยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุม
สาระภาษาไทยมีมากที่สุด และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีนอยที่สุด ผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนของความสุขในการเรียนรูของนักเรียน พบวา อิทธิพลของแบบการเรียนรูกับกับเพศ 
อิทธิพลของแผนการเรียนกับระดับผลการเรียนเฉลี่ย และอิทธิพลของแบบการสอนกับเพศ สงผลตอ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบบการเรียนของนักเรียน
สวนใหญไมมีความสอดคลองกับแบบการสอนของครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนที่มีแบบการเรียนสอดคลองและไมสอดคลองกับแบบการสอนของครู ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ศิริพร พ่ึงเพ็ชร (2553: 1-15) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบการสอนภาษาอังกฤษที่
สอดคลองกับลีลาการเรียนรูของผูเรียน และเปนการดําเนินการพัฒนารูปแบบการสอนโดยแบง
ออกเปน 3 ข้ันตอนคือ ศึกษาบริบทและกรอบแนวคิด สรางและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสไปซ 
(SPICE) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) ซึ่งมี  5 ข้ันประกอบดวย
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ข้ันที่ Stimulus การใหสิ่งเรา ข้ันที่ 2 Presentation การนําเสนอเนื้อหา  ข้ันที่ 3 Individualการฝก
ปฏิบัติตามลีลาการเรียนรูที่ตนถนัด ข้ันที่ 4 Constructivism ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 
นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู และข้ันที่ 5 Evaluation วัดและประเมินผลการเรียนรู นักเรียนที่เรียนรู
ดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
หลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่เรียนรูดวยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ (SPICE) มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
จากบันทึกการเรียนรูของผูเรียนแสดงใหเห็นวารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบสไปซ 
(SPICE) มีความสอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสา  
 จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบการเรียนรู พบวามีประเด็น 
ตางๆ ดังนี้ 
 1.  แบบการเรียนรูหมายถึงลักษณะวิธีการเรียนรู การคิด และการแกปญหาของผูเรียนแตละ
คนที่มีวิธีการที่ตนชอบ หรือถนัด เปนองคประกอบดานรางกาย ปญญา และอารมณ ที่มีลักษณะ
คงที่ ซึ่งบงชี้วาผูเรียนรับรู มีปฏิสัมพันธและตอบสนองตอสภาพแวดลอมทางการเรียน อยางดี 
ผูเรียนสามารถนําวิธีการที่ตนถนัดไปใชในการจัดขอมูล 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 อีกทั้งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการมีวินัย การคิดวิเคราะหและการมีจิตอาสา (ศิริพร พ่ึงเพ็ชร. 
2553; Diaz; & Cartnal. 1999; Montgomery. 1998) 
 3.  ในการเรียนรูภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  แบบการเรียนรูของผูเรียนที่พบมากคือ 
แบบการเรียนรูที่ใชสายตา การฟง และการเคลื่อนไหว อีกทั้งพบวาแบบการเรียนรูแบบรวมมือ และ
เนนการปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาเพ่ิมมากข้ึน 
(Reid. 1987; ศิริพร พ่ึงเพ็ชร. 2553; Krause. 1997) 
 4.  ในการจัดเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับแบบการเรียนรู
ของผูเรียน อีกทั้งผูสอนควรใหคําแนะนําและเอาใจใสนักเรียนแตละคน เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพของตน (คูบุญ ศกุนตนาค. 2552) 
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3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความสุขในการเรียนรู 
 กระบวนการในการสรางความสุขในการเรียนรูเปนกระบวนการที่เนนการพัฒนาอยางเปน
องครวม ทั้งการพัฒนาสุขภาวะของผูเรียน และกระบวนการพัฒนาผูเรียนจากภายใน (Inner) โดย
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏียู ซึ่งเปนทฤษฏีที่พัฒนาผูเรียนโดย เนนการเรียนรูที่พัฒนาจากภายในผูเรียน
และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริงในโลกปจจุบันการจัดการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนวิเคราะหพิจารณาสิ่งตางๆ อยางลุมลึก ตลอดจนแสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียน
ไปสูจุดมุงหมายคือการใชปญญาในการพิจารณาสิ่งตางๆ ซึ่งผลที่ตามมาคือความสงบสุข 
  
 3.1 ทฤษฎียู (Theory U) 
 ทฤษฎียูเปนทฤษฎีการเรียนรูที่มีลักษณะเปนรูปตัวยู (U) โดยยูขาลงดานซายเปน การ
เรียนรูของมนุษยที่เริ่มจากการรับรูขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ จากนั้นจึงผานกระบวนการ
พิจารณาใครครวญอยางผอนคลาย โดยไมดวนตัดสินใจมีการหอยแขวนความคิดเพ่ือหาเหตุผลมา
ประกอบจนคนพบความเปนตัวตนที่นึ่งสงบ นํามาซึ่งการเกิดปญญาที่ฐานของตัวยู และผาน
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) เพ่ือเปนการสรางสรรคและเปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยนําอนาคตมาสะทอนสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ทฤษฎียูเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับการ
เรียนรูที่เกิดภายในตน (Inner) ของผูเรียน ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ผานมารอยละ 90 เปนการ
เรียนรูโดยการฟงบรรยายและรับขอมูลโดยผูเรียนขาดการพิจารณาและสะทอนตนเองในสิ่งที่ได
เรียนรู (Self-reflection) การพัฒนาหลักสูตรและองคความรูตางๆ ควรเปนการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูที่เกิดจากภายในอยากเรียนเพราะอยากรู และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริง
ที่เกิดข้ึนในโลกปจจุบัน การศึกษาที่ลุมลึก แสวงหาขอมูลหลากหลาย แทจริง กอใหเกิดความรูที่   
เทาทัน สรางสรรคและนํามาซึ่งความสุขและสันติภาพในสังคม การเรียนรูตามทฤษฎียู ผูเรียนจะ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองโดยประกอบดวย 3 ข้ันตอน
คือ 
  2.1 เปดความคิด (Open Mind) เปนทักษะพ้ืนฐานในการับขอมูล ขาวสาร องคความรู
ตางๆ เปรียบเสมือน IQ ความฉลาดทางสติปญญาซึ่งเปนการรับรูขอเท็จจริงโดยผานทักษะ
กระบวนการสื่อสาร Open mind ทําหนาที่เชนเดียวกับรมชูชีพ ที่จะทํางานเมื่อกางออก ดังนั้น
ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ 
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  2.2 เปดใจ (Open Heart) เปนความสามารถในการควบคุมอารมณเปรียบเสมือน EQ 
(Emotion Quotient) ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถในการเขาใจและอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆ Open heart เปรียบดังการสวมรองเทาของผูอ่ืนซึ่งอาจจะไมพอดีกับตัวเอง เมื่อ
อยูในสถานการณที่จําเปนตองสวมก็จะตองพยามปรับตัวและยอมรับสภาพ ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เชนเดียวกับการอยูรวมกันในสังคมจะตองรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ ได
อยางมีความสุขและนํามาซึ่งสันติภาพในสังคม 
  2.3 เปดพลังความมุงมั่น (Open Will) เปนความสามารถในการรับรูถึงสภาพความเปน
จริงการเขาใจตนเอง (Self) เปรียบดัง SQ (Spiritual Quotient) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปน
พ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆ 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. 
 
 จะเห็นไดวาทฤษฎียูมีความสอดคลองกับการพิจารณาสิ่งตางๆจนเกิดกระบวนการทาง
ความคิดและนํามาซึ่งปญญา เพ่ือสรางความสุข อยางไรก็ตามมนุษยทุกคนมีเสียงภายในตนซึ่ง
เปรียบไดกับกิเลส (Inner Voice) ซึ่งถาไมสามารถขจัดออกไปอาจเปนอุปสรรคในการพัฒนาตนตาม
กระบวนการของทฤษฎียู เสียงภายในตนประกอบดวย 



 56 

 1.  เสียงแหงการตัดสิน (Voice of Judgment: VOJ) เปนเสียงภายในตนที่มักตัดสิน
ประเมินคาสิ่งตางๆ โดยปราศจาการไตรตรองที่ลุมลึก หากสามารถขจัด Voice of Judgment เสียง
แหงการตัดสินไดมนุษยจะเปดความคิด (Open Mind) และพบสิ่งใหมๆไดเรียนรูมากข้ึน ซึ่งอาจ
กลาวไดวาเมื่อมีสติเราจะเกิดปญญาในการมองโลกมากข้ึน 
 2.  เสียงแหงการรังเกียจ (Voice of Cynicism: VOC) เปนเสียงภายในตนที่มักสราง
เงื่อนไขหวาดระแวงซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการทําจิตใจใหสงบ ไมสามารถเปดใจ (Open Heart) 
เห็นแกตัวขาดความเปนมิตร ไมสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางกัลยาณมิตร หากขจัด Voice 
of Cynicism เสียงแหงการรังเกียจ ไดก็จะสามารถลงสูฐานของตัวยูไดมากข้ึน ความสงบจักเกิดข้ึน
ในจิตใจและกอใหเกิดสันติภาพ (Peace) ในการอยูรวมกันในสังคม 
 3.  เสียงแหงความกลัว (Voice of Fear: VOF) เปนเสียงภายในตนที่มักคิดวิตกกังวล 
หวาดกลัวกับสิ่งเกิดข้ึนเชน 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 

ความรูท่ีไมมีการสะทอนตนเอง 

K2 
Self –reflective knowledge 

ความรูท่ีผูเรียนไดรับรูผลจาก
การกระทําของตน 

K3 
Self –transcending knowledge 
ความรูท่ีผูเรียนสามารถทําให

เกิดคุณภาพข้ึนใหม 

Open Mind ( IQ) 
ชัดเจน/หลากหลาย 
ทันเหตุการณ 

การบรรยาย ( Lecturing) 
การใหความรูและการเติม เต็ม
ขอมูล 

การฝกฝนอบรม(training) 
การฝกหัดโดยมีขอมูลยอนกลับ 

การฝกความคิดสรางสรรค 
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

Open Heart ( EQ) 
ทําใหเปนรูปราง ความ
หลากหลายทางสังคม 
 

การทดลอง โครงงาน การภาวนา
จิต  การเดินจงกรม การสํานึกรับรู
สิ่งตาง 

การศึกษารายกรณีในคลินิก การให
ขอมูลยอนกลับในการทํากิจกรรม / 
Dialogue work การใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการสรางความรู
ภายในตนเอง 

การพูดในที่ประชุม การแสดงออก
ถึงความรูที่อยูภายในตน/ Aikido/ 
การนําแรงบันดาลใจสูการปฏบิัติ 

Open Will (SQ) 
การกอเกิดสิ่งที่ไดเรียนรู
ใหปรากฏข้ึนมาโดยมี
ความหลากหลาย 

การฝกฝนตนเองในการครุนคิด 
พิจารณา ตรึกตรองถึงสิ่งตางๆ
อยางลึกซ้ึง เชนการดํารงอยูของ
ชีวิตมนุษย  

การฝกพิจารณาในทางที่ยอนกลับ 
เชื่อมโยงความคิดที่ยอนกลับไปมา
ในมุมตางๆเชน การใชสุนทรียะ
สนทนา 

การฝกปฏิบัติเพื่อนําไปสูความสงบ
อยางแทจริง เชน การอยูในหอง
เงียบ การฝกดานจิตปญญาศึกษา 

 
 สภาพการศึกษาในปจจุบันยังคงใชรูปแบบการฟงบรรยาย (Lecturing) และการฝกอบรม 
(Training) ผูเรียนขาดศักยภาพในการคิดวิเคราะห และสรางสรรคผลงานตลอดจนอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางของทฤษฎียูจึงจะตองประกอบดวย 
 - ความรูในศาสตร (Science) ที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง  
 - การมีสติและสํานึกรู (Consciousness) วาเปนใคร กําลังทําอะไรอยู (Consciousness) 
 - ความลึกซึ้งในศาสตรที่ศึกษาตลอดจนการเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคต (Profound) 
ผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา (Process) และความคิด (Thought) ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดพัฒนา
ทั้งความรูและความเปนมนุษยที่สมบูรณที่เปยมดวยความสุขที่แทจริง 
 ข้ันตอนการเรียนรูตามแนวทางของทฤษฎียู (Theory U) แบงออกเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  Downloading เปนปจจัยนําเขาซึ่งเปนการเปดรับ (Open mind) ขอมูล วิชาความรู
ประสบการณตางๆที่ผานมาโดยสิ่งที่เราตองคํานึงคือเราตองแยกขอมูลที่เราไดรับรูและความคิดของ
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ออกจากกัน พยายามรับขอมูลโดยปราศจากเสียงทั้ง 3 ที่เปนอคติอยูภายในตน อุปสรรคที่เกิดข้ึนใน
การรับขอมูลก็คือการเชื่อในสิ่งที่ไดเห็น การพูดในสิ่งที่คิด การมองในสิ่งที่ไดกระทํามา สิ่งที่ผูเรียน
ควรจะทําในข้ันตอนนี้ก็คือการหยุดเพ่ือรับขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ เทานั้น 
 2.  Seeing เปนข้ันตอนที่เราจะตองใชเลือกและใชดุลยพินิจในการรับขอมูลที่ผานมาเพราะ
ความจริงหรือขอมูลบางอยางมิไดมีเพียงดานเดียว หลังจากที่ไดรับขอมูลแลวสิ่งที่เราควรจะตอง
พัฒนาก็คือ     
  2.1 การตั้งจุดมุงหมายและสรางความมุงมั่นในสิ่งที่รับรู นอกจากนี้ในการฟงขอมูลใดๆ
ก็ตามสิ่งที่สําคัญไมใชเปนคําตอบแตเปนคําถามเนื่องจากคําถามทั้งหลายมิไดมีเพียงคําตอบเดียว  
  2.2 สรางบริบทที่เก่ียวของกับสิ่งที่ไดรับรูเชื่อมโยงความรูกับแหลงขอมูลและแหลงการ
เรียนรูตางๆ สัมภาษณผูที่เก่ียวของเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับในแตละแหลง     
  2.3 หอยแขวนในสิ่งที่ไดรับรูโดยไมดวนตัดสินใจและพยายามสรางแรงบันดาลใจ 
ความมุงมั่นที่จะคนพบ ความมุงมั่นอันมหัศจรรยนี้เปนเมล็ดพันธุที่สําคัญที่จะทําให  Theory U ไปสู
เปาหมาย ความมุงมั่นอันมหัศจรรยที่จะคนหาคําตอบเปนของขวัญของเด็กทุกคนที่จะบรรลุถึงสิ่งที่
ตองการ อยางไรก็ตามสังคมจะตองเปนกระบวนการที่สงเสริมเด็กใหคนหาความหมายซึ่งถาสังคม
และการศึกษาไมไดชวยเด็กก็จะโตข้ึนเหมือนตนไมที่ขาดน้ํา   
  2.4 การสรางสุนทรียสนทนาโดยการสรางพ้ืนที่ใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยโดย
มีการจัดกิจกรรมที่ประกอบดวย การรับฟง Concept และตัวอยางขอมูลตางๆ รวมกัน เชื่อมโยง
ขอมูลระหวางกันและข้ันตอนทายสุดคือรวมรวมขอมูลที่ไดจากการตัดสินใจรวมกัน 
 3.  Sensing เปนข้ันตอนที่เรียกวาเปนการเปดใจ (Open Heart) เปนการเชื่อมโยงสิ่งที่
ไดรับรูและสนใจกับสถานการณที่เกิดข้ึนทั้งหมด มีการสังเกตและมีการเชื่อมโยงระหวางผูสงัเกตและ
ถูกสังเกตมีการหลอมรวมกันโดยเริ่มตนที่ตนเองโดยการมองตัวเองเพ่ือเปดใจรับขอมูลจากผูอ่ืน 
มนุษยไมไดพูดคุยกันแตการพูดคุยเปนการแสดงใหเห็นวามนุษยมีความคิดรวมกัน ในข้ันตอนของ
การ  Sensing  ประกอบไปดวย การเขาลึกถึงขอมูลที่ไดรับเพ่ือใหเกิดการตระหนักรูโดยตนเอง 
ตอจากนั้นจริงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ทําความเขาใจกับความจริงหรือสิ่งที่คนพบ 
จากนั้นจึงเขาไปคนหาใหลึกกวาในข้ันตอนแรกเพ่ือใหเกิดปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง  
ซึ่ง สิ่งที่ไดรับจากข้ันตอนนี้ก็คือปญญาที่เกิดข้ึนจากจิตที่ใครครวญ สิ่งที่ไดรับไมเพียงแตเปนขอมูล
จากการสังเกตเทานั้นแตเปนการเขาใจโลกและเขาใจชีวิต 
 4.  Presenting เปนข้ันตอนของการเชื่อมโยงขอมูลที่ผานกระบวนการที่เกิดจากภายใน
เปนการเชื่อมโยงที่เตรียมพรอมเพ่ือที่จะเริ่มตน โดยอาศัยแหลงขอมูลที่มีอยูในปจจุบันอดีตเพ่ือกาว
ไปขางหนาเปนสภาวะที่จิตและปญญาทํางานผสาน ในข้ันตอนนี้เปนการเชื่อมโยงที่อยูในสวนลึกก็
คือนึกการถึงพระผูเปนเจาและหลักธรรมอันสูงสุดของแตละศาสนา เชน God, Christ, The Holy 
Spirit ของคริสเตียน ภาวะอันเปนนิพพาน ของศาสนาพุทธ 
 5.  Crystallizing เปนข้ันตอนของการจินตนาการและความมุงมั่น ตกผลึกแหงความรู มุง
สรางสรรคสิ่งใหมๆที่ไดเรียนรูในอนาคตที่ตองการใหปรากฏข้ึน Crystallizing เปนข้ันตอนการหยุด
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เพ่ือเชื่อมโยงถึงแหลงขอมูลที่ผานมาและพยายามหาความหมายของสิ่งที่ จินตนาการและมุงมั่น
เพ่ือใหเกิดภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึนเพ่ือที่จะไดภาพหรือขอมูลที่จะใชเปนแบบอยางตอไป 
 6.  Prototyping เปนข้ันตอนแรกในการที่จะคนควาสรางสรรคโดยการทดลอง เปนการ
พยามที่จะกาวไปขางหนาโดยมีการเชื่อมโยงและการสื่อสาร 3 ทางคือ  
  6.1 การเชื่อมโยงกับสิ่งที่เหนือกวาเปนการเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจ เปนการจุด
ประกายแหงความฝนเพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะกาวไปขางหนา  
  6.2 การเชื่อมโยงในระดับเดียวกันไดแกการฟงขอมูลยอนกลับจากบริบทแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอเรื่องที่ศึกษา หรือสิ่งที่เขามาเก่ียวของทั้งทางดานสังคม ตัวบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลที่
ถูกตองและตรงกับความตองการ 
  6.3 การเชื่อมโยงขอมูลจากระดับที่ต่ํากวาหรือขอมูลที่อยูภายในเพ่ือเกิดการเรียนรูที่
เกิดข้ึนอยางแนบแนน 
 7.  Performing and Practice คือการสรางสรรคใหเกิดข้ึนในทางที่ดีงาม การสรางสรรควิธกีาร
ตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนา ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงมั่นที่จะพัฒนาทําใหเกิดการ
เรียนรูที่มีพ้ืนฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตน และมีความภูมิใจในตนเอง
และมีความปติในสิ่งที่เกิดข้ึน และเหนืออ่ืนใดก็คือการที่เปนคนดีและมีวิจารณญาณในการพัฒนา
ตนเองและสังคมไปสูสิ่งที่ดีงาม 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวาทฤษฎียูเปนทฤษฎีที่ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความสุขใน  
การเรียนโดยมุงพัฒนาใหผูเรียน ไดศึกษาในศาสตรที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง  โดยผานทักษะกระบวนการ
สื่อสาร Open Mind ที่ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอเปดใจ (Open 
Heart) รับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร (Consciousness) Open Will เปดพลังความมุงมั่น 
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปน
จริงเชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคต เปนที่มาของกระบวนการทางปญญา ตลอดจนความคิดซึ่งจะ
ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งความรูและความเปนมนุษยที่สมบูรณจากภายในที่เปยมดวยปญญาซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขที่แทจริง 
 
 3.2  ทฤษฎีกระจกเงากับความสุขในการเรียนรู  
 สมองเปนกลุมของเซลลประสาท (Neuron) ประมาณ 1 แสนลานเซลลและเซลลประกอบ 
(Glia Cells) อีกจํานวน 10 - 50 เทาของเซลลประสาท สมองมีหนาที่ควบคุมประสาทสวนกลางทั้ง
ระบบเชน การเคลื่อนไหว การรับรูประสาทสัมผัสตางๆ รวบรวมประมวลผลคัดเลือกเรียนรู การคิด
อารมณ พฤติกรมของมนุษยตลอด 24 ชั่วโมง ภายในเซลลประสาท (Neuron) มีใยสงกระแส
ประสาท (Axon) และใยรับกระแสประสาท (Dendrites) มีหนาที่เปนผูรับขอมูลและ Axon เปนผู
สงผานขอมูลตลอดเวลา การทํางานของเซลลสมองทําใหสมองสามารถที่จะเรียนรู คิดอยางมีเหตุผล
และจดจําเรื่องตางๆ ไดอยางไรก็ตามสมองมีหนาที่นําสิ่งที่เรียนรูไปคิดวิเคราะหและจัดระบบ เพ่ือให
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สามารถประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได มนุษยจึงสามารถตอบสนอง ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งเราตางๆ ในสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม (Ratey. 2001: 12-15) 
 ในชวงแรกเกิดถึง 12 ปเซลลประสาทจะเติบโตเรียนรูไดไวและเชื่อมตอในอัตราสูงกวาใน
วัยอ่ืนๆ ชวงวัย 12-24 ปจะเรียนรูไดในอัตราที่รองลงมาตอจากนั้นสมองก็จะพัฒนาอยางชาถาหาก
ไมไดรับการกระตุนทางปญญา เมื่อใดก็ตามถามนุษยมีความสุขสารเคมีในสมองมีการหลั่ง เชน โด
ปามีน นอรเอพิเนฟรินที่ทําใหมีความสุข จะสงผลใหมนุษยเกิดความกระตือรือรนเติบโตอยางรวดเรว็ 
เกิดพลังในการทําสิ่งตางๆ โครงสรางของสมองประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ 
 สมองสวนที่ 1 กานสมอง (Brain Stem) ทําหนาที่ควบคุมเรื่องพ้ืนฐานของมนุษยการ
กําหนดจังหวะการเตนของหัวใจซึ่งไมเก่ียวของกับความคิดและความรูสึก 
 สมองสวนที่ 2 ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อตางๆ 
ทําใหรางกายเคลื่อนไหว รวมทั้งมีความจําเรื่องการเคลื่อนไหว (Kinesthetic Memory) ที่ดีเมื่อเด็กมี
อายุและประสบการณเพ่ิมข้ึนสมองสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) ก็จะไดรับการฝกฝนทํา ใหทํา
หนาที่ดีข้ึนตามลําดับ 
 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) เปนศูนยความจําพ้ืนฐาน 
 2. อะมิกแดลา (Amygdala) เปนสวนประมวลผลหลักของความจําทางดานอารมณ 
 3. ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) เปนสวนประสานงานกับระบบประสาทสวนใหญ 
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
ในสวนที่เก่ียวกับความคิดอารมณ จิตสํานึก สมองมีหนาที่ดูแลดานความคิดจิตใจ ซึ่งไมเก่ียวกับ
หัวใจ (Heart) ซึ่งทําหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกสวนของรางกาย อาจกลาวไดวาจิตใจสามารถ
สงผลตอการทํางานของสมองเปรียบดังการปฏิบัติสมาธิจะชวยลดความเครียดและเพ่ิมการหลั่ง
สารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน โดปามิน อะดรีนาลีนและเซโรโตนิน ในขณะเดียวกันการหลั่ง
ฮอรโมนคอรติโซลที่กอใหเกิดความเครียดก็ลดลง (Ratey. 2001: 12-15) 
 สมองมีความสามารถที่จะหาความรื่นรมยไดอยางไมจํากัด เด็กเล็กสวนใหญจะแสวงหา
ความสุขไดจากการเรียนรูซึ่งถาไดรับการตอบสนองจากพอแมและครูผูสอนเด็กก็จะเปนคนที่มี
ความสุขและเห็นคุณคาของการเรียนรูการดําเนินชีวิต เมื่อการเรียนรูกอใหเกิดความทุกขรางกายจะ
ผลิตคอรติโซลที่สามารถทําลายสมอง ทําใหสมองทํางานไดลดลง การเรียนรูลดลงทําใหสมองสญูเสยี
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ความสามารถที่จะหาความสุขความสงบที่แทจริงในชีวิต ปญหาการสูญเสียความสามารถที่จะหา
ความสุขเปนปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสมองเนื่องจากความเครียดเรื้อรัง ซึ่ง
เปนสาเหตุจากตัวกลางในการสงสารเก่ียวกับความจําและความสุข (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
ยืนยันกลไก ของเซลลกระจกเงาของลิงซึ่งเปนแบบเดียวกับมนุษย โดยมีการใชเครื่องตรวจ
สนามแมเหล็ก หรือที่เรียกกันวา MRI. เพ่ือศึกษาตําแหนงของสมอง ที่ถูกกระตุนเมื่อไดสังเกตเห็น 
การเคลื่อนไหวของผูอ่ืนเชน ปาก มือ เทา ก็พบวาบริเวณของสมอง ที่เรียกวา  
 พรีมอเตอร คอรเทค (Pre-motor cortex) จะถูกกระตุนตามตําแหนงของกลามเนื้อนั้น การ
พบครั้งนี้ ไดกอใหเกิดการตื่นตัว ในการคนควาวิจัยบทบาทของเซลลชนิดนี้ ทั้งในแวดวง
วิทยาศาสตร การแพทย จิตวิทยา และสังคมวิทยา เปนอยางมาก รวมทั้งสงผลใหเกิดความรูรุน
ใหมๆ เก่ียวกับการเรียนรู การพัฒนาตนเองของมนุษย อยางมากมาย ทฤษฎีเซลลกระจกเงา ใน
ระยะเริ่มแรก ถูกนํามาประยุกตใชในเรื่อง การพัฒนาเด็ก เพราะสมองของเด็กนั้น มีความยืดหยุนสูง 
สามารถปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีใหเด็กเห็น และทําใหเด็กเกิดการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ยังเปน
ประโยชน ในการนํามาใชในการ ขัดเกลาคนในสังคม ขณะเดียวกันการพยายามที่จะ ปรับตัวเองให
เขากับผูอ่ืน ยังมีสวนนํามาพัฒนาควบคูกับการ เขาถึงภาวะจิตใจของผูอ่ืนอีกดวย กลายเปน
จุดเริ่มตน ของบุคลิกภาพของมนุษยใหเรียนรูและเลียนแบบในสิ่งที่ดี ซึ่งผูปกครองและผูสอนตอง
เปนแบบอยางที่มีความสุขเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุข อาจกลาวไดวาพอแมมีบทบาทที่สําคัญในการ
อบรมเลี้ยงดูลูก ดังที่ หลวงพอปญญานันทภิกขุ กลาวไววา "พอแมคือกระจกเงาของลูก" ถาพอแม
เปนคนที่แสดงออกโดยขาดความสุข เจาอารมณ โกรธ หงุดหงิดงาย ไมมีเหตุผล ภาพเหลานี้ ก็
สะทอนเขาไปในสมองลูก และแสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน และอาจใชอธิบายวา ครูมี
ความสําคัญมากเพียงไร ตอสังคม และระบบการศึกษา เพราะครู คือ กระจกเงาการเรียนรู และการ
สอนของลูกหลานที่เรารัก ถาครูเปนคนใฝรู ชอบที่จะเรียนรูอยางมีความสุข และรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต ชอบคนควา ชอบอานหนังสือ ภาพเหลานี้ก็สะทอนเขาไปในสมองเด็ก หากครูมีลักษณะตรงกัน
ขาม ไมมีจิตวิญญาณครู ไมมีเหตุผล ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดความสุขในการสอนภาพเหลานีก็้
สะทอนเขาไปในสมองเด็กและแสดงออกมาในลักษณะเดียวกัน  
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 เซลลกระจกเงากับการสรางแรงจูงใจในการเรียน 
 ธอมาส (Thomas. 2007: 12) สมองของมนุษยมีแรงจูงใจในการสรางพลังแหง การเรียนรู
ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เพียงแตการเรียนการสอนอาจจะไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ดังนั้นเพ่ือ
เปนการสรางความสุขในการเรียนรูครูจะตองศึกษาถึงการประมวลขอมูลของสมองเพ่ือที่  จะได
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทํางานของสมองโดยคํานึงถึงความแตกตางดานจิตใจของผูเรียน 
ธอมาสไดนําเสนอกระบวนการในการสรางแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุขในการ
เรียนรูโดยแบงออกเปน 9 ดานดังนี้คือ (Thomas. 2007: 12) 
 1.  การใหความสนใจ (Attention) ความสนใจในการเรียนรูคือบันไดข้ันแรกของการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางความสุขในการเรียนรู ผูเรียนสวนใหญมักใหความสนใจกับสิ่งที่นาตื่นเตน ทาทาย 
ครูผูสอนจึงตองพยามสรางการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสนใจโดยการเชื่อมโยงบทเรียนกับชีวิตจริง ให
นักเรียนไดมีโอกาสสะทอนความคิดของตนเองตอสถานการณที่เผชิญในโลกปจจุบันตลอดจนหา
แนวทางแกไข ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหสมองพัฒนาและเกิดการเรียนรูจากภายในตนตลอดจนสราง
ความสุขใหผูเรียน 
 2.  ความจํา (Memory) ความจําเปนกระบวนการที่ซับซอนซึ่งสมองของคนเราใชระบบ
ความจํา 3 ระบบคือความจําระยะสั้น ความจําเพ่ือใชงาน (Working Memory) และความจําระยะยาว
ซึ่งมีสวนชวยในการ รับ ใช เก็บขอมูลตางๆ สมองจะเลือกจดจํา ทําความเขาใจเฉพาะขอมูลสวนที่
สมองเขาใจวามีความหมายและเก็บไวในรูปขอมูลที่ประทับใจและทําใหเกิดเปนความจําระยะยาว 
ดังนั้นการสอนที่จะชวยใหผูเรียนจําไดดี ตองเปนการสอนแบบใหผูเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ
จริง หรือขอมูลเดิมที่ผูเรียนมีอยู 
 3.  ภาษา (Language) ภาษาซึ่งหมายรวมถึง การฟง พูด อาน เขียนเปนเครื่องมือ
เบ้ืองตนในการรับขอมูลตางๆ นักเรียนที่มีความสามารถดานภาษาจะทําใหสมองเกิดการเรียนรูที่ดี 
ในทางกลับกันผูเรียนที่มีปญหาความเขาใจดานภาษาจะไดรับผลกระทบในแงการลดความสามารถ
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การเขาใจและการจัดเก็บขอมูลในสมอง การเขาใจในการสื่อสาร
ตลอดจนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน นอกจากนั้นผูเรียนควรไดรับการสนับสนุนใหสามารถ
สื่อสารทั้งที่เปนการสื่อสารโดยใชถอยคําวัจนะภาษา (Verbal)  และภาษาที่ไมใชถอยคําหรืออวัจนะ
ภาษา (Non Verbal) เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสดงออกในทุกดาน  
 4.  การจัดระบบขอมูลดานมโนภาพสถานที่ (Visual-Spatial Organization) คือ กระบวน 
การจัดระบบขอมูลทางดานมโนภาพ สถานที่ 
 5.  การจัดระบบขอมูลดานเวลา ลําดับตอเนื่อง (Temporal-Sequential Organization) คือ
กระบวนการที่สมองใชในการจัดลําดับความตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ การจัดลําดับขอมูล
ตางๆ 
 6.  การคิดในระดับสูง (Higher Order Thinking or Hot Thinking) การคิดในระดับสูง
เก่ียวของกับความเขาใจความคิดรวบยอด (Concept) จําแนกประเภทเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจน
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สังเคราะหข้ึนใหมใหมีลักษณะที่แตกตางออกไปเพ่ือนํามาประยุกตใชเปนหนทางในการปญหาตางๆ
ที่เกิดข้ึนในสภาวการณปจจุบัน อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการสอนแบบทองจํา (Rote Memory) ซึ่งผูเรียน
ไมสามารถนําไปใชแกไขในสภาวการณจริง อยางไรก็ดีการวัดผลผูเรียนไมควรวัดความสามารถใน
การทองจําเพียงประการเดียวแตควรวัดการใหผูเรียนใชความคิดทั้ง 3 แบบคือ เชิงวิเคราะห 
(Analytical)  เชิงปฏิบัติ (Practical) และความคิดเชิงสรางสรรค (Creative)  
 7.  ทักษะในการเขียน (Writing Skill) ครูควรปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการเขียน 
เนื่องจากการเขียนคือการคิด ซึ่งเปนการประสานงานที่ดีระหวางเซลลประสาท มโนภาพและ
กลามเนื้อซึ่งชวยในการพัฒนาทักษะทางการคิด และเพ่ิมการทํางานของสมองใหมีประสิทธิภาพ 
 8.  อารมณ (Emotion) การเสริมสรางใหผูเรียนจัดการกับสภาพทางอารมณ การควบคุม
อารมณอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนรูสึกกลัว หรือตึงเครียดจะปดก้ันจิตจาก
การเรียนรูนักวิจัยพบวา การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลงคลาสสิก จะชวยลดความตึงเครียด 
เปดจิตใจและเพ่ิมการเรียนรูอยางมีความสุข 
 9.  การรูจักตนเอง (Metacognition) การรูจักตนเองประกอบดวยสองสวนคือ สวนแรกคือ
การรูจักความคิด เขาใจเก่ียวกับวิธีคิด รูจักวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของตนเอง สวนที่สองคือ
ความสามารถในการตัดสินใจ รูจักใชยุทธศาสตรและเลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม 
สเตนเบิรก (Sternberg. 2006: 12) การรูจักตนเองคือการจัดการตนเองในดานจิตใจ (Mental Self 
Management) ซึ่งประกอบไปดวย 
  9.1 รูจักจุดออนและจุดแข็งของตนเอง 
  9.2 ใชจุดแข็งของตนใหมีประโยชนและหาทางพัฒนาสิ่งที่เปนจุดออนหรือหาวิธีชดเชย
จุดออนที่เหมาะสม 
  9.3 เชื่อมั่นในตนเอง 
  9.4 แสวงหาแบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดีในการดําเนินชีวิต 
  9.5 แสวงหาสภาพแวดลอมที่สามารถสรางความแตกตางได 
 สมองมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมจิตใจซึ่งเปนผลของการทํางานของสมองในสวนที่
เก่ียวกับความคิดอารมณ จิตสํานึก จิตใจสามารถสงผลตอการทํางานของสมองเปรียบดังการปฏิบัติ
สมาธิหรือการทําใหจิตสงบจะชวยลดความเครียดและเพ่ิมการหลั่งสารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน 
โดปามิน อะดรีนาลีนและเซโรโตนิน ในขณะเดียวกันการหลั่งฮอรโมนคอรติโซลที่กอใหเกิด
ความเครียดก็ลดลง จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยเฉพาะ
ผูเรียนที่อยูในชวงชั้นประถมศึกษา จะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณมั่นคง สงผลใหมีความ
กระตือรือรน เติบโตอยางรวดเร็ว และเกิดพลังในการทําสิ่งตางๆ เพ่ือใหเปนทั้งคนดีและมีความสุข  
โดยเฉพาะเซลลกระจกเงาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานวัฒนธรรม สังคมและ
การพัฒนาตน (Self) หนาที่ของสมองในการทํางานของเซลลกระจกเงาคือการทบทวน (Repeat) 
และคนพบ (Discover) เพ่ือที่จะพัฒนาตนเองจาการศึกษาของนักวิจัยพบวาเซลลกระจกเงามี
อิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผูอ่ืนในสวนของความสนใจ 
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ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self consciousness) (Semen; & 
Cacioppo. 2009: 107-120) 
 จะเห็นไดวาเซลลกระจกเงาเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ประกอบไปดวย 3R คือการ
รับขอมูล (Reception) การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู 
(Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจกเงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอ่ืน และนํามาซึ่งการเขาใจซึ่งกัน
และกันทําใหเกิดความสุขในการเรียนรู 
 
 3.3 การจัดการศึกษาทางเลือก  (Alternative Education) 
 คุณคาของความเปนมนุษยคือการที่ตนไดมีโอกาสเลือก และสนองตอสิ่งตางๆที่ตนมุง 
หมายโดยเนนความเปนปจเจกของบุคคลและสังคม การศึกษามิใชเปนเพียงพัฒนาบุคคลเพ่ือการ
ประกอบอาชีพเทานั้น แตการศึกษาถือเปนแหลงบมเพาะความงอกงามทั้งรางกาย จิตวิญญาณ และ
คุณธรรม รูจักเขาใจตนเองเขาใจผูอ่ืน ทั้งในความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันและมนุษย กับ
ธรรมชาติ ซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขในที่สุด จากแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยไดศึกษาการจัดการศึกษา
ทางเลือกในในหัวขอดังตอไปนี้ 
 
 3.3.1 ความหมายของการศึกษาทางเลือก 
 การศึกษาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูเลือกตามความสนใจ ความถนัด และความเชื่อ
พ้ืนฐานของตนจะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาในชีวิต ของตนเองซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิต ซึ่งเปนที่มาของการศึกษาทางเลือก โดยมีผูใหความหมายไวมากมาย โดยสรุปกลาว
ไดวา 
 การศึกษาทางเลือก หมายถึง การจัดระบบการศึกษาที่หลากหลายโดยมีความเชื่อวา
มนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน เปนการจัดการศึกษาบนรากฐานทางศาสนธรรม ความศรัทธา 
ปญญา และจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเจริญเติบโตตามศักยภาพของแตละบุคคล คํานึง ถึง
ธรรมชาติและความตองการของผูเรียนแตละชวงวัยโดยเนนที่ความสุข มีความงอกงามทางจิต
วิญญาณ และมีศักยภาพในการอยูรวมกับคน สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสันติ (ว.วชิรเมธี. 2555: 1-
2; วิจารณ พานิช. 2555: 11-14; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 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 สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
 2.  การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีของธรรมชาติ  ที่มนุษยแตละคน
ยอมมีความแตกตางทั้งในลักษณะการเรียนรูเฉพาะบุคคล (Individual learning) แบบการเรียนรู 
(Learning Style)  ความถนัด ความสนใจ ความพรอม รวมถึงสภาพแวดลอมในชีวิตครอบครัว โดย
ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูอยางนอยทางใดทางหนึ่ง การศึกษาทางเลือกจึงเปนการสรางทางเลือก
ของการศึกษาที่ทําใหแตละคนไดแสดงออก คนพบตัวเอง พบจุดเดนที่ตองการพัฒนาตอยอดและจุด
ดอยที่ตองการ การแกไขและสงเสริม เพ่ือใหพัฒนาจนเปนพรสวรรค และมีความสมดุลกับ
พัฒนาการดานอ่ืนๆ จนสามารถประสบความสําเร็จไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
 3.  การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่อยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลและผสมผสาน ดวย
การสรางสรรคใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันในวัฒนธรรมที่แตกตาง เรียนรูคุณธรรมควบคูไปกับ
วิชาการและการดําเนินชีวิต ใฝหาชุมชนที่สงบสันติในความสัมพันธที่มีความซื่อตรงและพอเพียง 
เปนมิตรตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
 4.  การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มีจุดหมายในการสรางความสุข ในการเรียนรู 
เรียนรูอยางบูรณาการในองครวมของชีวิต บูรณาการวิชาการและวิถีชีวิตเขาดวยกัน เรียนรูและ
นําไปใชไดจริงในการดํารงชีวิต เกิดความรักในการเรียนรู รูไดหลากหลาย เชื่อมโยง และสรางสรรค 
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
 5.  การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มุงพิจารณาวัดและประเมินผลจากองครวม ใน
คุณลักษณะของผูเรียน หรือพัฒนาการตามสภาพจริงของตัวผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนปจเจกของ
ผูเรียน การศึกษาตองเปนกระบวนการของการพัฒนา เพ่ือชวยสรางความสุข ความสําเร็จใหกับทุก
คนตามศักยภาพของตัวผูเรียน การศึกษาที่โหดรายคือการศึกษาที่สรางการแขงขันและพิพากษาให
ผูเรียนตองสิ้นหวังจากการสูญเสียความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาตัวเองไมเกง ไมกลาจนขาดความสุข
ในการเรียนรู 
 6. การศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาโดยชุมชน เพ่ือชุมชนกลาวคือ 
การศึกษาจะตองทําใหคนอยูไดและอยูอยางมีศักด์ิศรีในทองถิ่นของตน ผลของการศึกษาที่แทจริง
ตองนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและสังคมโดยรวม 
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 จุดมุงหมายของการศึกษาทางเลือก 
 จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือก พบวาจุดมุงหมายของการศึกษา
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.  เพ่ือใหการเรียนรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ 
 2.  เพ่ือเปนทางเลือกใหแกประชาชนทุกกลุมใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสม และเปน
เครื่องมือพัฒนามนุษยในระดับปจเจกบุคคล 
 3.  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนเกง คนดีและมีความสุขโดยคํานึงถึงความแตกตางใน
การเรียนรูรายบุคคล (Individual Learning) 
 4.  เพ่ือกระจายอํานาจการศึกษาไปยังประชาชน ใหมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการเรียนรู
โดยเปนการจัดการเรียนรูโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 
 5.  เพ่ือสรางอิสระและความเสมอภาคในการเรียนรู โดยผูเรียนทุกคนมีสิทธิที่ เลือกและ
เรียนรูเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของตน 
 แหลงเรียนรูทางเลือก 
 การจัดการศึกษาทางเลือกมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายโดยประกอบดวย(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2555: 4-5; Bulgarelli. 2009: 21)  
 1.  การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเด่ียว กลุมและ
เครือขายครอบครัว  
 2.  แหลงการเรียนรูทางเลือกที่อิงกับระบบโรงเรียน ไดแก สถานศึกษาหรือแหลงการ
เรียนรูที่สามารถจัดหลักสูตร 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.  แหลงการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแกกลุมกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการจัด
หลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรูของตนเอง ไมอิงกับหลักสูตรของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เส
มสิกขาลัย สถาบันเรียนรูขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
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 6.  แหลงการเรียนรูทางเลือกผานสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ทั้งที่เปนประเภท
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต รวมถึงหองสมุด พิพิธภัณฑ แหลงทองเที่ยว และแหลงการเรียนรู
ทางประวัติศาสตร 
 7.  แหลงการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนในสังคมถือเปนแหลงการเรียนรูที่
กวางขวางและหลากหลายที่สุด ทั้งกิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมทองถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม
ตางๆ กิจกรรมสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุขที่จัดข้ึนในโอกาสตางๆ 
 8.  จะเห็นไดวาการศึกษาทางเลือกเปนการศึกษาที่มุงเนนพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณอยางเปนองครวมทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล คํานึงถงึ
ความเปนอิสระทางความรูและความคิด ดังที่พระพุทธเจาและทานนบีมูฮัมมัด (ซล.) ไดกลาวไววา 
มนุษยทุกคนมีสิทธิ ในการเลือกที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ การไดมีอิสระ
ในการเลือกและการตัดสินใจจะนํามาซึ่งความสุขและเสรีภาพ การเห็นคุณคาความเปนมนุษย 
ตลอดจนคํานึงถึงการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติซึ่งจะนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคมโดยสวนรวม 
 
ตาราง  5  แสดงความสอดคลองของทฤษฎียู ทฤษฎีการทํางานของสมอง เซลลกระจกเงา และการ

จัดการศึกษาทางเลือกในการสรางความสุขในการเรียนรู 
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การจัดการศึกษาทางเลือก         
 
 หมายถึงความสัมพันธระหวาง ทฤษฎีและแนวคิดที่ใชกับความสุขในการเรียนรู 
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 จากตาราง 5  แสดงใหเห็นวาแนวคิดพ้ืนฐานของ ทฤษฎียู กระบวนการทํางานของสมอง 
เซลลกระจกเงา และการศึกษาทางเลือกมีความสอดคลองกันในดานจุดมุงหมายกลาวคือเปน
แนวทางที่มุงมั่นพัฒนาตน (Self) ตามความถนัดและแบบการเรียนรูของแตละคน ใหสามารถเขาใจ
ตนเองเขาใจผูอ่ืน ปลูกฝงความมีคุณธรรมจริยธรรม ฝกความคิดใครครวญจนเกิดปญญาเพ่ือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดสันติโดยผานกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากภายใน เนนการวิเคราะห
ใครครวญและแสดงออกอยางมีความหมาย ในการพัฒนาแบบการเรียนรู ผูวิจัยพัฒนาแบบการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสุขที่มีชื่อวา PEACE ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ Preparation (P)  
การเตรียมตัวเพ่ือรับขอมูล Explosion  (E) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด
และความสนใจของตน Analysis  (A) การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก Co - creation 
(C) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและ Evaluation (E) การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
 
4. แบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 4.1 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษา 
 การเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน สามารถสรางกรอบลักษณะตอไปนี้ แนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนรู  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู  และแนวคิดเก่ียวกับการจัดหลักสูตร หากครูมีความรู
ความเขาใจอยางถองแทและสามารถนําแนวคิดมาผสมผสานอยางเหมาะสมก็จะสงผลใหการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
 สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2535) เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูภาษา  เปนกระบวนการที่
ซับซอน และเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางครู  และมีพ้ืนฐานจากทฤษฎี แนวคิดและวิธีการที่
หลากหลาย  เพ่ือที่จะศึกษาความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา หนาที่ของภาษา มีความ
หลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมในการใชภาษา  ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่ครูตองศึกษาหา
แนวทาง และคิดคนวิธีการจัดการเรียนรูภาษา ใหเหมาะสมกับนักเรียนของตน 
 มอรโรว (Morrow. 1981: 59-66) กลาวถึงหลักการสอนภาษาวามีหลักการสําคัญ 5 
ประการ  
 1. การเรียนการสอนที่ผานมามักขาดจุดประสงคปลายทางที่ชัดเจน  โดยเฉพาะ
จุดประสงค การเรียน ดังนั้นในการสอนภาษาแกนักเรียนจะตองทําใหผูเรียนตระหนักวาบทเรียนที่
ตนเรียนอยูเปนสิ่งที่ตองการและนําไปใชได 
 2. การแยกสอนเปนสวนยอยๆนั้นไมไดชวยใหผู เรียนเรียนรูการใชภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายไดเทากับการสอนรวมเปนสวนใหญ  ผูเรียนควรไดรับการฝกในสวนรวมและใหใชภาษา
ไดในระดับที่เหนือประโยคข้ึนไปและเปนภาษาที่ใชจริงในสถานการณจริง 
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 3. เปาหมายในการสอนภาษาก็คือการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช
ภาษาตางประเทศ ดังนั้นในการฝกใหนักเรียนใชรูปแบบของภาษาจึงควรอยูในลักษณะของ
กระบวนการสื่อสาร  ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ  3 ประการ คือ 
  ประการที่ 1 ชองวาง  (Information Gap) ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดข้ึนระหวางคน 
สองคนหรือมากกวานั้น เมื่อคนใดคนหนึ่งรูขอมูลบางอยางที่คนอ่ืนไมรู จุดประสงคของการสือ่สาร ก็เพ่ือ
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
ภาษาเพ่ือที่จะแยกรูปแบบและโครงสรางของภาษาที่เรียนได  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจกฎเกณฑ
ไวยากรณ  และคิดเปนภาษาที่เรียนได  พยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาแมในการสอน  ยึดหลักการ
ใหความเขาใจกฎเกณฑไวยากรณของภาษาไปตามลําดับข้ันและใชแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนได
ฝกฝน  การใชภาษาอยางมีความหมาย  ทั้งโดยการจําและการคิดดวยตนเองในสถานการณตางๆ 
 เอ็ดเวิรด  แอนโธนี (สุมิตรา  อังวัฒนกุล. 2535: 20; อางอิงจาก Anthony. 1972) ไดเสนอ
พ้ืนฐานสําคัญในการจัดการเรียนรู  3 ประการ  คือ แนวคิด (Approach) วิธีจัดการเรียนรู  (Method) 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู  (Technique)  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 แนวคิด  (Approach) คือ ทฤษฎี หลักการหรือความเชื่อตางๆ เก่ียวกับธรรมชาติของ
ภาษา ประกอบดวยลักษณะพ้ืนฐานของระบบภาษา  และความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของการเรียนรู
ภาษา  ซึ่งลวนเปนกระบวนการในการเรียนรูภาษาและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู  ดังนั้น
แนวคิดจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ชวยใหครูปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  สามารถ
ชี้ใหเห็นถึงผล สัมฤทธิ์ที่คาดหวังจากผูเรียน  และเปนแนวทางสําหรับครูในการตัดสินใจ 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 ที่ใชควบคูกับวิธีจัด การเรียนรู กระบวนการ  หรือ
ข้ันตอนตางๆ ของการจัดการเรียนรู  เทคนิคการจัดการเรียนรูนี้จะตองสอดคลองกับวิธีจัดการเรียนรู  
และแนวคิดที่เลือกไวจากพ้ืนฐานสําคัญในการจัดการเรียนรูภาษา 3 ประการนี้  สรุปไดวา 
 - แนวคิด คือหลักการหรือกฎเกณฑในการเรียนรูของเด็ก 
 - วิธีจัดการเรียนรู คือแผนงานที่นําไปปฏิบัติจริง 
 - เทคนิคการจัดการเรียนรู คือสื่อตางๆ ที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู 
 จากที่กลาวมานี้  สิ่งสําคัญที่ตองตระหนัก  คือพ้ืนฐานทั้งสามประการขางตน  ตองมี
ความสัมพันธกัน  แนวคิดเปนความเชื่อของครู  ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดเปาหมาย เนื้อหา 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู ครูสามารถเลือกใชกลวิธีหรือกิจกรรมตางๆ ตามแนวคิดมาปรับปรุง
ดัดแปลง ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ตามจุดมุงหมายที่วางไว  หากครูเขาใจความหมาย และความ 
สัมพันธของพ้ืนฐานทั้งสามประการนี้ก็จะทําใหการจัดการเรียนรูภาษา  เปนไปอยางมีหลักการที่แน
ชัด มีแผน การดําเนินงานที่ชัดเจน  และเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนภาษาตามจุดหมาย 
 ในการจัดการเรียนรูภาษา : แนวคิด วิธีจัดการเรียนรู และเทคนิคการจัดการเรียนรู ตองมี
ความสอดคลอง และสัมพันธกันเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แนวคิดการจัดการเรียนรูภาษาของ เอ็ดเวิรด แอนโธน ีEdward Anthony. (2006). 
 
 

แนวคิด  (Approach) 

การเรียนรูภาษาของเด็ก 
(Language Learning) 

วิธีสอน 
(Method) 

เทคนิคการสอน 
(Technique) 
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 4.2  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษา 
 แนวคิดของสตีเฟน  แครชเชน  (Stephen  Krashen)  เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวาง โดยกลาวถึงสมมติฐาน 5 ประการในการเรียนรูภาษาที่สอง ไดแก สมมติฐาน
เก่ียวกับการเรียนและการรูภาษาตามธรรมชาติ  (The Acquisition Learning Hypothesis) 
สมมติฐานเก่ียวกับข้ันตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ  (The Natural Order Hypothesis) 
สมมติฐานเก่ียวกับกลไกทดสอบภาษา  (The Monitor Hypothesis) สมมติฐานเก่ียวกับการรับรู
ขอมูลทางภาษา  (The Input Hypothesis)  และสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางดานจิตใจ (The 
Affective Filter Hypothesis) (Krashen. 1987) 
 
 สมมติฐานเก่ียวกับการเรียนรูภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis) 
 ในขอนี้เปนสมมติฐานที่กลาวถึง กระบวนการเรียนรูภาษาที่สอง มี  2 รูปแบบ คือ การรับรู
ภาษา  (Language Acquisition) และการเรียนภาษา (Language Learning) 
 เด็กเล็กเหมาะกับรูปแบบการรับรูภาษา มากกวาการเรียนภาษา เพราะเปนวิธี  การเรียนรู
ภาษาที่สอง  ที่เหมือนกับการเรียนภาษาแม  เปนการที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยที่ผูเรียนไมรูตัว  
(Subconscious)  ไมรูสึกวากําลังเรียนภาษาอยู เปนการรับรูที่เปนธรรมชาติและไมเปนทางการ การ
เรียนในลักษณะการรับรูภาษานี้จะมุงเนนใหผูเรียนใชภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยไมตองคํานึงถึง
กฎเกณฑของหลักภาษาโดยตรง ในทางตรงขามการเรียนภาษาเปนรูปแบบการเรียนรูที่ตัว 
(Conscious) เรียนกฎเกณฑของภาษาเปนหลักและเปนการเรียนอยางเปนทางการ ผูเรียนจะไมมี
โอกาสไดใชภาษาเพ่ือการสื่อสารจริง เหมือนสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 
 
 สมมติฐานเก่ียวกับขั้นตอนในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order 
Hypothesis) 
 สมมติฐานในการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ เปนสมมติฐานที่กลาวถึง  การเรียนรูภาษา
ของผูเรียนนั้น เปนไปอยางมีข้ันตอน ผูเรียนที่เรียนภาษาที่สอง จะเรียนรูไวยากรณและโครงสราง
พ้ืนฐาน  กอนโครงสรางอ่ืนๆ ในระดับที่สูงข้ึน  เชน ผูเรียนจะเรียนรูการใชพหูพจน  /-s/ เชน 
teachers กอนนําไปใชใหสอดคลองตามหลักความสัมพันธระหวางประธานและกริยา /-s/ เชน He 

eats 
  
 สมมติฐานเก่ียวกับกลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) 
 ในหัวขอนี้เปนสมมติฐานที่กลาวถึง  การรับรูภาษา (Language Acquisition)  และการ
เรียนภาษา ( Language Learning) ที่มีประโยชนตางกัน การรับรูภาษาเนนใหผูเรียนใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตจริงไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนภาษา มีประโยชนในการใชตรวจสอบความ
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ถูกตองของภาษา หรือทําหนาที่เปนกลไกทดสอบภาษา (The Monitor Hypothesis) เทานั้นการใช
กลไกทดสอบภาษานี้ในชีวิตจริง ผูเรียนตองอยูในเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 1.  ระหวางการสนทนา  ผูเรียนตองใชเวลาตรวจสอบความถูกตองของภาษา จึงทําใหการ
พูดของผูเรียนชาลงมาก  หรือตองหยุดเปนชวงๆ 
 2.  การที่ผูเรียนตองมุงความสนใจไปที่รูปแบบภาษา  และความถูกตองตามกฎเกณฑ
ภาษาทําใหผูเรียนใสใจเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสนทนา  เปนตน 
 3.  การที่ผูเรียนตองรูกฎเกณฑทางภาษาจํานวนมาก  ทําใหอาจเกิดความสับสนและ
เรียนรูไดไมครบถวน  
  
 สมมติฐานเก่ียวกับการรับรูขอมูลทางภาษา  (The Input Hypothesis) 
 สมมติฐานในการรับรูขอมูลทางภาษา เปนการรับรูขอมูลทางภาษาโดยที่ผูเรียนสามารถ
รับรู และเขาใจไดถึงความหมายของเนื้อหา (Comprehension Input) ซึ่งอาจมาจากการฟง  หรือ
การอาน ขอมูลนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ และเก่ียวของกับตัวผูเรียน  เชน  สิ่งที่พอแมพูดกับลูกใน
ชีวิตประจําวัน  โดยใชภาษาที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย  มีความหมายตอผูเรียน  หรือเปนเรื่องที่
เก่ียวกับสิ่งรอบตัวผูเรียน  ซึ่งไมใชการพูดเพียงเปนแสดงใหผูเรียนเห็นถึงโครงสรางทางกฎเกณฑ
ภาษาเทานั้น  แตตองเปนไปอยางมีความหมายดวย 
 อยางไรก็ตาม สมมติฐานการรับรูขอมูลทางภาษา  ของแครชเชน (Krashen. 1987: 15 )  
มีประเด็นที่นาสนใจ คือ 
 1.  ความคลองแคลวในการใชภาษาที่สองของผูเรียน  ข้ึนกับการรับรูภาษาของผูเรียนวา
ไดรับรูภาษา  (Language Acquisition) มาอยางไร ไมใชเรียนภาษา (Language Learning)  มา
อยางไร 
 2.  การเรียนภาษาที่สองที่ใหไดผล จําเปนตองใชกิจกรรมเปนหลัก  และไมจําเปนตอง
ติดตามแกไข ในทุกข้ันตอน 
 3.  เงื่อนไขสําคัญในการไดมาซึ่งภาษาที่สอง  จะเกิดข้ึนตอเมื่อผูเรียนเกิดความเขาใจจาก
การไดฟงและไดอาน  สิ่งที่มีโครงสรางสูงกวาระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนในขณะนั้น  
ตามสมมติฐาน  1 + 1 โดยที่  1  คือ ข้ันระดับความสามารถของผูเรียนในขณะนั้น  และภาษาที่
ผูเรียนไดเก่ียวของ  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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 สมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางดานจิตใจ (The Affective Filter Hypothesis) 
 สมมติฐานดานความแตกตางของจิตใจ เปนปจจัยในการเรียนภาษาที่กลาวถึง ปจจัย
ทางดานเจตคติ เชน แรงจูงใจหรือความวิตกกังวล ที่สงผลอยางย่ิงตอการเรียนรูภาษาที่สองของ
ผูเรียน  จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรียนรูภาษาของผูเรียนได  ถึงแมผูเรียนจะไดรับขอมูลที่
สามารถเขาใจไดก็ตาม  เชน  ถาผูเรียนมีเจตคติที่ดี  มีความวิตกกังวลนอย มีความสุขในการเรียนรู  
มีแรงจูงใจสูงในการรับรู และเรียนรูภาษาที่สอง ปจจัยเหลานี้สามารถสงผลที่ดีตอการเรียนของ
ผูเรียนได (Krashen. 1987: 15) 
 
 ไรท  (Wright. 1972)  กลาววา การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบภาษาที่สองนั้นเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป ซึ่งการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบภาษาที่สองที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ไรทไดใหแนวคิดแกครูถึงวิธีการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
ภาษาที่สองอยางถูกตองดังตอไปนี้ 
 1.  ภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  ผูเรียนตองนําไปใชไดจริง 
 2.  ครูตองพยายามไมพูดภาษาแมของผูเรียน  ถาไมจําเปนจริงๆ 
 3.  เปนวิธีการฝกใหผูเรียนสามารถตอบโตเปนภาษาอังกฤษอยางอัตโนมัติโดยที่ผูเรียนไม
ตองหยุดคิดหรือเกิดการแปล  (ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมหรือภาษาแมเปนภาษาอังกฤษ)  ในใจ
กอนตอบ 
 4.  มีการเปดโอกาสใหผูเรียนฝกพูดภาษาอังกฤษในหองเรียน  โดยสัดสวนควรใหผูเรียน
เปนผูพูดอยางนอยรอยละ 75 และครูควรพูดอยางมากแครอยละ 25 เพราะครูจะทําหนาที่เปนผู
ชวยเหลือผูเรียนเมื่อจําเปนเทานั้น 
 5.  การแกไขคําทีผู่เรียนพูดผิด  ไมจําเปนตองกระทําในทันที สามารถนําไปแกไขที่เหลือ
ได 
 6.  มีการชี้ใหผูเรียนเห็นถึงขอผิดพลาด  เชน  ในเรื่องการเปลงสําเนียงที่ไมถูกตอง  การ
ใชภาษาอยางไมเหมาะสมและไมถูกกาลเทศะ  อีกทั้งตองแนะนําและบอกใหผูเรียนเห็นสิ่งที่ถูกตอง 
ตัวอยางเชน  ถาผูเรียนเปลงสําเนียงผิด  ครูตองใหผูเรียนฝกออกเสียงตามครูหลายๆ ครั้ง  จนแนใจ
วาผูเรียนไดออกเสียงถูกตองแลว  แตถาขอผิดพลาดนั้นมากเกินไป  อยาตําหนิ ใหผูเรียนหมด
กําลังใจ  ครูควรแกไขในสิ่งที่จําเปนกอน  สวนในเรื่องที่มีความสําคัญรองลงไปคอยๆ แกไขใน
ภายหลัง 
 7.  เนื้อหาของวิชาตองไมยากและมากเกินไป  การจัดการเรียนรูเนื้อหานั้นตองเปนอยาง
คอยเปนคอยไป  คอยๆ จัดการเรียนรูใหผูเรียนซึมซับกับบทเรียนทีละเล็กทีละนอย 
 8.  การทบทวนบอยๆ ในบทเรียนที่ไดเรียนไปแลวจะสงผลใหขอผิดพลาดของผูเรียน
นอยลง 
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 9.  มีการใชทาทาง  อุปกรณและสื่อตางๆ เชน รูปภาพและแผนภูมิเขามาชวยในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในการจัดการเรียนรูมากข้ึน 
 10. มีการเลียนแบบการใชภาษาอังกฤษจากแมแบบที่ดี  ซึ่งการเลียนแบบนี้เปนสิ่งสําคัญย่ิง 
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เพราะจะทําใหผูเรียนเรียนภาษาไดอยางถูกตองในเบ้ืองตน  และเกิด
ความ คลองแคลวและชํานาญทางภาษาตอไป  ตัวอยางเชน  ถาผูเรียนไดฟงสําเนียงทาง
ภาษาอังกฤษอยาง  ถูกตองจากแมแบบ  ผูเรียนก็จะสามารถเลียนเสียงและสําเนียงนั้นไดอยาง
ถูกตองดวย 
 11.  มีการฝกฝนจากการจัดการเรียนรูที่มีเปาหมาย สนุกสนานและนาสนใจสําหรับผูเรียน 
 12.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเปนผูถามแทนครูบาง  เพราะสวนใหญครูจะเปนผูถามและ
ผูเรียนจะมีหนาที่คอยตอบอยูเสมอ 
 13.  การดําเนินการจัดการเรียนรูตองเปนไปอยางมีระบบแบบแผน  วาตองจัดการเรียนรู
เนื้อหาอะไร จัดการเรียนรูอยางไร ระยะเวลาเทาไหร รวมถึงตองกําหนดงานที่มอบหมายใหผูเรียน
ทําดวย  ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดการเรียนรูตองสามารถปรับและยืดหยุนได 
 14. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู โดยดูจากความสามารถใน การใชภาษาของ
ผูเรียน 
 15.  มีการสนับสนุนและใหกําลังใจแกผูเรียนเมื่อผูเรียนทําถูกตอง  ไมควรลงโทษหรือ
วิพากษวิจารณเมื่อผูเรียนทําผิด  เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดอาการกลัวและขาดความมัน่ใจในตนเอง 
 16.  มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเปนไปอยางสนุกสนาน  มีความสุข  เพราะ
บรรยากาศที่ดีจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางครูกับนักเรียนมากย่ิงข้ึน  อีกทั้งยังเปนจุดที่ จะนํา
ผูเรียนไปสูเจตคติ ที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนรู  
 
 4.3 องคประกอบในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปน 
   ภาษาตางประเทศ 
 อมร  เสือคํา  (2543: 77-78) ไดกลาวถึงองคประกอบ 4 ประการที่มีความสําคัญตอการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูภาษาที่สอง  ซึ่งมีดังนี้ 
 1. ผูเรียน 
  -  ผูเรียนจะตองรูจุดมุงหมายของการเรียนวาเรียนเพ่ืออะไร 
  -  มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษและมีความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  -  มีการฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
  -  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2. ผูจัดการเรียนรู 
  -  มีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  -  เปนผูที่มีคุณวุฒิ  เชน  มีวุฒิวิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ 
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  -  ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานสังกัด 
  -  เปนตนแบบในการใชภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน 
  -  เปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษ 
  -  เปดและหาโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือให
ผูเรียนไดเห็นคุณคาของการเรียน 
  -  จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดปฏิบัติครบถวน  ทั้งในดานการฟง  การพูดการ
อาน และการเขียนในทุกคาบของการจัดการเรียนรู 
  -  ประเมินผลการเรียนของผูเรียนอยางเปนระยะและเนนพัฒนาการของผูเรียนเปน
รายบุคคล 
  -  มีการเสริมแรงผูเรียนบอยๆ เพ่ือใหผูเรียนมีกําลังใจในการทํากิจกรรม 
  -  มีการชวยเหลือผูเรียน  โดยอาจใบคําตอบใหบาง  เพ่ือนําทางในกิจกรรมที่ผูเรียนไม
สามารถทําได 
  - พยายามใชภาษาอังกฤษกับผูเรียนใหไดมากที่สุด  เพ่ือสรางความคุนเคยดานภาษา
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
  -  มีการบูรณาการภาษาอังกฤษเขากับวิชาอ่ืน  เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
สภาพจริงของการเรียนรู 
 3.  สื่อการจัดการเรียนรู 
  -  มีการเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียนทั้งรายบุคคล กลุมเล็ก-ใหญ 
  -  มีการเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 
 4.  ภาษาอังกฤษ 
  -  มีกิจกรรมที่เนนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากกวาที่เนนหลักภาษา 
 
 แคลรและเฮนส  (Claire; & Haynes. 1994: 22-26) ไดกลาวถึงแนวคิดในการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  มีดังนี้คือ 
 1.  เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองไมรูสึกเครียด  กลัว หรือกังวล เพราะความเครียด  
ความกลัว  หรือความกังวลจะลดความกระตือรือรนของผูเรียนในการเรียนรูและรับรูภาษา  ผูเรียน
จะเรียนภาษาไดดีที่สุดในสถานการณที่ผอนคลาย มีความสุขในการเรียนรู มีคนคอยใหกําลังใจและ
เกิดการเรียนอยางทาทายในข้ันที่เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของผูเรียน  ความทาทายที่เหมาะสม
และไมยากจนเกินไปจะทําใหผูเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน  ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความ
มั่นใจและเรียนภาษาไดอยางรวดเร็ว 
 2.  ในการเรียนรูของผูเรียนสามารถแบงออกเปน  3 แบบ คือ  การฟง (Auditory Learner) 
การดู (Visual Learner) และการปฏิบัติ   (Kinesthetic)ผู เรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศจะมีความชํานาญนอยที่สุดทางดานการฟง  ดังนั้นแคไมก่ีนาทีที่ผูเรียนฟงภาษาที่
ไมเขาใจ  ผูเรียนจะไมสนใจในการเรียนนั้นทันที  จึงจําเปนตองมีการใชทาทาง  การสาธิตและสื่อ
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ตางๆ เขามาชวยในการจัดการเรียนรู  เชน  รูปภาพ  เสียงและวัสดุที่ใชในการปฏิบัติ  (Hands - on 
Materials)  จะทําใหผูเรียนไดทั้งเนื้อหาในการเรียนรูและภาษาที่ใชกับเนื้อหานั้นอีกดวย 
 3.  มีการทําใหเด็กรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของหองเรียน  เชน  มีการรวมนําเสนอผลงานมี
การเรียกชื่อ มีการย้ิมใหผูเรียน  และสรางกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 4. มีการเลือกใชคําถามเพ่ือใหผูเรียนตอบ  และจากคําตอบ  (Feedback) จนสามารถรูได
วาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงไหน ดังตัวอยางของคําถามตอไปนี้ 
  4.1  ถามผูเรียนใหชี้ไปที่รูปภาพหรือคําบนกระดาน  ถาผูเรียนไมเขาใจในคําถามหรือ
คําศัพท  ใหผูเรียนที่รูทําใหดู  แลวใหผูเรียนที่ไมเขาใจในตอนแรก  ตอบใหมอีกทีในคําถามเดียวกัน 
  4.2 ถามคําถามงายๆ ที่ผูเรียนสามารถตอบวาใชหรือไมใช  เพ่ือทดสอบความเขาใจ 
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
ตอบมากข้ึน  
 5. สําหรับผูเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  การตอบคําเดียวเปนสิ่ง
ที่พอเพียง  โดยไมจําเปนตองใหคําตอบเปนประโยค  ซึ่งอาจทําใหการมีสวนรวมนอยลง  เพราะ
ผูเรียนอาจตอบเปนประโยคยังไมได  แตครูสามารถขยายคําตอบเพียงคําเดียวใหในรูปของประโยค
ใหผูเรียนฟงได   
 6. แบงคําถามที่ยากออกเปนสวนๆ เพ่ือใหงายตอความเขาใจ  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  เพ่ือ
งายตอการตอบ หรือใหถามคําถามใหมโดยการใชคําถามจาก  Wh Questions: What, Where, 
When, Who, Why? 
 8. ใหเวลามากข้ึนสําหรับคําตอบ  โดยทั่วไปแลวผูเรียนที่พูดภาษาแมเพียงภาษาเดียวจะ
ใชเวลาประมาณ 5 วินาที  ในการตอบ  สวนผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตอง
ใชเวลา ประมาณ  15 ถึง  20 วินาทีในการนึกภาษาที่จะตอบ 
 9. ถาผูเรียนตอบคําถามที่ถูกดวยสําเนียงที่ผิด  ครูควรจะบอกวาเปนคําตอบที่ถูก และพูด
คําตอบนั้นใหมดวยสําเนียงที่ถูกตอง  อยาใหผูเรียนตองพูดคําตอบที่มีสําเนียงผิดซ้ําในหองเรียน  
ซึ่งอาจทําใหผูเรียนเครียดและกลัว  เพราะเปนเปาสายตาของเพ่ือนๆ 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  ชื่อเพ่ือน  ของตางๆ ใน
หอง  คําจากพจนานุกรม การฝกคัดลอกนี้จะทําใหผูเรียนไดพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก  การเรียนรูการ
เริ่มเขียนพยัญชนะอยางถูกตอง  การเขียนจากซายไปขวา  คําศัพท  การสะกดคํา  การเรียงตัว
พยัญชนะ  ในการคัดลอกนี้ตองไมมากเกินไป  และกอนที่ผูเรียนจะคัดลอก  ผูเรียนควรรูจักเสยีงและ
ความหมายของคําที่คัดลอกกอน 
 14. ใชกิจกรรมเปนตัวชวยในการเรียนรู  เชน  กิจกรรมที่มีรูปภาพสามารถใชรูปภาพใน
การตรวจสอบวาผูเรียนรูจักคําศัพทหรือไม เชน ใหผูเรียนดูรูปภาพและใหตอบทั้งภาษาแมและ
ภาษาที่สองหรือกิจกรรมที่ใหตัดรูปจากนิตยสารวาผูเรียนชอบอะไร  ไมชอบอะไร 
 15. มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับประเทศของผูเรียน เชน เลานิทานตางๆ และวัฒนธรรมของ
ประเทศของผูเรียน  เพ่ือใหการเรียนรูนั้นเปนไปอยางมีความหมาย  
 
 4.4 การเรียนรูภาษาเพื่อการส่ือสาร  (The Communicative Approach) 
 เดลล  ไฮมส  (Dell Hymes. 1975)  ไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ในป ค.ศ.1975  จากแนวคิดที่วา ภาษาไมไดมีเพียงแคระบบไวยากรณ หรือโครงสรางทางภาษา
เทานั้น แตภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร หรือสื่อความหมาย  ดังนั้นเปาหมายในการจัดการเรียนรู
ภาษาจึงควรใหเด็กสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย  ตามความเหมาะสมกับ
สภาพสังคม นอกจากนี้ เดลล ไฮมส  ไดอธิบายความหมายของวิธีการจัดการเรียนรูนี้วา เปน
ความสามารถในการใชภาษา  หรือการตีความภาษาได  อยางถูกตองเหมาะสม เมื่อมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืนในสังคม ( 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 เพ่ือความเขาใจในระดับความรูสึกของ
ตน 
  ทักษะการเขียน  คือ ความสามารถในการเขียนในระดับความรูของตน 
 2.  ความสามารถทางการใชภาษาในสังคม  (Sociolinguistic Competence) คือความ 
สามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบของสังคม สามารถเลือกใชภาษาให
เหมาะกับบุคคลและสถานการณตางๆ 
 3.  ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความหรือความสัมพันธของวิธีการ  
(Discourse Competence or Strategic Competence) คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ได สามารถใชกิริยา ทาทาง สีหนา น้ําเสียงเพ่ือการสื่อความหมายซึ่งสามารถ
แสดงออกทางวัจนภาษา (Verbal Communication) และอวัจนภาษา (Non-Verbal Commnication) 
 4.  เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทั้งเปนคูและเปนกลุม  ซึ่งจะทําใหผูเรียน
รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 5.  เพ่ือใหผูเรียนกลาในการใชภาษา และเนนความสําคัญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
มากกวาจะคํานึงถึงวิธีการใชภาษาอยางถูกตอง  ดังนั้นจึงทําใหผูเรียนกลาใชภาษา และไมกลัววาจะ
ใชภาษาผิด  ครูจะแกไขขอผิดพลาดเฉพาะที่สําคัญเทานั้น  เชน ขอผิดพลาดที่เกิดซ้ําๆ หรือ
ขอผิดพลาดที่ทําใหเกิดการเขาใจผิด  เพราะขอผิดพลาดเหลานี้  อาจทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจ
และไมกลาใชภาษาอีกตอไป 
 6.  เพ่ือใหผูเรียนใชภาษาไดอยางคลองแคลวเปนอันดับแรก และคํานึงถึงความถูกตองใน
การใชภาษาเปนอันดับรอง 
 7.  เพ่ือการประเมินผลการเรียนรูจากการแสดงออกของผูเรียน  เมื่อมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ 
 8.  เพ่ือใหการเรียนภาษาของผูเรียนเปนไปตามธรรมชาติ  เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมที่ครู  
จัดใหเพราะผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดทําและฝกภาษาดวยตนเอง  กิจกรรมเหลานี้ยังสราง
สัมพันธภาพ  ที่ดีระหวางผูเรียนกับเพ่ือนในหองและกับครู  สัมพันธภาพที่ดีจะสรางบรรยากาศที่



 80 

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ผูเรียนจะกลาแสดงออกมากข้ึน  นอกจากนี้การสื่อสารก็จะเปน
ธรรมชาติและอิสระมากข้ึนดวย 
 ข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร ประกอบดวยสามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ข้ันเสนอเนื้อหา ข้ันแนะนํา หรือข้ันนําเสนอโครงสรางภาษาใหม  (Presentation or 
Introduction or New Language) คือ การที่ครูนําเสนอเนื้อหาโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และทาํความ
เขาใจความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ควบคูกับการเรียนรูกฎเกณฑ
ทางภาษา สื่อที่ใชในการนําเสนอเนื้อหานี้ อาจเปนรูปภาพ หรือการเลาเรื่อง หากผูเรียนไมเขาใจ
ความหมาย หรือวิธีการใชภาษา ครูสามารถอธิบายเปนภาษาแมของผูเรียนได 
 2.  ข้ันการฝกแบบควบคุม  (Practice or Controlled Practice)  คือ  การที่ครูฝกใหผูเรียน
จดจํารูปแบบของภาษา  โดยเนนความถูกตองของความหมาย  วิธีใชและสถานการณที่ตองใช
รูปแบบภาษานั้นๆ เปนการใหผูเรียนฝกซ้ําๆ จากการฟง  พูด และทําตามตัวอยางจากครู  เริ่มแรก
ผูเรียนจะฟงตัวอยางภาษาจากครูหรือเทป  1 ถึง 3 ครั้ง  หากครูเปนตนแบบ  ครูจะตองออกเสียง 
หรือพูดอยางเปน  ธรรมชาติดวยความเร็วปกติเหมือนเจาของภาษา ผูเรียนจะไดรวมกลุมฝกพูดและ
ออกเสียง  หรือฝกเปนรายบุคคลตามความเหมาะสม  เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูการออกเสียง
ดวยตนเอง  พรอมกับไดเรียนรูจากการออกเสียงของเพ่ือนๆ อีกดวย  จากนั้นครูจะใหความเห็นแก
ผูเรียนแตละคนวา ใชภาษาไดถูกตองหรือไม  ครูสามารถตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวาเขาใจ
ความหมายของภาษามากนอยเพียงไร  จากการปอนคําถามงายๆ  
 3.  ข้ันการใชหรือฝกภาษาแบบอิสระ  (Production or Free Practice) คือ การเปดโอกาส
ใหผูเรียนใชและฝกภาษาที่ไดเรียนจากกิจกรรมตางๆ อยางอิสระ และสอดคลองกับสถานการณจริง 
เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 จากข้ันตอนตางๆ ดังกลาว  วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือการสื่อสาร  ยังมีกลวิธีที่นาสนใจ 
เพ่ือใหครูไดศึกษาในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  ครูใชสื่อจริง  (Authentic Materials) ในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํา 
ความรูในชั้นเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2.  ครูใหผูเรียนเรียงประโยคสนทนา  หรือขอความที่ผูเรียนไดเรียนมาแลวใหเปนเรื่องราว
เพ่ือใหผูเรียนฝกเชื่อมโยงประโยคหรือเนื้อเรื่องใหตอเนื่องกัน 
 3.  ครูนําเกมมาใช  เพ่ือเปนการฝกใชภาษาใหสนุกสนาน เกมเหลานั้นตองมีลักษณะ  3 
ประการ คือ การหาขอมูลที่ขาดหายไป  (Information Gap) การเลือกจากตัวเลือก (Choice) และ
การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)   
 4.  ครูใชกิจกรรมภาษาชุด  (Picture Strip Story) ในการนําเสนอ ภาพชุดเหลานี้แสดง
เรื่องราวที่ตอเนื่อง วิธีการคือผูเรียนจะใหเพ่ือนดูภาพแรกแลวเพ่ือนจะทายวาภาพที่ 2 คืออะไร ไม
วาเพ่ือนจะทายถูกหรือผิด ผูเรียนจะใหขอมูลปอนกลับ วาคําตอบนั้นถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง
ผูเรียนจะบอกขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหเพ่ือนทายตอไป กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความคิด ไดทํางานรวมกัน ไดฝกแกปญหา อีกทั้งยังไดฝกสนทนากับเพ่ือนๆ 
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 5.  ครูใชบทบาทสมมติ  (Role - Play) ในการจัดการเรียนรู โดยครูกําหนดบทบาทให
ผูเรียนแตละคน วาใครจะแสดงเปนอะไร อยูในสถานการณแบบใด และตองพูดอะไรบาง แตถา
ผูเรียนอยากพูดหรือแสดงเรื่องราวที่คิดข้ึนไดเอง ครูก็เปดโอกาสใหผูเรียนทําได 
  วิธีการจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เปนวิธีที่ผูเรียนสามารถนําทักษะใน การฟง พูด 
อาน เขียน ที่ไดฝกฝนไปใชในชีวิตจริงไดและชวยฝกใหผูเรียนสื่อสารจากสถานการณที่เปนจริง หรือ
ใกลเคียง นอกจากนั้นยังไดคํานึงถึงการแสดงมารยาทในการใชภาษาใหเหมาะสมตามกาลเทศะอีก
ดวย 
 4.5  การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเน้ือหาวิชา  
    (Content and Language Integrated Learning) 
 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated 
Learning) หรือเรียกสั้นๆวา CLIL เปนการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนระหวางป1994 ในทวีปยุโรป โดยเดวิด 
มารช( David March)และ แอนน มาเจอร Ann Marjers ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใชภาษาตางประเทศ 
หรือภาษาที่สองเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน ( Language immersion) ซึ่งผูเรียนใชเรียนรูผาน
การเรียนเนื้อหาเปนพ้ืนฐาน ( Content – based instruction) การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการ
เนื้อหาวิชา ( Content and Language Integrated Learning) ( Content and Language Integrated 
Learning) ไดรับความนิยมอยางมาก คณะกรรมมาธิการการศึกษาแหงสหภาพยุโรปไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการสอนและไดพัฒนาในการสอนภาษาอังกฤษ จนสามารถนําไปใชในประเทศตางๆ
อยางกวางขวาง การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา  ( Content and Language 
Integrated Learning) ไดชื่อเปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะภาษา และการ
เรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆไปพรอมๆกัน ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจโดยเฉพาะผูเรียนที่เริ่มเรียนการใช
ภาษา ตลอดจนเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับความเปนจริงโดยไมตองจัดการเรียนรูภาษาตางหาก 
เนื่องจากภาษาถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสารแลว  จะเห็นไดวา CLIL เปนเครื่องมือที่
สําคัญในการเรียนรู  ทั้งภาษา (Language) และ เนื้อหาวิชา (Content) อยางไรก็ตามหัวใจของ
การบูรณาการที่จะตองคํานึงถึงประกอบดวย (Mehisto; & et al. 2008: 12) 
 การเรียนรูภาษาจะเกิดข้ึนในการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ อาทิ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
ศีลธรรม คอมพิวเตอร ภูมิศาสตร ดังนั้นการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจทั้งดาน
เนื้อหา และใจความสําคัญ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ครูควรมีความแมนยําในเนื้อหา และควรจัดหา
สื่อการสอนตางๆ อาทิ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพตางๆ ตลอดจนการใชคําศัพทเฉพาะ เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาอยางถองแท  
 เนื้อหาในวิชาตางๆ จะสอนโดยผานกระบวนการเรียนรูภาษา ดังนั้นครูผูสอนภาษาและครู
ในแตละรายวิชาควรจะมีกระบวนการทํางานรวมกันในการรวบรวม คําศัพท  คําศัพทเฉพาะใน
ศาสตรตางๆ ขอมูลในแตละวิชา เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจภาษาและเนื้อหาอยางละเอียดครบถวน 
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 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language 
Integrated Learning) มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะตองพัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียนซึ่งประกอบดวย
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะหในเนื้อหาวิชาตางๆจนนํามาซึ่งกระบวนการทางปญญา
ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 
 จะเห็นไดวาในการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา 
(Content and Language Integrated Learning) ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาการเรียนรูทั้งทางดาน
สังคมและการสื่อสารระหวางกัน เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองฝกทักษะภาษาของตน 
ตลอดจนการนําภาษาไปใชในการแลกเปลี่ยนความรู  ซึ่งในการเรียนรูแบบ CLIL ผูเรียนจะตองฝก
การทํางานและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เรียนรูการใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณและ
บุคล ทั้งผูเรียนกับครู ผูเรียนกับเพ่ือนและการนําเสนอความรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ซึ่งสิ่งที่ไดรับก็คือ 
สังคมแหงการศึกษาเรียนรู (Educational knowledge) และการสรางสังคมแหง  การเขาใจ 
(Community building) สามารถนําภาษาไปใชในการเรียนรูทางสังคมซึ่งเปนหัวใจของกระบวนการ
เรียนรูที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูที่จะเขาใจและไวใจผูอ่ืน (Barnes; & Gilles. 2008: 5)   
 นอกจากการพัฒนาการเรียนรูทางดานสังคมและการสื่อสารแลวกระบวนการการเรียนรู
ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรูเปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนว  พุทธิ-
ปญญาของ (Bloom. 1950s) ซึ่งบลูมไดเสนอวาผูเรียนสามารถเขาใจการเรียนรูภาษาโดยการบูรณา
การเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning) ความคิดรวบยอดหากปราศจาก
ความรู ในการเรียนภาษาตามแนวทางการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and 
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูตั้งแตคํา หนาที่ของคํา จนสามารถนําไปใชในการ
สรางประโยคและการสรางสรรคสิ่งตางๆเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริงและประเมินคาได ซึ่งถือไดวาเปน
การเรียนรูสูกระบวนการทางความคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking Skills: HOTS) นอกจากนีแ้อน
เดอรสันและคารทโวลท (Anderson; & Krathwohl. 2001: 22-50) ซึ่งเปนศิษยและเพ่ือนรวมงาน
ของบลมูไดกลาวถึงการเรียนการสอนแนวทางทางการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา วา

พุทธิปญญา 
(Cognition) 

ชุมชน                     เน้ือหา                การสื่อสาร 
(Community)       (Content)        (Communication) 
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เปนแนวทาง การเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในการสรางสรรคสิ่งตางซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรู
ที่คาดหวัง  ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content 
and Language Integrated Learning) เปนเครื่องมือที่ตรงตามสภาพจริงซึ่งเปนการกระตุนความ
สนใจ  ของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูภาษาและเนื้อหาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การเรียนภาษาโดย
การบูรณาการเนื้อหาวิชายังเปนการเรียนรูที่สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ในการเรียนการสอน
ภาษา ดังงานวิจัยของ แอนนา วากูตี ้(Vakuti. 2011: 1) ที่นําเสนอวาผูเรียนสามารถเรียนศิลปะเปน
ภาษาอังกฤษควบคูไปกับการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม (Moral) ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียน อีกทั้งเปนการเรียนรูที่ผูเรียน  ไมรูสึกวาถูกบังคับใหเรียนเนื้อหาที่ไมนาสนใจและทําใหผูเรียน
มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน จึงกลาวไดวา การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ CLIL สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนที่มีความรูควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 จากแนวทางการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language 
Integrated Learning) ที่มุงพัฒนาผูเรียนทางดานเนื้อหา (Content) การสื่อสารระหวางกัน 
(Communication) ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข (Community) ซึ่ง
การเรียนรูที่ผานข้ันตอนทั้ง 3 ข้ันตอนนี้จะพัฒนาผูเรียนสูการคิดระดับสูงซึ่งเปนกระบวนการทาง
พุทธิปญญา (Cognition) จากการพัฒนาดังกลาวจึงนําไปสูกลยุทธในการจัดกระบวนการเรียนรูภา
โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning) ที่มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง (Mehisto; & Marsh. 2008: 31) ดังตาราง 6 
 
 
 กระบวนการเรียนรูพุทธิปญญา (Cognition) 
 - การเรียนรูที่ เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ภาษา (Language) และทักษะกระบวนการ
เรียนรู (Learning skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือของผูเรียน 
 - กระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมความรู ทักษะ เจตคติ ความสนใจและประสบการณของ
ผูเรียน 
 - ผูเรียนวิเคราะหผลลัพธของความสําเร็จของตนเอง วิเคราะหรวมกับเพ่ือนและครู
ตามลําดับเพ่ือสรางสรรคผลงานที่สมบูรณมากข้ึน 
 - ผูเรียนสังเคราะห ประเมินผล นําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ 
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ตาราง  6  กระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language  
     Integrated Learning) 
 

กระบวนการทางสงัคม 
(Community) 

เนื้อหา 
(Content) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

 ผูเรียนรูสึกมีสวนรวมใน
การเปนสมาชิกของกลุม
ตลอดจนกระบวนการกลุม
มีสวนชวยสนับสนุนผูเรียน 

 ผูเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มทีักษะในการ
ทํางานกลุมตลอดจนมี
ความสัมพันธที่ดีอยาง
สมดุลกับสมาชิกในกลุม 

 พอ แมครูสมาชิกในสังคมมี
สวนรวมในการสนับสนุน 
ใหคําแนะนําใน  การ
จัดการศึกษา 

 ผูเรียนสามารถสราง
แนวทางในการทํางาน
รวมกันและเคารพกฎกติกา
ของกลุม หองเรียน ทองถิ่น
นํามาซึ่งการอยูรวมกันใน
สังคมโลก 

 เนื้อหามีความชัดเจนสามารถ
เชื่อมโยงความรูในหองเรียนกับ
สังคมภายนอก 

 ผูเรียนสามารถประยุกตเนื้อหา
ความรูที่ทันตอเหตุการณไปใช
ในการพัฒนาตนเองผาน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาประสบการณของผูเรียน 

 เปนเนื้อหาที่สะทอนความเปน
จริงไมมากเกินความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

 มีการบูรณาการเนื้อหาจาก
หลากหลายวิชา 

 มีการบูรณาการเนื้อหาเก่ียวกับ 
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในทุกเนื้อหาวิชา 

 

 ผูเรียนมสีวนรวมใน
การทํากิจกรรมเพ่ือ
การสื่อสารอยาง
สรางสรรคในหองเรียน
และในสังคม 

 การจัดชั้นเรียน การ
แสดงผลงาน และสื่อ
การสอนตางๆ เปน
แหลงการเรียนรูที่มี
คุณคาสําหรับ
พัฒนาการดาน การ
สื่อสารของผูเรียน 

 ผูเรียนและผูสอนมีการ
พูดคุย ตกลงในการ
ทํางานรวมกันอยางมี
ความหมาย 

 มีการบูรณาการการ
พัฒนาทักษะภาษาและ
การสื่อสารในทุก
เนื้อหาวิชา 

 
 นอกจากนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา 
(Content and Language Integrated Learning) โบอิตัน (Boynton. 2008: 105-109) ไดเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูที่ตองคํานึงถึงซึ่งประกอบดวย 
 1.  การจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนโดยคํานึงถึงจิตวิทยาและสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
ผูเรียน เชนใหผูเรียนรูสึกเปนอิสระในการแสดงออก สรางใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกที่จะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม ผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรูและสรางขอตกลงรวมกัน ตลอดจนครูตอง
ใหการเสริมแรงทางบวกในการใชประโยคและการสื่อสารในชั้นเรียน ใหคําแนะนําโดยใชวัจนภาษา
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เชนกลาวชมเชย หรือแนะนําพูดใหกําลังใจ หรืออวัจนภาษา เชน การย้ิมใหกําลังใจ และที่สําคัญ
ที่สุดคือ ครูตองเชื่อมั่นวาเด็กทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จตามศักยภาพของตน 
 2. พยายามใชภาษาตางประเทศที่ตองการสอน อยางไรก็ตามในชวงแรกผูเรียนสามารถ
สรุปความเขาใจเปนภาษาแมของตน เมื่อมีวิทยากรมาใหความรูอาจจะใชภาษาแมหากจําเปน
อยางไรก็ตามครูควรพยายามเชื่อมโยงการใชภาษาเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกภาษาอยาง
เพียงพอ  
 3.  เปนที่ยอมรับวาในชวงแรกของการสอนแบบ CLIL ผูเรียนสามารถใชภาษาแมได แต
สําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เริ่มเรียนแบบ CLIL เมื่อผูเรียนตอบคําถามเปนภาษาแม 
ผูสอนควรจะใหความหมายเปนภาษาตางประเทศทันที พบวาในชวงสามถึงสี่เดือนแรกผูเรียนจะยัง
ไมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยใชภาษาตางประเทศได แตผูเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาที่เปนการ
รับขอมูล (Receptive language skills) โดยสามารถทําความเขาใจในสิ่งที่ผูสอนพูดได อยางไรก็ดี
ครูควรหลีกเลี่ยงการเสริมแรงโดยการใหรางวัล เพราะถือเปนการเสริมแรงภายนอกซึ่งไมเกิด
ประโยชนแตครูควรจะใหกําลังใจใหผูเรียนเกิดความพยายามที่จะใชภาษา พูดภาษาซึ่งถือเปนการ
สรางแรงจูงใจภายในอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความสุขในการเรียนรู 
 4.  ผูสอนตองใชภาษาตางประเทศที่ชัดเจนในการนําเสนอโครงสรางใหมของภาษานั้นๆ 
อยางไรก็ตามผูสอนควรพูดอยางเปนธรรมชาติแตไมชาจนเกินไป และควรมีการวางแผนการสอน
โครงสรางภาษาหรือคําศัพทใหมๆ อยางเหมาะสม เพ่ือเปนการทาทายผูเรียนใหทําความเขาใจแต
ไมควรมากจนผูเรียนเกิดความกังวล 
 5.  ใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน อยางไรก็ตามหากผูเรียนมีความสามารถที่จะ
โตตอบและสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนได ผูสอนอาจจะเพ่ิมระดับการสอนใหมากข้ึนอีกระดับแต
ไมควรยากจนผูเรียนแสดงความไมเขาใจหรือวิตกกังวล 
 6.  ผูสอนควรใชภาษาทาทาง การแสดงสีหนา ภาพปริศนา ในการสอนและใหผูเรียนเกิด
ความพยายามที่จะหาคําตอบกอนที่จะบอกความหมายหรือแสดงสิ่งของจริงหรือภาพใหผูเรียนเห็น 
ซึ่งวิธีการนี้จะเปนวิธีการที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด และกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
 7.  ผูสอนควรพูดทวนคําเพ่ือใหผูเรียนเขาใจและรูสึกปลอดภัย และการพูดซ้ําจะเปนการ
พัฒนาทักษะภาษาที่เปนการรับขอมูล (Receptive language skills) ของผูเรียนที่จะทําใหเขาใจ
ภาษามากข้ึน 
 8.  การเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย กลาวคือควรมี ภาษา บทเรียน หัวขอสําคัญ
ที่เก่ียวกับชีวิต และอยูในความสนใจของผูเรียนโดยเริ่มตั้งแตเนื้อหาที่ใกลตัวผูเรียนที่สุด ครอบครัว 
โรงเรียนและสังคมของผูเรียน จากนั้นควรเปนสิ่งที่ผูเรียนสนใจเชน ขาวและเหตุการณสําคัญ กีฬา 
แฟชั่น เพลง ศิลปนที่ผูเรียนชื่นชอบ การสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจะชวยใหผูเรียนเกิดความทา
ทายในการคิด การแกปญหาโดยใชกระบวนการคิดและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 9.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับเจาของภาษาที่หลากหลาย โดยผูสอนเชิญวิทยากรที่เปน
เจาของภาษามาใหความรู ตลอดจนใหผูเรียนมีโอกาสรวมในการสัมมนาระดับชาติ หรืออาจให
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ผูเรียนหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูที่เปนภาษาตางประเทศเชน เพลง คลิปวีดิโอ ภาพยนตร 
ขาวตางประเทศ  
 10. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาการติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน ตลอดจนใชทักษะในการแกปญหารวมกับเพ่ือน เพ่ือเปนการ
พัฒนาการอยูรวมกับผูอ่ืนตลอดจนเปนการสรางความมั่นใจแกผูเรียนในการแสดงความคิดเห็น 
 11. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสาร โดยผูสอนใหการเสริมแรง
ทางบวกในดานการสื่อสารอยางถูกตอง ผูสอนจะเปนตัวแบบที่ถูกตองในการสื่อสารโดยใหคําแนะนาํ 
และกระตุนใหผูเรียนสื่อสาร อยางไรก็ตามผูสอนไมควรใหความสําคัญตอความถูกตองทางภาษา
มากไปกวาความสามารถในการสื่อสาร 
 12. การพัฒนาทุกทักษะมีสวนสําคัญในการพัฒนาดานภาษาของผูเรียน ดังนั้นผูสอนควร
จะเสริมสรางการเรียนรูโดยประสานทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียน เชนการสอนในหัวขอภาวะโลกรอน
ผูเรียนไดมีโอกาสใชทักษะการพูดเสนอแนวทางในการแกปญหาโลกรอนและการรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ตลอดจนไดเขียนถึงผลกระทบจากภาวะโลกรอนและไดแลกเปลี่ยนกันอานกับเพ่ือน 
 13. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธใหผูปกครอง ผูเก่ียวของ และบุคคลในทองถิ่นทราบถึง
การเรียนการสอนและใหความรวมมือในการพัฒนาอีกทั้งเปนวิทยากรในการพัฒนาการเรียนรูทั้งใน
ดานเนื้อหาและดานภาษา 
 14. ผูสอนควรมีความมั่นใจในตัวผูเรียนและตนเองวาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ทั้งทางดานเนื้อหาและทักษะภาษาของผูเรียน อยางไรก็ตามควรจะเขาใจถึงความแตกตางระหวาง
ตัวผูเรียนทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามศักยภาพของตน 
 15. ควรใหรางวัลในความอุตสาหะของผูเรียน ในการทํางานรวมกัน ใหความไววางใจใน
ตัวผูเรียนและการพัฒนาตนเองไปสูความสามารถทางภาษาและเนื้อหาวิชา ผูสอนควรหลีกเลียงคํา
ชมที่วา ทําไดดีมาก แตควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนตนเองถึงผลสําเร็จที่ไดรับโดยใหผูเรยีน
ไดนําเสนอตอสาธารณชน นอกจากนี้อาจจะสะทอนถึงแนวทางที่จะพัฒนาตนเองใหดีย่ิงข้ึน 
 จากคํากลาวที่วา ถาผูเรียนมาจาก ดาวอังคาร ดาวเสาร ดาวศุกรและดาวพฤหัสบดี 
ชี้ใหเห็นวาผูเรียนตองการใครสักคนที่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได ไมวาผูเรียนจะมาจากดาวดวงใด
ก็ตาม และผูเรียนก็ตองการจะสื่อสารกับผูสอน ไมวาเคาจะมาจากที่ใดหรือมีแบบการเรียนใดก็ตาม 
ผูสอนตองทําความเขาใจผูเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงคําพูดที่วาผูเรียนมาจากดาวอังคาร ผูสอนมาจากดาว
เสาร (Marchant. 2003: 167) จากคําพูดดังกลาวแสดงใหเห็นวาเด็กทุกคนมีแบบการเรียนรู 
(Learning style) ความสนใจที่ตางกัน ผูสอนควรจะคํานึงถึงความสําคัญในการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) เพ่ือใหผูเรียนบรรลุความมุงหมาย
ตามศักยภาพของตน การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา (Content and Language 
Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดใหสอดคลอง
กับแบบการเรียนรูของผูเรียน (Learning style) โดยแบงตามชองทางการรับรูดังตาราง 7 
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ตาราง  7  แสดงยุทธศาสตรการเรียนรูที่สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน 
 

ยุทธศาสตรการจัดการเรยีนรูตามแนว CLIL 
ที่สอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning -Style) 

แบบการเรียนรูโดย  การ
มองเห็น (Visual) 

แบบการเรียนรูโดยการฟง 
(Auditory) 

แบบการเรียนรูโดยการ
เคลื่อนไหว (Kinesthetic) 

 ใชภาพ หัวขอและแผนภูมิกอน
การอาน 

 พัฒนาแผนภาพที่มีใจความ
สําคัญและมีภาษากํากับไวเพื่อ
สรางความเขาใจ 

 ติดเครื่องหมาย คําอธิบาย
ใจความสําคัญในที่ที่สามารถ
มองเห็นไดสะดวก 

 แสดงการเปรียบเทียบโดยใชภาพ 
 

 อภิปรายหาแนวทางแกปญหา
โดยการเรียนแบบรวมมือ 

 แลกเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อตรวจสอบ
กับเพื่อน 

 อัดเสียงในขณะเรียนและนํามา
สรุปใจความสําคัญ 

 ใชเทคโนโลยี ในการสื่อสารเชน 
Skype ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายและแกปญหาตางๆ 

 

 เรียนรูโดยแบงเปนลําดับและทํา
แบบฝกหัด 

 แสดงออกถึงแนวคิด และ
กระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร 

 ดึงดูดความสนใจโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมุติ หรือกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว (TPR) 

 ใหผูเรียนทดลองเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู 

 สรุปใจความสําคัญโดยใช
แผนภาพ 

 เช่ือมโยงใจความสําคัญโดยใช
ภาพหรือสัญลักษณ 

 รวบรวมบทเรียนและนําเสนอโดย
ใชกราฟ แผนภูมิภาพและภาพ
ประกอบการสอน 

 นําขอมูลที่ไดหลังจากการอานมา
วาดหรือเขียนโครงสรางโดย
ผูเรียนทําเปนกลุมหรือเด่ียว 

 ใชสีเพื่อเนนใจความสําคัญ
ใจความสําคัญ 

 ใชภาพนิ่ง การตูนผานสื่อระบบ
มัลติมีเดีย 

 ตอบคําถามและนํามาวิเคราะห
รวมกันเพื่อหาขอสรุปจากนั้นจึง
จดบทสรุป ที่ได 

 พูดสรุปและอภิปรายรวมกันใน
ขอมูลที่ยังไมสมบูรณ 

 ฟงผูอื่นสรุปหรืออานออกเสียง
เพื่อพัฒนาการฟง 

 
 

 เช่ือมโยงภาษาและการเรียนรู
ผานกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

 จัดลําดับขั้นตอนในบัตร (Card) 
และนํามาเรียงใหมเพื่อสรุปสูตร
และขั้นตอนใน  การเรียน 

 ทําบทเรียนเปนจังหวะเพื่อพัฒนา
ภาษาและขอมูล 

 ทําความเขาใจเนนใจความสําคัญ
ทางดานภาษาและและขอมูล 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเน้ือหาวิชา  
    (Content and Language Integrated Learning) 
 
 5.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
 แวรกูติ (Verkuti. 2010: 20) ไดทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในฮังการี่ โดยแบงเปนกลุมที่ไดรับการสอนแบบกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning)  และ
กลุมที่ไมไดรับการสอนกระบวนแบบการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and 
Language Integrated Learning) โดยนักเรียนทั้ง 2 กลุมไดทําแบบทดสอบการสนทนา และการนํา
ภาษาอังกฤษไปใช ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิชา 
(CLIL) มีความสามารถทางดานการใชภาษาสูงกวานักเรียน  กลุมที่ไมไดรับการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาวิชา โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิชา (CLIL) มีความสามารถใน
การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษในสถานการณตางที่หลากหลายอีกทั้งมีความสามารถนําคําศัพทและ
โครงสรางทางประโยคไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําความรูภาษาอังกฤษไป
บูรณาการในวิชาตางๆไดอยางมั่นใจเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับการสอนแบบบูรณาการ
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
คําถามเพ่ือกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
 เซลายาและรูสเดอซาโรบ (Celaya; & Ruiz de Zarobe. 2010) ไดศึกษาถึงพัฒนาการของ
การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language Integrated 
Learning) ในทวีปยุโรป ในดานการรับรูภาษา และชวงอายุที่ศึกษา ผลการทดลองพบวาผูเรียน ใน
ระดับประถมศึกษาจะมีผลกระทบจากภาษาแมนอยกวาผูเรียนอยูในระดับมัธยมตน ซึ่งผลการ
ทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and 
Language Integrated Learning) จะเกิดประโยชนกับผูเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุดโดยผูเรียน
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จะไมยึดติดและ เปรียบเทียบกับภาษาแมทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช และพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพ  
 จากขอมูลการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language 
Integrated Learning) ขางตนจะเห็นไดวาการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and Language 
Integrated Learning) มีแบบการเรียนรูที่สอดคลองในการสรางความสุขในการเรียนรูดังตาราง 8 
  
ตาราง  8  แสดงความสอดคลองระหวางแบบการเรียนรูการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหา 

วิชา (Content and Language Integrated Learning) และการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ความหมายของความสุขในการเรียนรู 

 
การเรียนรู แนวคิด/กระบวนการ 

ความสุขในการ
เรียนรู 

มุงพัฒนา
ผูเรียนอยาง
สมดุล 

เลือกเรียนตาม
ความถนัด/ 
แบบการเรียนรู 

มี
สัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอ่ืน 

แสวงหา
คําตอบอยาง
มีเหตผุล 

แบบการเรียนรู 
- เตรียมพรอม 
- ข้ันนําเสนอ 
- สรุปและ
ประเมินผล 

การเรียนรูแบบ
เพ่ือการสื่อสาร 

     

การเรียนรูแบบ 
CLIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 จากตาราง 8  แสดงถึงความสอดคลองแบบการเรียนรูการเรียนรูภาษาโดยการ บูรณาการ
เนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated Learning)และการเรียนรูเพ่ือ การสื่อสาร 
(Communicative Approach)กับความหมายของความสุขในการเรียนรู พบวาการเรียนรูภาษาทั้ง
สองแบบนี้ เปนการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูตามความถนัดและแบบการเรียนรู 
(Learning style) ของตนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหประเมินคาและ  นําไปปรับ
ใชในชีวิตจริงโดยเชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ภาษาอังกฤษ (Language) และทักษะกระบวนการ
เรียนรู (Learning  Process Skill) ผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือทําใหผูเรียนมี  ทักษะในการ
ใชชีวิตรวมกับเพ่ือนและครูอยางกัลยาณมิตร เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสนใจและ
ประสบการณของผูเรียนอีกทั้งมีแบบการเรียนรูที่สอดคลองกัน โดยแบงเปน ข้ันเตรียมพรอมเพ่ือ
นําเขาสูบทเรียน  ข้ันนําเสนอ และข้ันสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู โดยแบบการเรียนรูทั้งสองมี
จุดเนนที่สอดคลองกันคือ มุงที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรูเปนสําคัญ 
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 แบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียน PEACE 
 จากการวิเคราะหแบบการเรียนรู และการศึกษาทฤษฎียู กระบวนการทํางานของสมอง 
ทฤษฎีกระจกเงา การจัดการศึกษาทางเลือก แนวทางการจัดการเรียนรูภาษาทั้งการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา (Content and Language Integrated 
Learning) ซึ่งมีจุดมุงหมายสอดคลองกันในดานจุดมุงหมายคือเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางสมดุล มี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ตามแบบการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียน
แสวงหาคําตอบอยางมีเหตุผล รูจักไตรตรอง มองโลกตามความเปนจริง อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูอ่ืน ซึ่งผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาแบบการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
โดยไดพัฒนาแบบการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 5 ข้ัน ตอนกลาวนคือ  1) การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับ
ขอมูล  (Preparation) 2) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจของ
ตน  (Explosion)  3) การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) 4) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co - creation) 5) การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation) ผูวิจัยไดสังเคราะหจากแนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการและ หนวยงานทางการศึกษาโดยยึดวัตถุประสงคที่สําคัญคือเพ่ือเสริมสรางความสุขการ
เรียน 
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ตาราง 9 แสดงความสอดคลองของแบบการเรียนรู PEACE กับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่ไดศึกษา 
 

ข้ันที่ หลักการ /แนวคิด นักวิชาการ 
1. การเตรียมตัวเพื่อเปดรับ
ขอมูล  (Preparation)  
 

- ผูเรียนควรมีการเตรียมตัวเพื่อเปด
ความคิด สรางสติ ในการรับขอมูลตางๆ ซึ่ง
เปนทักษะพื้นฐานในการรับขอมูล ขาวสาร 
องคความรูตางๆ โดยผานทักษะ
กระบวนการสื่อสาร 

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
ตึงเครียดที่ปดก้ันจิตของผูเรียนจากการ
เรียนรูนักวิจัยพบวา การทําสมาธิ 
(Meditation) การฟงเพลงชา เพลงธรรม จะ
ชวยลดความตึงเครียด เปดจิตใจตลอดจน
เพิ่มการหลั่งสารเคมีที่กอใหเกิดความสุขเชน 
โดปามิน อะดรีนาลีนและเซโรโตนิน 
 

ธอมาส (Thomas. 2007: 12)  
 

 กระตุนการทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่ง
เปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล 
(Reception)  

ซีเมนและกาซิออบโป  (Semen; 
& Cacioppo. 2009) 
 

 การเตรียมพรอมดานรางกายเพื่อเสริมสราง
สุขภาวะ 
 
 

พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2554) 

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

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) 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ข้ันที่ หลักการ /แนวคิด นักวิชาการ 
 การเรียนรูภาษาโดยการ  บูรณาการ

เนื้อหาวิชา 
(Content and Language Integrated 
Learning) เปน  การเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน 
(Learning style) โดยแบงตามชองทางการ
รับรู 

เมฮิโตและมารช 
(Mehisto; & Marsh. 2008: 31) 

 คุณคาของความเปนมนุษยที่มีสิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกเรียนตามความสนใจ ความเช่ือ 
และแบบการเรียนรูของตน 
 

เอ็ม แลนจ และ เจ สเลทเทน (M. 
Lange; & J. Sletten. 2002: 4-
6) วาย แอรอน และเอ็มสวีก (Y. 
Aron; & M. Zweig. 2003: 2-4) 
บัลกาเรลล่ี (Bulgarelli. 2009: 

19-20) และ พิภพ ธงไชย (2010: 
online) 

  การทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่งเปนการ
การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction) 
และ การแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู 
(Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจก
เงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอื่น และนํามาซึ่ง
การเขาใจซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสุขใน
การเรียนรู 

ซีเมนและกาซิออปโป 
(Semen; & Cacioppo.  2009) 
 

 การเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็ก
สามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือ  การฟง 
(Auditory) การดู (Visual) และการสัมผัส  
(Kinesthetic) 
 

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

ข้ันที่ หลักการ /แนวคิด นักวิชาการ 
3.การวิเคราะหไตรตรองโดย
ใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) 

สรางกระบวนการการเรียนรูภาษาโดย
การบูรณาการเนื้อหาวิชาความรูมุง
พัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา 
เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณา
การเนื้อหาวิชาความรู (Content and 
Language Integrated Learning)รูจักใช
ความคิดรวบยอดเรียนรูสูกระบวนการทาง
ความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking 
Skills: Hots) 

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

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดการคิดในระดับสูง  
(Higher Order Thinking or Hot Thinking) 
เขาใจความคิดรวบยอด (Concept) จําแนก
ประเภทเช่ือมโยงขอมูล ตลอดจนสังเคราะห
ขึ้นใหมใหมีลักษณะ ที่แตกตางออกไปเพื่อ
นํามาประยุกตใชในแกปญหาตางๆ  ที่
เกิดขึ้นในสภาวการณปจจุบัน หลีกเลี่ยงการ
สอนแบบทองจํา(Rote Memory) ซึ่งผูเรียน
ไมสามารถนําไปใชแกปญหาในสภาวการณ
จริง  

ธอมาส (Thomas. 2007: 12) 
 

 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 ตามความเปนจริงเช่ือมโยง
ตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือ
กระบวนการทางปญญา  

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) 
 

ข้ันที่ หลักการ /แนวคิด นักวิชาการ 
 
4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค (Co - creation) 

 
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  

บารนสและกริลส (Barnes; & 
Gilles. 2008: 5)   
 
 
 
 
 

5. ประเมินผล (Evaluation) 
 

ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรูรวมกับเพื่อนและครู เปดโอกาสให
ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู (Self-
reflection) เพื่อทบทวน (Repeat) และ
คนพบ (Discover) เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง 
โดยใชเซลลกระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการ
ลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและ
ภายในของผูอื่นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันในสวนของความสนใจ เจตคติ 
ความรูสึกนึกคิดเพื่อที่จะนํามาปรับปรุง การ
รับรูแหงตน (Self consciousness) 
 

ซีเมนและคาซิออปโป  
(Semen;& Cacioppo. 2009) 
ธอมาส (Thomas. 2007: 12) 
 
 

 



 95 

 จากตาราง 9 แสดงความสอดคลองของแบบการเรียนรู PEACE กับแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ที่ไดศึกษา ดังเสนอในตารางข้ันตนนํามาสูการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู 
PEACE และองคประกอบของความสุขในการเรียนรูดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรู PEACE และองคประกอบของความสุข 
  

แบบการเรียนรู/ 
องคประกอบของ

ความสุขใน 
การเรียน 

องคประกอบดาน
ผูเรียน 

องคประกอบดาน
ความสัมพันธ 

องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอม 

องคประกอบดาน
การเรียนรู 

1.การเตรียมตัวเพื่อ
เปดรับขอมูล  
(Preparation)  

    

2. ขั้นขยายความรู
ตามแบบการเรียนรู 
ของผูเรียน  
(Explosion) 

    

3.การวิเคราะห
ไตรตรองโดยใช
ปญญาที่ลุมลึก 
(Analysis) 

    

4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค (Co – 
creation) 

    

5.ประเมินผล 
 ( Evaluation) 
 

    

สรุปผล 5 5 5 5 
 
 หมายถึงความสัมพันธระหวาง แบบการเรียน PEACE กับองคประกอบของความสุขใน
การเรียนรู 
     
 จากตาราง 10  วิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบการเรียนรูเพ่ือเริมสรางความสุข ใน
การเรียน PEACE และองคประกอบของความสุข พบวาทุกข้ันตอนของแบบการเรียนรูเพ่ือ
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ครอบคลุมองคประกอบของความสุขในการเรียนรูทั้งดานผูเรียน  
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ดานความสัมพันธ ดานสิ่งแวดลอม และดานการจัดการเรียนรู ซึ่งแบบการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน
สามารถนําไปใชพัฒนาความสุขการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน  
 
ตาราง 11  แสดงแสดงบทบาทของผูเรียนและขอบเขตการดําเนินข้ันตอนการจัดการเรียนรูตามแบบ 
     การเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
 

ขั้นแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสุข   

ในการเรียนรู 
จุดมุงหมาย บทบาทผูเรียน บทบาทครู 

1.ขั้นเตรียมความพรอม 
(Preparation) 

เพื่อเตรียมความพรอม
ผูเรียนทั้งดานรางกาย 
ความคิด ทัศนคติและเจต
คติที่ดีในเรื่องที่จะเรียน
โดยใชเทคนิคที่
หลากหลายเพื่อสราง
ความสุขในการเรียนรู 
เชน การทําสมาธิ ฟง
เพลง จิตนาการ เกม 

รวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองและเตรียมพรอมที่
จะเรียนรูสิ่งตางๆอยางมี
สติ 

กระตุนใหผูเรียนมีความ
สนใจและเจตคติที่ดีใน
เรื่องที่จะเรียนโดยใช
เทคนิควิธีที่หลากหลาย
เพื่อสรางความสุขในการ
เรียนรู 

2. ขั้นขยายความรู 
(Explosion) 

เพื่อใหผูเรียนไดศึกษา 
คนควา หาความรูที่
สอดคลองกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง 
(Learning style) 

ศึกษา คนควาหาความรู
ใหเหมาะสมกับแบบการ
เรียนรูของตนเอง 

จัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับแบบการเรียนของ
ผูเรียนโดยแบงออกเปน
การเรียนรูสําหรับผูเรียนที่
มีแบบการเรียนรูโดยการดู 
(Visual Learner) แบบ
การฟง (Auditory 
Learner) และแบบที่เนน
การเคลื่อนไหว 
(Kinesthetic Learner) 

3.ขั้นวิเคราะห  
( Analysis) 

เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะ
การคิดวิเคราะหใน
สถานการณและเนื้อหาที่
หลากหลาย 

ผูเรียนนําความรูที่ไดมา
คิดวิเคราะหเพื่อสรางองค
ความรูที่สามารถนําไป
ปรับใชในสถานการณจริง 

จัดการเรียนรูที่สงเสริม
การคิดวิเคราะหจาก
สถานการณที่หลากหลาย 
มีการอภิปรายเพื่อแลก 
เปลี่ยนเรียนรูและ  การหา
เหตุผลในการโตวาที 
(Debate) ในประเด็นที่
กําหนดอยางสรางสรรค 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ขั้นแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางความสุข   

ในการเรียนรู 
จุดมุงหมาย บทบาทผูเรียน บทบาทครู 

4.เรียนรูรวมกันเพื่อ
สรางสรรค 
(Co - creation) 

เพื่อใหผูเรียนสรางสรรค
ผลงานรวมกัน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในสิ่งที่ได
เรียนรู และไดผลงาน หรือ
องคความรูที่มีคุณภาพ 

ปฏิบัติกิจรรมรวมกับ
เพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
สิ่งที่ไดเรียนรู และไดผล
งาน หรือองคความรูที่มี
คุณภาพ ที่สามารถ
นําไปใชไดในสถานการณ
จริง 

จัดใหผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม อํานวย
ความสะดวกใหกําลังใจ
และคําแนะนําในการ
สรางสรรคงาน ที่มี
คุณภาพ 

 5. ประเมินผล 
 (Evaluation) 
 

เพื่อใหผูเรียนสามารถสรุป
องคความรูจาก สิ่งที่ได
เรียนและนําแนวทางที่ได
ไปปรับใชเพื่อใหเกิด
ความสุขในการดําเนิน
ชีวิต 

นักเรียนสรุปสิ่งตาง  ที่ได
เรียนรูตลอดจนสามารถ
ประเมินไดวาตองมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาใน
สวนใดเพิ่มเติม  

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

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห แนวคิดทฤษฎีตางๆ ของนักวิชาการ
และนํามาพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู (PEACE) ใหแก
ผูเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพประกอบ 6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เปดความคิด สรางสติ พัฒนาปญญา เขาใจการรับรูแหงตน 
และเขาใจผูอื่น 

(O, Sharmer.2010:1-25; Collin A Brown:2011.1-2;  
Jonathan Reams: 2007.241-243; Thomas. 2007: 12) 

 

กระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษที่มุงพัฒนาการเรียนรูตาม
แนวพุทธิปญญา ใหเขาใจความหมายและ ภาษาโดย

การบูรณาการเน้ือหาวิชาความรู 
 (Mehisto; & Marsh. 2008: 31; Bloom. 1950s ; 

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

กระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารข้ันนําเสนอ ข้ันฝกฝน 
ข้ันสรางสรรค 

(Barnes; & Gilles. 2008: 5; Claire; & Haynes. 
1994: 22-26)   

 

กระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญาและนํามาซ่ึงความสุข
คือกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับแบบการเรียนรูของ

ผูเรียน 
 (Claire; & Haynes. 1994: 22-26)   

การพัฒนาและขัดเกลาทางศาสนา พัฒนาสุขภาวะ พัฒนา
ดานจิตใจ พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 

พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2554) 

 

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) 

รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
ที่เสริมสราง

ความสุขในการ
เรียนรู 
PEACE 

 
ความสุขในการเรียนรู
ที่ประกอบดวย 4 
องคประกอบคือ 

1) องคประกอบ
ดานผูเรียน 

2) องคประกอบ
ดานความสัมพันธ 

3) องคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอม 

4) องคประกอบ
ดานการเรียนรู 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู วิจัยไดดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) เพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยดําเนินการ 4 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู  
 ระยะที่ 3 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู  
 ระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู 
 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข  
 เปนการศึกษาวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการ
เรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนิยามพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการ
เรียนรู ประกอบดวย  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรูในประเด็นดังนี้คือ ความหมาย
ของความสุขในการเรียนรู องคประกอบของความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ลักษณะความสุข
ในการเรียนรู  
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ความสุขในการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญและนําผลการตรวสอบมาปรับปรุงนิยาม องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ที่สรางข้ึน 
 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพองคประกอบ และพฤติกรรมบงชี้ที่พัฒนาข้ึนดวยขอมูลเชิง
ประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 
ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู (PEACE) 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาความสุขในการเรียนรูเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบ และจัดทํารางรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
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 ขั้นที่ 2 จัดทํารางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู โดย
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูแบงเปน 5 ข้ันตอนคือ 
 1. การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยขจัด
ความตึงเครียดที่ปดก้ันจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลง
จังหวะชา เชน เพลงคลาสสิก เพลงธรรม บทกลอน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียด กระตุนการทํางาน
ของเซลลกระจกเงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)  
 2. การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรู ความถนัด และความสนใจของตน 
(Explosion: E) ผูเรียนเรียนรูเพ่ือใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and 
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทาง
การจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือใหผูเรียนแสวงหาแบบอยางหรือแหลงการ
เรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง 
 3. การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ผูเรียนสรางกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา เขาใจ
ความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอดพัฒนาตนเองสู
กระบวนการทางความคิดข้ันสูงผูเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ เปดใจรับรูวา
ตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( Consciousness) เปดพลังความมุงมั่น เขาใจตนเอง (Self) มีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆตามความเปนจริง เชื่อมโยงตนในอดีตและ
ในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา 
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ผูเรียน
สรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุง พัฒนาทําให
เกิดการเรียนรู ที่มีพ้ืนฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน มีความภูมิใจในตนเองเปนพลโลกที่ดี 
 5. การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: 
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพ่ือนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู 
(Self-reflect) เพ่ือทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
กระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผู อ่ืนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพ่ือที่จะนํามาปรบัปรงุ
การรับรูแหงตน (Self consciousness) 
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและแกไขรูปแบบการเรียนรู เปนการนํารูปแบบการเรียนรูฉบับราง
เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมดานการสอนภาษาอังกฤษ ดานการสอนในระดับ
ประถมศึกษา และทําการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูกอนนําไปทดลองใช 
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 ขั้นที่ 4 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ไดแก 
คูมือจัดการเรียนรู คูมือนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน แบบ
บันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน  
 
ระยะท่ี 3 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู  
 ขั้นที่ 1 การศึกษานํารอง (Pilot Study) เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรูใน
สถานการณจริง 
 ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
และเครื่องมือประกอบการเรียนรู 
 
ระยะท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู  
 ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรุงแกไข  
 ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ 
เรียนรูการดําเนินงานตามข้ันตอนการพัฒนาแบบการเรียนรูทั้ง 4 ระยะแสดงดังตาราง 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 12 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
ระยะท่ี 1 ศึกษา
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ ลักษณะ
ของผูเรียนท่ีมีความสุข
ในการเรียนรู  
 

ขั้นท่ี 1 ศึกษา 
แนวคิดที่เก่ียวของกับ
ความสุขในการ 
เรียนรูในประเด็นดังนี้คือ 
ความหมายของความสุขใน
การเรียนรู 
องคประกอบของความสุข
ในการเรียนรู 
พฤติกรรมบงช้ีลักษณะ
ความสุขในการเรียนรู 

1. เพื่อกําหนดนิยาม
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ีลักษณะ
ของความสุขในการ
เรียนรู 

2. เพื่อกําหนดแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2. สังเคราะหพฤติกรรม
บงช้ีความสุขในการ
เรียนรู 

3. กําหนดนิยาม
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ี ความสุข
ในการเรียนรู 

ตําราเอกสารงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
 

1. นิยามลักษณะความสุข
ในการเรียนรู 

2. องคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ีความสุข
ในการเรียนรู 

 ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความ
เปนไปไดของนิยาม
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ีลักษณะของ
ผูเรียนที่มีความสุขในการ
เรียนรู โดยผูเช่ียวชาญ 

1. เพื่อตรวจสอบความ
เปนไปไดของนิยาม
องคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ีลักษณะ
ของผูเรียนที่มีความสุข
ในการเรียนรู 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เบ้ืองตนดานความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ 

1. สอบถาม 
2. หาคา IOC 

ผูเช่ียวชาญ 1. นิยามองคประกอบและ
พฤติกรรมบงช้ี 
ความสุขในการเรียนรู  

2. คุณภาพดานความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
 ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพ

องคประกอบ และ
พฤติกรรมบงช้ีที่พัฒนาขึ้น
ดวยขอมูลเชิงประจักษ 
ดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ  
(Exploratory Factor 
Analysis) 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
องคประกอบเชิงสํารวจและ 
พฤติกรรมบงช้ีดวยขอมูล 
เชิงประจักษ 

1. ประเมินพฤติกรรมบงช้ี
ความสุขในการเรียนรู 

2. วิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) 

นักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต (สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 

1. องคประกอบเชิงสํารวจ
และพฤติกรรมบงช้ี
ความสุขในการเรียนรู 

2. คาอํานาจจําแนกรายขอ 
3. คาความเช่ือม่ัน 
 

ระยะท่ี 2การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีเสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยเก่ียวกับแนวคิด
การพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู  

เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการสรางรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
ความสุขในการเรียนรู และ
แนวทางการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เอกสารแนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวของกับการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

กรอบแนวคิดในการสราง
รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู 
 

 ขั้นท่ี 2 สรางรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 
 

เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู 
 

สรางรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

เอกสารแนวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวของ 
 

รูปแบบการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษที 
เสริมสรางความสุขในการ 
เรียนรู 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
 ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 

1. เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

1. ตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

2. ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรูภาษา อังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูตามแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ 

ผูเช่ียวชาญดานการสอน 
ภาษาอังกฤษและการสอน 
ในระดับประถมศึกษา 
 

1.ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู  

2. รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูที่พัฒนาใหดี
ขึ้น 

 ขั้นท่ี 4 สรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของเครื่องมือซึ่งตรวจสอบ
ยืนยันความเหมาะสมโดย
ผูเช่ียวชาญ 

1. เพื่อสรางเครื่องมือและ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเครื่องมือ 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2. สรางเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรู 

3. ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

4. ปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

2. ผูเช่ียวชาญดาน
การศึกษาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3. ผูเช่ียวชาญดานการวัด
ประเมินผล 

1.คูมือจัดการเรียนรู 
2. คูมือมือนักเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรูอยางมี
ความสุข  

4. แบบบันทึกการสะทอน
การเรียนรู 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
ระยะท่ี 3 การศึกษา 
นํารองรูปแบบการการ
เรียนรู 
 

ขั้นท่ี 1 ศึกษานํารอง (Pilot 
Study) 

1. เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบ 

1. เตรียมเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู 

2. นําเครื่องมือสําหรับใชใน
การจัดการเรียนรูไปใช
กับนักเรียนที่ใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง 

 

นักเรียนที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน 
 

ผลการทดลองใชเครื่องมือ 
สําหรับใชในการจัดการ 
เรียนรู 

 ขั้นท่ี 2 ปรับปรุงแกไข
รูปแบบการเรียนรูและ
เครื่องมือประกอบการ
เรียนรู 

เพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบ
การเรียนรูและเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู 
 

ปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนรูและเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู 
 

ผลจากการศึกษานํารอง 
 

1. รูปแบบการจัดการ
เรียนรู 

2. เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู 

3 .เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนรู 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
ระยะท่ี 4 การประเมิน
ประสิทธิผล 
รูปแบบการเรียนรู 

ขั้นท่ี 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 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝายประถม) 
 

1. คาเฉลี่ยความสุขในการ
เรียนรู 

2. ระดับการประเมิน
พฤติกรรมความสุขใน
การเรียนรู 

3. วิเคราะหแบบบันทึกการ
สะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน  
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ระยะท่ี ขั้นตอน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 
 ขั้นท่ี 2 ประเมิน

ประสิทธิผลรูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 

เพื่อศึกษาประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง 
ความสุขในการเรียนรู 

ประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูจาก 
1. ระดับความสุขในการ

เรียนรู 
2. ระดับการประเมิน

พฤติกรรมความสุขใน
การเรียนรู 

3. วิเคราะหแบบบันทึกการ
สะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการทดลองใชรูปแบบ
การเรียนรู 

ผลการประเมินประสิทธิผล
การเรียนรู 
 

 
 จากตาราง 12 ข้ันตอนที่ปรากฏในตาราง สามารถแสดงเปนแผนภาพกระบวนการพัฒนาแบบการเรียนรูดังภาพ 
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ฉบับราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 ข้ันตอนการจัดทํารูปแบบการเรียนรูฉบับสมบูรณ 

 

ระยะที่ 2 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสราง

ความสุขในการเรียนรู 

(5 สัปดาห) 

ระยะที่  1 

การศึกษาองคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ความสุขใน

การเรียนรู 

(4 สัปดาห) 

ระยะที่ 3 

การศึกษานํารอง (5 สัปดาห) 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรู 
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและ
พฤติกรรมบงชี้ลักษณะของผูเรียนทีม่ีความสุขในการเรียนรู โดย
ผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพองคประกอบ และพฤติกรรมบงชี้ที่
พัฒนาข้ึนดวยขอมูลเชิงประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู  

ขั้นท่ี 2 สรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

ขั้นท่ี 3 สรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือโดย
ผูเช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 1 ศึกษานํารอง (Pilot Study) 

ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและ
เครื่องมือประกอบการเรียนรู 

ระยะที่ 4 

 การประเมินประสิทธิผล
รูปแบบการเรียนรู 

(15 สัปดาห) 

ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่ผานการปรับปรงุแกไข 

ขั้นที ่2 ประเมินประสทิธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียน 
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 ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสขุ 
เปนการศึกษาวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู เพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดนิยามพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข ประกอบดวย  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับความสุขในการเรียนรูในประเด็นดังนี้คือ ความหมาย
ของความสุขในการเรียนรู องคประกอบของความสุขในการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู  
  1.1 วัตถุประสงค 
    เพ่ือกําหนดนิยามองคประกอบความสุขในการเรียนรูและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะ
การเรียนรูอยางมีความสุข 
  1.2  วิธีดําเนินการ 
   1.2.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับความสุขในการเรียนรู 
   1.2.2 สังเคราะหพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู 
   1.2.3 กําหนดนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
  1.3  แหลงขอมูล 
   เอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับความสุขในการ
เรียนรูและลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะของ
ผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) และนําผลการตรวจสอบมาปรบัปรงุ
นิยาม องคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ที่สรางข้ึน 
  2.1  วัตถุประสงค 
   2.1.1 เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้
ลักษณะของผูเรียนที่มีความสุขในการเรียนรู 
    2.2.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
  2.2 วิธีดําเนินการ 
   2.2.1 ผูวิจัยดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนดานความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอง ความครอบคลุมขององคประกอบ
และพฤติกรรมบงชี้กับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   2.2.2 นําพฤติกรรมบงชี้มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
คัดเลือกพฤติกรรมบงชี้ที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Congruence) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 
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  2.3  เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันนิยาม องคประกอบพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะ
การเรียนรูอยางมีความสุข เครื่องมือที่ใชในแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scales) ประกอบดวย 2 ตอนคือ 
    ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับนิยามลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
   ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
  2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  
   ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพ่ือนัดเวลาในการนําสงและ
รับแบบประเมินตรวจสอบความเปนไปไดของนิยามองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ของความสุขใน
การเรียนรู 
  2.5  การวิเคราะหขอมูล 
   ประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) 
เปนเกณฑในการพิจารณา โดยนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาใหน้ําหนักคะแนน ซึ่งคํานวณไดจาก
สูตร  
    

N
R           IOC     

 
   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 และพฤติกรรมบงชี้ที่พัฒนาข้ึนดวยขอมูลเชิง
ประจักษ ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
  3.1  วัตถุประสงค 
   3.1.1  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ดวยขอมูลเชิง
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) โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
(ฝายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) ซึ่งเปน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ที่มีรูปแบบการเรียนรูที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน กอปรกับผูปกครองทั้ง 4 โรง มีพ้ืนฐานการศึกษา 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 ประกอบขอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะความสุขในการเรียนรูในแต
ละองคประกอบ  
  3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   นําแบบวัดความสุขในการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายประถม) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 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 โดยใชวิธีการหาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) และคัดเลือกขอคําถาม
ที่แสดงพฤติกรรมบงชี้ที่มีคาอํานาจจําแนก(r) ตั้งแต .20ข้ึนไป 
   3.6.3  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (– 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู ประกอบดวยข้ันตอนตางๆดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมความสุขในการเรียนรู และสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษตามพฤติกรรมบงชี้ที่ไดจาก
ระยะที่ 1และสรางรูปแบบการเรียนรูตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.1  วัตถุประสงค 
   1.1.1  เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ 
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
   1.1.2  เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
  1.2  วิธีดําเนินการ 
   ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาความสุขในการ
เรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 
  ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูที่
ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 
    1)  การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) ผูเรียนเตรียมตัวรับ
ขอมูลโดยขจัดความตึงเครียดที่ปดก้ันจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation) 
การฟงเพลงคลาสสิก เพลงธรรม บทกลอน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดกระตุนการทํางานของเซลล
กระจกเงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)  
    2) การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจ
ของตน (Explosion: E) ผูเรียนเรียนรูเพ่ือใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู 
(Content and Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยจัดใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชทักษะในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม มีแนวทางการจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือใหผูเรียนแสวงหา
แบบอยางหรือแหลงการเรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง 
    3)  การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ผูเรียนสราง
กระบวนการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิ
ปญญา เขาใจความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอด
พัฒนาตนเองสูกระบวนการทางความคิดข้ันสูงผูเรียนพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ 
เปดใจรับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( Consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น เขาใจ
ตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆตามความเปนจริง
เชื่อมโยงตนในอดีตและในอนาคตผลลัพธคือกระบวนการทางปญญา 
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    4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – 
creation: C) ผูเรียนสรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และมุงมั่นที่จะพัฒนา ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพ้ืนฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่
ของตนและการอยูรวมกับผูอ่ืนมีความภูมิใจในตนเองและเปนพลโลกที่ดี 
    5)  การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
(Evaluation: E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพ่ือนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองใน
สิ่งที่ไดเรียนรู (Self-reflection) เพ่ือทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง 
โดยใชเซลลกระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผูอ่ืนโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพ่ือที่จะนํามา
ปรับปรุงการรับรูแหงตน (Self consciousness) 
 จากการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรู จะได
รูปแบบการเรียนรูซึ่งเรียกวา PEACE 
 
 ขั้นที่3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) 
  3.1  วัตถุประสงค 
   3.1.1  เพ่ือตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
   3.1.2 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู  
  3.2  วิธีดําเนินการ 
   3.2.1  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู  
 
   3.2.2  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู  
ตามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ 
  
  3.3  เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
   เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูวามี
ความเหมาะสมในการพัฒนาความสุขในการเรียนหรือไม พรอมถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 
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  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญลวงหนาเพ่ือนัดวันและเวลาในการ
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงรูปแบบการการเรียนรูใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 
 ขั้นที่ 4 สรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการเรียนรูซึ่ง 
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ 
  4.1  วัตถุประสงค 
   4.1.1 เพ่ือสรางเครื่องมือและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการ
จัดการเรียนรู 
   4.2.2  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
   4.2.3  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ซึ่งแบงตามการ
ใชงานดังนี้ 
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    1) เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
   - คูมือการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 

       - คูมือนักเรียน 
     1.1)  เครื่องมือสําหรับใชในการจัดการเรียนรู 
      1.1.1)  วัตถุประสงค 
       - เพ่ือสรางเครื่องมือสําหรับใชในการจัดการเรียนรู  
        - เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
        - เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการ
เรียนรู 
      1.1.2) วิธีดําเนินการ 
       - ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวกับการ
พัฒนาความสุขในการเรียนรู และแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 
       - นํามาผลการตรวจสอบของผู เชี่ยวชาญจากข้ันที่ 2 
เก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูมาประกอบการจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูและคูมือนักเรียน 
       - จัดทําคูมือการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เปนเอกสารสําหรับ
ผูสอนซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่ประกอบดวยหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการจัดการ
เรียนรู  บรรยากาศสิ่งแวดลอมในหองเรียน บทบาทครูและนักเรียน จัดทําแผนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียน 
       - จัดทําคูมือนักเรียน ที่เปนเอกสารสําหรับผูเรียนซึ่งเปน
รูปแบบการเรียนรูที่ประกอบดวยหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการจัดการเรียนรู เกณฑ
ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง 
     1.2)  เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ 
       เครื่องมือสําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับใชในการ
จัดการเรียนรู เปนแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือสําหรับใชในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรู ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating 
Scales) 
     1.3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 
     1.4)  การวิเคราะหขอมูล 
 
   การประเมินความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดรับจากแบบประเมินความ
เหมาะสมซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 
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   เห็นดวยมากที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 5 
   เห็นดวยมาก   ใหคะแนนเทากับ 4  
   เห็นดวยปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ 3 
   เห็นดวยนอย   ใหคะแนนเทากับ 2 
   เห็นดวยนอยที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 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) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียนโดยมี
รายละเอียดในการสราง ดังนี้ 
   
  2.1 แบบวัดความสุขในการเรียนรู 
   แบบวัดความสุขในการเรียนรู ใชสําหรับการประเมินลักษณะความสุขในการเรียนรู 
กอนและหลังการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางความสุขในการเรียนรูกลุม
ทดลองซึ่งลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scales) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสุขในการเรียนรู 
  2.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนผล
การเรียนรูของนักเรียนผูเรียน 
   แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู  และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชในกระบวนการเรียนรู และประเมินตนเองของนักเรียนกลุมทดลอง
ขณะเรียนรู โดยศึกษาและทบทวนองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู และเกณฑการวัด จากนั้นทําการ
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ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของ
นักเรียน ดังนี้ 
     2.2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยนําแบบแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู และแบบประเมินตนเองตามสภาพจริงเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนเพ่ือ
ตรวจสอบซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญชุดเดียวกับในข้ันที่ 2 ทําความเหมาะสมรายพฤติกรรม จากนั้นนํามา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
   2.2.2 คํานวณคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเกณฑคา
ดัชนีที่เทากับหรือมากกวา 0.5 ถือวา มีความสอดคลอง รวมทั้งทําการปรับปรุงรายการที่เหมาะสม
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   2.2.3 ผูวิจัยนําแบบสังเกตไปทดลองใชระหวางทําการศึกษานํารอง ซึ่งจัดการ
เรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน พบวา แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขและแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนสามารถ
นําไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนและสามารถสะทอนการเรียนรูของ
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 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู 
   1.1.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู 
  1.2 วิธีดําเนินการ 
   1.2.1 จัดเตรียมเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนรู ไดแก คูมือครู คูมือนักเรียน 
และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ไดแก แบบวัดความสุขในการเรียนรู แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนที่
เขารวมการศึกษานํารองในครั้งนี้ 
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   1.2.2 เตรียมครูผูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมศึกษานํารอง โดยชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับจุดมุงหมายของ
รูปแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
   1.2.3 ดําเนินการทดลองนํารองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 30 คน โดยจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนในชั่วโมงของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เปนเวลา 3 สัปดาหๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง และในระหวางการทดลองนํารอง ผูวิจัยสังเกต
พฤติกรรม ของครูและนักเรียน 
   1.2.4 วัดความสุขในการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของ
ผูเรียน 
   1.2.5 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษานํารองมาปรับปรุงเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณกอน
นําไปทดลองใชจริง 
  1.3 แหลงขอมูล 
   1.3.1 ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (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 คะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองเพ่ิมข้ึนทุกชวง
ตั้งแตชวงที่1 ถึงชวงที่ 5                 
   1.4.2 วิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียนกลุม
ทดลองโดยรอยละ 80 นักเรียนกลุมทดลองแสดงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
   1.4.3 วิเคราะหเนื้อหาจากขอคิดเห็น การสะทอนการเรียนรูของนักเรียน
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทั้งหมดที่ไดรับ นําไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบการเรียนรูใหมีความ
เหมาะสมตอ 
 
 ขั้นที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรู 
  2.1 วัตถุประสงค 
   เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูและเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรูกอนนําไปใช
ในการทดลองจริง 
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  2.2 วิธีดําเนินการ 
   2.2.1 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการประเมินของครูและนักเรียน
กลุมศึกษานํารองมาเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรู 
   2.2.2 ผูวิจัยทําการปรับรูปแบบรูปการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู และเครื่องมือประกอบแบบการเรียนรูใหมีความสมบูรณมากข้ึน 
 
 ระยะที่  4 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ทดลองใชใชรูปแบบการเรียนรู 
  1.1 วัตถุประสงค 
   เพ่ือทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
พัฒนาข้ึน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
   ข้ันตอนที่ 1 เลือกกลุมตัวอยางโดยเจาะจงเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เนื่องจากผูวิจัยเปนอาจารยสถาบันแหงนี้
ทําใหมีความสะดวกในการเก็บขอมูลและจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนและการจัดเตรียม
บุคลากร 
   ข้ันตอนที่ 2 สุมจากระดับชั้นโดยสุมตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถงึ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต จํานวน 1 กลุมซึ่งประกอบ 
ดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 หองเรียนรวมทั้งสิ้น 208 คน 
  1.3  แบบแผนการทดลอง 
   การทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Repeated Measures  
(Kerlinger and Lee. 2000:494)  
  1.4 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
   เวลาที่ใชในการดําเนินการทดลองเปนเวลาในชั่วโมงเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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 



 
 

120 

   1.5.2 เครื่องมือประเมินประสิทธิผลแบบการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
เรียบรอยแลว ไดแก แบบวัดความสุขในการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรูอยางมี
ความสุข และแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียน  
   1.6 การดําเนินการทดลอง 
   1.6.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) เพ่ือขอทาํการ
ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.6.2 ขอความรวมมือและทําความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูกับครูผูปฏิบัติ
หนาที่สอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมอบเครื่องมือประกอบแบบ
การเรียนรู 
   1.6.3 ผูวิจัยประชุมครูผูสอนและครูผูสังเกตการณ เพ่ือนัดหมายและทําความ
เขาใจกับแบบสังเกตพฤติกรรม วิธีการสังเกต เกณฑการบันทึกพฤติกรรมและฝกซอมการบันทึก
พฤติกรรมกับนักเรียนกลุมทดลองในชวงการปฐมนิเทศ 
   1.6.4 ทําการปฐมนิเทศเพ่ือสรางความเขาใจกับนักเรียนกลุมทดลองเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียนรูและมอบคูมือนักเรียนใหกับนักเรียนที่เขารวมการทดลองทุกคน 
   1.6.5 ประเมินความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชแบบวัดความสุขในการ
เรียนรู   
   1.6.6 จัดการเรียนรู ตามรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ขณะจัดการเรียนรู
ตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอน ครูผูสังเกตการณและนักวิจัยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุม
ทดลอง พรอมบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
   1.6.7 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองนักเรียนเขียนบันทึกในแบบบันทึกการสะทอนผล
การเรียนรูของนักเรียน    
  1.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง 
  1.8  การวิเคราะหขอมูล 
   1.8.1  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสุขในเรียนรูของนักเรียนแตละชวงการ
ทดลองเพ่ิมข้ึนตามลําดับตั้งแตครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 โดยใชแบบวัดความสุขในการเรียนรูและทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติวิเคราะห One - Way ANOVA Repeated Measure  
   1.8.2  วิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของนักเรียน 
       1.8.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูของผูเรียนอยางมีความสุขทั้ง 5 ชวง 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม สวนความคิดเห็นของอาจารยผูสอนที่มีตอรูปแบบการเรียนรูใชการวิเคราะห
เนื้อหาจากการสัมภาษณ 
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 ขั้นที่ 2 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู 
  2.1  วัตถุประสงค 
   เพ่ือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู 
  2.2  วิธีดําเนินการ 
   2.2.1  ศึกษาผลการวิเคราะหที่ไดรับจากเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ทั้งหมด 
   2.2.2  ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู ดวยเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
    1) คาเฉลี่ยคะแนนความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองในแตละ
ชวงตั้งแตชวงที่ 1 – ชวงที 5 สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2) วิเคราะหเนื้อความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน 
    3) ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูอยางมีความสุขของผูเรียน  
 



  บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 4 ระยะไดแกระยะ
ที่ 1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข ระยะที่ 2 ผล
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ระยะที่ 3 ผลการศึกษา
นํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูไปทดลองใช และระยะที่ 4 
ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ระยะที่  1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
 รายละเอียดของแตละข้ันตอนมีดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทําใหไดความหมายของความสุขในการ
เรียนรูซึ่ง หมายถึง ลักษณะการเรียนรูของผูเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งบงบอกวาผูเรียนมีความสุขในขณะเรียนประเมินโดยแบบประเมิน
ความสุขในการเรียนรูโดยผูเรียนมีคะแนนความสุขในแตละชวงสูงข้ึน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางมีความสุข และผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของผูเรยีน
ซึ่งอยูในระดับมาก โดยผูเรียนมีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ 
  1.1 องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรูเห็น
คุณคาของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
  1.2 องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนทั้งบุคคล
ในครอบครัว และ บุคลากรในโรงเรียน อาทิ เพ่ือน ครู และผูเก่ียวของ  
  1.3 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู แสวงหาความรูในชั้นและนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรู  
  1.4 องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจริงในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรู
ของตน 
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 2.  ผลการพิจารณาความสอดคลององคประกอบความสุขในเรียนรู 
 
ตาราง 13 แสดงความสอดคลององคประกอบความสุขในการเรียนรู 
   

รายการการประเมิน คาดัชนีความ
สอดคลอง 

แปลผล 

องคประกอบที่ 1  องคประกอบดานผูเรียน 1.0 สอดคลอง 
องคประกอบที่ 2  องคประกอบดานความสัมพันธ 1.0 สอดคลอง 
องคประกอบที่ 3  องคประกอบดานสิ่งแวดลอม 1.0 สอดคลอง 
องคประกอบที่ 4  องคประกอบดานการเรียนรู 1.0 สอดคลอง 

 
 จากตาราง 13 พบวาผลการพิจารณาความสอดคลองขององคประกอบและขอคําถามโดย
ผูเชี่ยวชาญพบวา มีดัชนีความสอดคลองทุกองคประกอบเทากับ 1.0 ซึ่งพอจะอนุมาณไดวา
องคประกอบของความสุขในการเรียนรู สามารถนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 

 3.  ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
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 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) โดย
คิดเปนนักเรียนหญิงรอยละ 56.20 นักเรียนชาย รอยละ 43.80 
 

  3.2  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่นํามาวิเคราะหองคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่นํามาวิเคราะหองคประกอบความสุขในการเรียนรู
ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) และคา
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สหสัมพันธรายขอกับผลรวมคะแนนจากขอคําถามจํานวน 40 ขอ ที่ผานการศึกษาองคประกอบเชิง
สํารวจจากทั้งหมด 46 ขอ รายละเอียดดังตาราง 
 
ตาราง 14 คาสถิติพ้ืนฐานความสุขในการเรียนรูของนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 

ขอคําถาม X  SD CV 
Corrected 
Item total 

Correlation 
1. นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม

หาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 4.39 .74 16.70 .70 
2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ

พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน  4.46 .64 14.27 .38 
3. เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 4.32 .73 16.87 .41 
4. นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน 4.21 .74 17.23 .42 
5. นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องคํ้า

จุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันต ิ 4.32 .72 16.55 .49 
6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการ

เรียนรูที่จัดข้ึนอยางมั่นใจ 4.24 .74 17.46 .41 
7. นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความ

คิดเห็นที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 4.31 .67 15.43 .40 
8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดี

ชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ 4.54 .52 11.51 .50 
9. นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพ่ิมเติม

จากบทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจรงิ 4.40 .74 16.84 .69 
10. นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งทีม่ีประโยชนตอตนเอง 4.40 .73 16.53 .68 
11. นักเรียนมีสมัพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว 4.54 .52 11.34 .49 
12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง 4.54 .52 11.34 .49 
13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ

เนื้อหาได 4.31 .61 14.13 .55 
14. นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมาย

การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 4.10 .73 17.77 .44 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  SD CV 
Corrected 
Item total 

Correlation 
15. นักเรียนย้ิมแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง

กระฉับกระเฉงในการเรียนรู 4.23 .72 16.90 .49 
16. นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก

ตองการเรียนรูสิ่งใหม สิง่ที่ยากหรือไมเขาใจ 4.33 .69 15.84 .45 
17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความ

ถูกตองเปนสําคัญ 4.53 .52 11.45 .49 
18. นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง

ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา 4.39 .74 16.85 .68 
19. นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชใน

สถานการณจริง 4.39 .74 16.91 .69 
20 นักเรียนแกปญหาที่เกิดข้ึนโดยใชประสบการณ 

ความรูที่ไดในชั้นเรียน 4.40 .73 16.59 .70 
21 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอีกทัง้

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.54 .52 11.52 .48 
22 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู

รวมกับผูอ่ืน 4.54 .51 11.44 .49 
23 นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง 

ผูอ่ืนและสงัคมสวนรวม 4.27 .67 16.06 .36 
24. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มมุมองของ

ตนเองอยางมีเหตผุลแมแตกตางกับผูอ่ืน 4.27 .71 16.81 .47 
25. นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ตางๆในแงดี

อยางมีเหตผุล 4.18 .73 17.41 .39 
26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพ่ือนที่

โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 4.45 .58 13.10 .69 
27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมทีัศนคติที่

ดีตอการมาโรงเรียน 4.38 .69 15.96 .39 
28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและใน

สถานที ่ที่โรงเรียนจัดข้ึน 4.29 .68 15.78 .42 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ขอคําถาม X  SD CV 
Corrected 
Item total 

Correlation 
29. นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญา

ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา 4.41 .73 16.52 .69 
30. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ดาน

รางกาย อารมณ สงัคม ดวยความตั้งใจ 4.37 .74 16.91 .64 
31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มี

ความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง 4.41 .52 11.70 .51 
32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพ่ือนและ

เชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ 4.52 .52 11.66 .45 
33. นักเรียนแสดงออกถงึการมีเมตตาโดยเสียสละ

ประโยชนสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม 4.28 .69 16.22 .46 
34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการ

สืบคนขอมูล 4.44 .63 14.08 .37 
35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการ

เรียนรูของตน 4.43 .58 13.12 .42 
36. นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมี

การวางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย 4.42 .66 14.88 .47 
37. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่นนับถือ

อยางสม่ําเสมอ 4.31 .68 15.86 .41 
38. เสนอตัวชวยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 4.52 .52 11.49 .44 
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 4.30 .59 13.84 .46 
40. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการ

เรียนรูอยางคุมคา 4.32 .55 12.65 .48 
 
 จากตาราง 14 กลุมตัวอยางมีความสุขในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.10 ถึง 4.54 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง .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) เพ่ือพิจารณา
การเกาะกลุมของตัวแปรพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรู ตามขอคําถามที่สรางข้ึนจํานวน 46 
ขอ  จากนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน 500 คน โดยเลือกสกัดองคประกอบดวยการวิเคราะหสวนประกอบมุขสําคัญ (Principle 
Component Analysis) รวมกับการหมุนแกนตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกน
แบบแวริแมกซ (Varimax Rotation) ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor) หรือปจจัย 
(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 ข้ึนไป ดังตาราง 15   
    และจากการวิเคราะหคาเมตริกสหสัมพันธ โดยใชสูตรเพียรสันโปรดัก
โมเมนต (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดเมตริกสหสัมพันธ (46×46) ได
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรพฤติกรรมบงชี้ มีคาระหวาง -.06 - .99 และตัวแปรทุกตัวมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
 
   3.3.2  ผลการสกัดองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis)  
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจความสุขในการเรียนรู 
 

องคประกอบ ขอ 
F1 F2 F3 F4 

I3 .72 .01 .06 .01 
I4 .71 .03 .05 .02 
I5 .68 .13 .08 .09 
I6 .64 .14 -.01 .05 
I7 .64 -.01 .01 .13 
I14 .63 .05 .04 .15 
I15 .61 .07 .13 .16 
I16 .61 .14 .12 .06 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

องคประกอบ ขอ 
F1 F2 F3 F4 

I23 .59 -.06 .07 .08 
I24 .59 .10 -.00 .23 
I25 .57 .11 .10 .03 
I33 .56 -.06 .15 .22 
I41 .55 .16 .16 .01 
I8 .08 .98 .14 .08 
I11 .10 .97 .13 .08 
I12 .07 .97 .13 .10 
I17 .08 .97 .13 .09 
I21 .07 .96 .11 .09 
I22 .07 .96 .16 .08 
I31 .43 .56 .07 08 
I32 .26 .31 .26 .17 
I38 .26 .30 .27 .17 
I2 -.04 .173 .80 .06 
I13 .28 .08 .76 .11 
126 -.04 .10 .72 .05 
I27 -.06 .05 .72 .21 
I28 .09 -.02 .70 .20 
I34 .05 .13 .69 .04 
I35 .17 .11 .68 .05 
I39 .31 .10 .66 -.01 
I46 .33 .15 .51 .10 
I1 .17 .08 .10 .97 
I9 .17 .07 .091 .96 
I10 .16 .07 .092 .96 
I18 .15 .07 .094 .96 
I19 .16 .08 .102 .96 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

องคประกอบ ขอ 
F1 F2 F3 F4 

I20 .17 .10 .103 .96 
I29 .18 .07 .082 .96 
I30 .12 .09 .072 .95 
I44 -.01 .15 .239 .60 

คาไอเกน 4.37 5.77 3.52 11.67 
รอยละของความแปรปรวน 10.93 14.43 8.80 29.18 
ความแปรปรวนสะสม 29.18 43.61 54.55 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 มีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี ้
 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 
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ตาราง 16  แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 1 
 

ขอ พฤติกรรมบงชี ้ นํ้าหนัก 

3.  เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม 

.72 

4.  นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน .71 
5.  นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องคํ้าจุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกัน

อยางสันต ิ  
.68 

6.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการเรียนรูทีจ่ัดข้ึนอยางมั่นใจ .64 
7.  นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอตนเอง

และสวนรวม 
.64 

14.  นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ .63 
15.  นักเรียนย้ิมแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงในการเรียนรู .61 
16.  นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหากตองการเรียนรูสิง่ใหม สิ่งที่

ยากหรือไมเขาใจ 
.61 

23.  นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคมสวนรวม .59 
24.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น มมุมองของตนเองอยางมีเหตผุลแมแตกตาง

กับผูอ่ืน 
.59 

25.  นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ตางๆ ในแงดีอยางมีเหตผุล .57 
33.  นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชนสวนตัว เพ่ือประโยชน

สวนรวม 
.56 

41.  นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่นนับถืออยางสม่ําเสมอ .55 
คาไอเกน 4.37 

 
 จากตาราง 16 พบวาองคประกอบที่ 1 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .55 ถึง.72 มีคาไอเกน เทากับ 4.37 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เปนองคประกอบที่เก่ียวกับตัวผูเรียน ในการจัดการตนเองใหดําเนินการตามแผนการเรียนรูจน
สําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานผูเรียน 
 เมื่อพิจารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุดคือเห็น
ความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม นักเรียนมีการ
เตรียมพรอมกอนการเรียน นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องคํ้าจุนโลกทําใหทุกคน
อยูรวมกันอยางสันติ นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการเรียนรูที่จัดข้ึนอยางมั่นใจ 
นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
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นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ นักเรียนย้ิมแยมแจมใส 
และทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงในการเรียนรู นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูสิ่งใหม สิ่งที่ยากหรือไมเขาใจ นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน
และสังคมสวนรวม นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  มุมมองของตนเองอยางมีเหตุผลแม
แตกตางกับผูอ่ืน นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิ่งตางๆในแงดีอยางมีเหตุผล นักเรียนแสดงออก
ถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชนสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตาม
ศาสนาที่ตนนับถืออยางสม่ําเสมอตามลําดับ 
 
ตาราง 17 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 2 
 
ขอ พฤติกรรมบงชี ้ นํ้าหนัก 
8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดีชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลัง

ความสามารถ 
.98 

11. นักเรียนมีสมัพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว .97 
12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง .97 
17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตองเปนสําคัญ .97 
21. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอีกทัง้ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน .96 
22. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยูรวมกับผูอ่ืน .96 
31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มีความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง .56 
32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพ่ือนและเชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจาก

ความรวมมือ 
.31 

38. เสนอตัวชวยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน .30 
คาไอเกน 5.77 

 
 จากตาราง 17 พบวาองคประกอบที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.30 ถึง 0.98 มีคาไอเกน เทากับ 5.77 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอ
พบวาเปนองคประกอบที่เก่ียวกับ ความการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน กับบุคคลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานความสัมพันธ  
 เมื่อพิจารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ
แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดีชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ รองลงมา
คือ นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวก
พอง แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตองเปนสําคัญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครูอีกทั้งยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู



 132 

รวมกับผูอ่ืน แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มีความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง 
เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพ่ือนและเชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ เสนอ
ตัวชวยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน ตามลําดับ 
 
ตาราง 18 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 3 
 
ขอ พฤติกรรมบงชี ้ น้ําหนัก 

2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนา ปรบัปรุง สรางสรรค
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึน   

.80 

13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาได .76 
26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพ่ือนที่โรงเรยีนอยางสม่ําเสมอ .72 
27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมทีัศนคติที่ดีตอการมาโรงเรียน .72 
28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่ ที่โรงเรียนจัดข้ึน .70 
34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคนขอมูล .69 
35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการเรียนรูของตน .68 
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม .66 
46. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคา .51 

คาไอเกน 3.52 
 
 จากตาราง 18 พบวาองคประกอบที่ 3 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .51 ถึง .80 มีคาไอเกน เทากับ 3.52 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เปนองคประกอบที่เก่ียวกับ สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนคุณคาของ
สิ่งแวดลอมที่มีตอการพัฒนาการเรียนรู ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดาน 
สิ่งแวดลอม 
 เมื่อพิจารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน 
รองลงมาคือ นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหาได นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูกับเพ่ือนที่โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมี
ทัศนคติที่ดีตอการมาโรงเรียน นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่ ที่โรงเรียนจัด
ข้ึน นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคนขอมูล นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลได
ตรงตามแบบการเรียนรูของตน นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม นักเรียนใชวัสดุ
อุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคาตามลําดับ 
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ตาราง 19 แสดงน้ําหนักองคประกอบและคาไอเกนในองคประกอบที่ 4 
 

ขอ พฤติกรรมบงชี ้ นํ้าหนัก 

1. 
นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายามหาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว .97 

9. 
นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพ่ิมเติมจากบทเรียน และนําไปปรับใช
ในสถานการณจริง .96 

10. นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งทีม่ีประโยชนตอตนเอง .96 

18. 
นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตองประกอบดวยรางกาย อารมณ 
สังคมสติปญญา .96 

19. นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชในสถานการณจรงิ .96 
20. นักเรียนแกปญหาที่เกิดข้ึนโดยใชประสบการณ ความรูทีไ่ดในชั้นเรียน .96 

29. 
นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญาควบคูไปกับการพัฒนา
รางกายโดยการเลนกีฬา .96 

30. 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ดานรางกาย อารมณ สงัคม ดวย
ความตั้งใจ .95 

44. 
นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการวางแผนที่จะบรรลุ
เปาหมาย .60 

คาไอเกน 11.67 
 
 จากตาราง 19 พบวาองคประกอบที่ 4 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .60 ถึง.97 มีคาไอเกน เทากับ 11.67 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวา
เปนองคประกอบที่เก่ียวกับ การแสวงหาและการจัดการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไป
ปรับใชในสถานการณตางๆ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานการเรียนรู 
 เมื่อพิจารณาตามน้ําหนักของขอคําถามพบวา ขอคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ
นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายามหาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 รองลงมาคือ นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพ่ิมเติมจากบทเรียน และนําไปปรับ
ใชในสถานการณจริง นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งที่มีประโยชนตอตนเอง นักเรียนมีความเชื่อวาการ
พัฒนาที่สมดุลตองประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา  นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไป
ปรับใชในสถานการณจริง นักเรียนแกปญหาที่เกิดข้ึนโดยใชประสบการณ ความรูที่ไดในชั้นเรียน 
นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญาควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม ดวยความตั้งใจ นักเรียนมี
เปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการวางแผนที่จะบรรลุเปาหมายตามลําดับ 
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  2.4  ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดองคประกอบของความสุขใน
การเรียนรู 
   ผลจากการวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการ
เรียนรู โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแตละองคประกอบและ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ รายละเอียดดังตาราง 20 
 
ตาราง 20 คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการเรียนรู  
 

องคประกอบ คาความเชื่อม่ัน 
องคประกอบที่ 1  องคประกอบดานผูเรียน .80 
องคประกอบที่ 2  องคประกอบดานความสัมพันธ .74 
องคประกอบที่ 3  องคประกอบดานสิ่งแวดลอม .82 
องคประกอบที่ 4  องคประกอบดานการเรียนรู .74 
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93 

 
 จากตาราง 20 พบวา คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดองคประกอบความสุขในการเรียนรู
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มคีาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .93 และเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา คาความเชื่อมั่นใน
องคประกอบที่ 1 ถึง 4 มีคาความเชื่อมั่น .80, .74, .82 และ.74  ตามลําดับ แสดงวาแบบวัดความสุข
ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง ซึ่งมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
วัดความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 
 ระยะที่ 2   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู  
 จากการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
(PEACE) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ข้ันดังนี้ ข้ันที่ 1 การเตรียมตัวเพ่ือ
เปดรับขอมูล (Preparation: P) ข้ันที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และ
ความสนใจของตน (Explosion: E) ข้ันที่ 3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: 
A) ข้ันที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ข้ันที่ 5 การ
ประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: E) ซึ่งรายละเอียด
ของกระบวนการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดแสดงไวในคูมือการ
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จัดการเรียนรู เมื่อนํารูปแบบการเรียนรูไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวาผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นดังแสดงในตาราง 21 และ ตาราง 22 
 
ตาราง 21 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข

ในการเรียนรู 
 
ขอ รายการประเมิน X  SD ผลการประเมิน 
1. รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีลําดับข้ันตอนเหมาะสม

ตอการพัฒนาความสุขในการเรียนรูของนักเรียน 4.20 .45 มาก 
2. รูปแบบการเรียนรูมีลําดับข้ันตอนการเรียนรูชัดเจน 4.40 .55 มาก 
3. ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนรูมีความสอดคลองกัน 4.00 .00 มาก 
4. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 4.00 .71 มาก 

5. รูปแบบการเรียนรูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ในวิชาอ่ืนๆได 4.00 .00 มาก 

 6. รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา 3.80 .45 มาก 

7. รูปแบบการเรียนรูมีความสะดวกในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนรู 4.00 .00 มาก 

เฉลี่ย 4.06 .26 มาก 
 
 จากตาราง 21 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขการเรียนรูของนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.06 ,SD. = .26 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
รูปแบบการเรียนรูมีลําดับข้ันตอนการเรียนรูชัดเจน มีระดับสูงที่สุด ( X = 4.40 ,SD = .55 ) สวน 
รูปแบบการเรียนรูมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา มีระดับ
ต่ําที่สุด ( X = 3.80, SD = 45)    
 นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังไดใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ
ดังนี้ 
 1. ควรมีการทบทวน และสรุปวิธีการปฏิบัติในแตละข้ันตอนรวมทั้งจัดลําดับกอนและหลัง 
ของกิจกรรมวาใครเปนผูปฏิบัติ ปฏิบัติอะ ไร อยางไร 
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 2. การประเมินผูเรียนวามีความสุขในการเรียนรูหรือไมนั้น ควรจะตองใชผูประเมิน
มากกวา 1 ทานเพ่ือใหเก็บขอมูลไดอยางครบถวนและชัดเจน 
 3. การประเมินความสามารถทางดานทักษะภาษาอังกฤษควรปรับใหสอดคลองกับทุก
ทักษะทั้งในดานการฟง พูด อานและเขียน 
 4. มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีรูปแบบ สอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยางเปนระบบ ทําใหนาจะเกิดผลการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งมีกระบวนการวัดผลที่
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งนาจะเปนประโยชนกับทั้งผูสอนและผูเรียน 
 
ตาราง 22 ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัดการเรียนรูสําหรับครู และคูมือนักเรยีน และ

ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรู ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รายการประเมิน X  SD 

1.คูมือการจัดการเรียนรูสําหรับผูสอน   
   1.1 หลักการ แนวคิด 4.20 .84 
   1.2 วัตถุประสงค 4.60 .55 
   1.3 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.40 .55 
   1.4 รูปแบบการเรียนรู 4.40 .55 
   1.5 บทบาทผูเรียนและบทบาทผูสอน 4.20 1.00 
   1.6 วิธีดําเนินการจัดการเรียนรู 4.80 .45 
   1.7 การประเมินผลการเรียนรู 4.00 1.00 
2. คูมือนักเรียน หลักการ แนวคิด   
    2.1 หลักการ แนวคิด 4.60 .55 
    2.2 วัตถุประสงค 4.20 .83 
    2.3 รูปแบบคูมือนักเรียน 4.40 .54 
3. เครื่องมือสําหรับผูสอน   
   3.1 แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ 4.20 .45 
   3.2 แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4.60 .55 
   3.3  แบบประเมินงานเขียนภาษาอังกฤษ 4.20 .84 
   3.4 แบบประเมินผลการเรียนรูตามแผนการเรียนรู 4.20 .45 
   3.5 แบบสะทอนตนเองของผูเรียน 4.60 .55 
4. เครื่องมือสําหรับผูสอน   
   4.1 รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 4.40 .54 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  SD 

   4.2  แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู ของผูเรียนสําหรับผูสอน 4.40 .54 
   4.3 แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนสําหรับผูสอน 4.40 .55 
   4.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุขของนักเรียน 4.60 .55 

เฉลี่ย 4.40 .29 
    
 จากตาราง 22 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคูมือการจัดการเรียนรู สําหรับผูสอน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37 SD=0.26) คูมือนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.40 
SD=0.28) เครื่องมือประกอบการเรียนรูสําหรับผูเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.36 
SD=0.47) และเครื่องมือประกอบการเรียนรูสําหรับผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.45 
SD=0.37)  
 
 ระยะที่  3 ผลการศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุข
ในการเรียนรูไปทดลองใช 
  3.1  ผลการศึกษานํารอง (Pilot Study) 
   ผลจากการนํารูปแบบที่สรางข้ึนไปศึกษานํารอง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ
ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนรู แลวจึงนําขอคนพบของการศึกษานํารองมาปรับปรุง
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 
    พบวาเวลาที่ใช ยังไมสอดคลองกับกิจกรรมเชน กิจกรรม Listen to 
Beautiful Song และ Let’s see the movie เวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูยังไมเพียงพอ 
ทําใหนักเรียนทําใบงานไมทัน และตองตัดกิจกรรมบางสวน ผูวิจัยจึงไดนําขอบกพรองมาปรับปรุง
กิจกรรมในสวนอ่ืนๆ ใหกระชับข้ึนและหาวิธีในการสรุปบทเรียนเพ่ือใหรัดกุมและครอบคลุมมากข้ึน 



 138 

   3.1.3 ดานภาษา  
    พบวามีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจภาษาที่ใช อธิบาย ถามคําถามในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการปรับภาษาให
เขาใจงายข้ึน ใช คําศัพท ประโยคที่ไมซับซอนในการอธิบาย อีกทั้งใชภาพประกอบเพ่ือใหนักเรียน
เขาใจและรวมกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   3.1.4 ดานสื่อ อุปกรณและแหลงการเรียนรู 
    พบวามีความเหมาะสม โดยสื่อที่จัดในแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูสามารถ
สงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค นักเรียนใหความคิดเห็นวาสื่อที่ใชประกอบการจัดการ
เรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน ทําใหนักเรียนสามารถประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตาม
ความสามารถของตน 
   3.1.5 ขอคนพบอ่ืนๆ 
    จากการวิเคราะหเนื้อหาของการถอดบทเรียนของนักเรียนพบวา ในหนวย
การเรียนรูแรก About me แผนการเรียนรูที่ 1 My Daily Routine มีนักเรียนจํานวนหนึ่งยังไม
สามารถสรุปความคิดรวบยอดตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนด ดังนั้นในแผนการเรียนรูที่  2 My 
Experience ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และพบวานักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได
ตรงประเด็นที่กําหนด สวนนักเรียนที่ยังไมสามารถเขียนสรุปได ผูวิจัยไดจัดใหรวมกับกลุมเพ่ือนและ
คอยๆชี้แจงทีละประเด็นอยางชาๆ ตลอดจนใหคําแนะนําในการเขียนเพ่ือใหไดขอมูลที่ตรงประเด็น
มากที่สุด จากผลการศึกษานํารองผูวิจัยไดนําขอคนพบตางๆมาปรับแผนการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมที่สุด 
 
 ระยะที่  4 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
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 ถึงวันที่ 28 
มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 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 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 1. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู  
    ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฏผลดังตาราง 23 ดังนี้ 
 
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 1 
 

ครั้งที่ 1 องคประกอบความสุขในการเรียนรู 
(คะแนนเต็ม) X  SD 

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน) 34.53 7.26 
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน) 22.34 5.89 
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน) 21.03 5.51 
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน) 22.27 5.56 

รวม (200 คะแนน) 100.16 19.02 
 
 จากตาราง 23 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุขในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ 
100.16 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ19.02 โดย องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ผูเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.26 องคประกอบความสุขในการ
เรียนรูดานความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 22.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.89 องคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.03 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.51
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และองคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.27 สวนเบ่ียงเบน
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
ในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตาย้ิมแยมแจมใส มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครูเก่ียวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน มีความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ สามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และแสดงถึงสิง่
ที่ไดไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และอธิบายให
เพ่ือนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็
นักเรียนจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอย 
ผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย ชอบขออนุญาตออกนอก
หองเรียน ไมคอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนัก เมื่อใหเลือกแบบการเรียนรู  ก็จะแสดงอาการ
เบ่ือหนาย ลังเล ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองเขามาใหกําลังใจและแนะนําเพ่ิมเติม  
 
 3.  ผลการวิเคราะหเน้ือความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 1 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทกึ
การสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้ 
  ดานผูเรียน พบวา  นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสวนใหญให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดีแตมีนักเรียนบางคน ในข้ันการเตรียมตัวเพ่ือ
เปดรับขอมูล (Preparation) ซึ่งเปนกิจกรรม Let’s sing beautiful song มีนักเรียนบางกลุมกลาววา 
“อาจารยเพลงอะไรครับเนี้ยไมมันเลยเอาเพลงอ่ืนดีกวา” “อาจารยเอาเพลงของ One Direction เถอะ
นะอาจารย” นักเรียนกลุมหนึ่ง “ก็ดีนะอาจารยสบายใจดีเพลงชา” นักเรียนฟงเพลงและนําภาพเตมิลง
ในใบงานไดถูกตอง และมีการชื่นชมผลงานรวมกัน ในข้ันตอน การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการ
เรียนรูความถนัด และความสนใจของตน ( Explosion) นักเรียนสวนใหญเลือกทํากิจกรรมในฐานที่
ตนเองสนใจ แตยังคงมีนักเรียนบางสวนที่มีปญหาในการเลือกกิจกรรมตามแบบการเรียนรูของตน 
“อาจารยผมไมเกงภาษาอังกฤษครับ” “อาจารยผมไดเกรด 0 ผมไมชอบเรียนภาษาอังกฤษ จริงนะ
อาจารย” นักเรียนทํากิจกรรมตามแบบการเรียนรูของตนเอง มีนักเรียนบางสวนยังคงตองให
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คําแนะนําในการทํากิจกรรมอยางใกลชิดเนื่องจากนักเรียนจะมีคําถามเก่ียวกับเนื้อหาและข้ันตอนใน
การทํากิจกรรมเนื่องจากคําสั่งเปนภาษาอังกฤษ  
 ดานความสัมพันธ พบวา นักเรียนสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆในชั้นเรียนไดเปน
อยางดีแตมีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่มีปญหาในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนโดยเฉพาะในข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (Co – creation) และข้ันการประเมินผลรวมกัน (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
ข้ันตอนการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) และข้ันตอนการหาความรูหรอืขอมลู
ตามแบบการเรียนรู (Explosion) นักเรียนยังประสบปญหาในการทํากิจกรรมการเรียนรู โดยเฉพาะ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟงและการอานนักเรียนบางคนยังขาดพ้ืนฐานที่ดีทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูและแสดงออกวาขาดความมั่นใจในการเรียนรูอยางเห็นไดชัด 
 ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง About me ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 1 ทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังน้ี 
 1. ผูสอนควรใหกําลังใจและปรับกิจกรรมโดยแบงเปนข้ันตอนยอยๆ เพ่ือใหนักเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายไปทีละจุดโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในตนเองดานภาษาอังกฤษ เพ่ือให
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และปรับกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่เกงเพ่ือใหเกิดความ
ทาทายในข้ันที่เหมาะกับข้ันพัฒนาการของผูเรียน ความทาทายที่เหมาะสมและไมยากจนเกินไปจะ
ทําใหผูเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูสึกมั่นใจและเรียนภาษาได
อยางรวดเร็ว 
 2. แนวทางการตั้งคําถามภาษาอังกฤษเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน สําหรับการ
จัดการเรียนรู ควรจะมีการปรับสํานวนและใชภาษาใหเหมาะกับวัยของผูเรียน การตอบคําถามของ
นักเรียน อาจเปนคําตอบสั้นๆโดยไมจําเปนตองใหคําตอบเปนประโยค เนื่องจากอาจทําใหการมีสวน
รวมนอยลง เพราะนักเรียนจะกังวลในการตอบคําถามใหเปนประโยค โดยครูสามารถขยายคําตอบ
สั้นๆ ของนักเรียนใหเปนรูปประโยคที่สมบูรณเพ่ือฝกการใชภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณใหแก
ผูเรียน 
 3. เพ่ิมคําพูดทางบวกในการใหกําลังใจนักเรียน เชน เปนการเดาที่ดี  (Good Guess)  
เกือบถูกแลว (Almost) ขอบคุณสําหรับความพยายาม (Thank you for trying) เพราะจะทําให
นักเรียนตองการที่จะมีสวนรวมในการตอบคําถาม ถึงแมคําตอบจะผิดก็ตามนอกจากนี้อาจจะชมเชย
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นักเรียนที่มีความสามารถในการเปนผูนําในการทํากิจกรรมกลุมที่ดี แตจะดีมากข้ึนหากนักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนและนํามาปรับใชเพ่ือใหผลงานมีคุณภาพและเกิดสัมพันธภาพที่ดีใน
กลุม 
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 2 
 การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม  2556 ถึงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง 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
เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู จึงดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.  ผลการประเมินความสุขในการเรียนรู  
    ผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจํานวน 208 คน จากการ
ประเมินตนเอง ปรากฎผลดังตาราง 24 ดังนี้ 
 
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชวงที่ 2 
 

ครั้งที่ 2 องคประกอบความสุขในการเรียนรู 
X  SD 

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน) 45.67 7.27 
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน) 31.35 3.92 
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน) 31.61 3.86 
4. ดานการเรียนรู  (45 คะแนน) 31.30 3.55 

รวม (200 คะแนน) 139.92 8.86 
 
 จากตาราง 24 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ 
139.92 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.86 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียน
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.27 องคประกอบความสุขในการเรียนรู
ดานความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 31.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  3.92 องคประกอบ
ความสุขในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.61   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.86
และองคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.30 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.55 ตามลําดับ 
 
  2.  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข  
  ภายหลังจากการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูเรื่อง 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 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรยีน
รูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตาย้ิมแยมแจมใส แสดง
ความพรอมในการเรียนรู จัดเตรียมอุปกรณการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครู
เก่ียวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน  มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบ
การเรียนรูที่ตนเองถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการ
ตอบคําถาม และแสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมี
การซักถาม และอธิบายใหเพ่ือนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการ
เรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็ตามนักเรียนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 14.4 ของผูเรียนทั้งหมดมี
ความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอยผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย 
ไมรับผิดชอบนําอุปกรณการเรียนรูที่มอบหมายมา ไมคอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนักเมื่อให
เลือกแบบการเรียนรู ก็จะแสดงอาการเบ่ือหนาย ลังเล ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองชี้แนะและกระตุน
เตือนเสมอๆ 
    3.  ผลการวิเคราะหเน้ือความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรยีน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 2 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทกึ
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้ 
  ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูใหความ
สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี เมื่อมาถึงหองเรียน “อาจารยวันนี้ใหทําเหมือนเมือ่วาน
หรือเปลาคะ” (สีหนาย้ิมแยม) “วันนี้ผมจะดู DVD อีก” “อาจารย ผมเปลี่ยนกิจกรรมไปที่ฐาน Let’s 
Listen” ไดไหมครับ” นักเรียนพยามเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเองสนใจและถนัด พบวานักเรียนรูสึก
ผอนคลายในการเรียนรู ย้ิมแยม แตพบวามีนักเรียนสวนหนึ่งยังขาดความมั่นใจและกังวลวาจะทํา
กิจกรรมไดไมดี อยางไรก็ดีมีนักเรียนอ่ืนๆคอยใหกําลังใจ “อาจารยผมวาเด่ียวผมก็ทําไมทันแน” 
“อาจารยเอาเปนคะแนนเก็บปะคะ” “ไมเห็นเครียดเลยอาจารยบอกไมเอาคะแนน” “ใชอาจารยบอกดู
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พัฒนาการ” “ความตั้งใจดวย”นักเรียนมีการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีการเรียนอยางทาทาย “ผมวา
เราทําไดมากกวาเมื่อวานแนเนอะ เจตน”  เห็นไดวาความทาทายที่เหมาะสมและไมยากจนเกินไปจะ
ทําใหนักเรียนรูสึกประสบความสําเร็จในการเรียน 
  ดานความสัมพันธ พบวา ในข้ันการหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด 
และความสนใจของตน (Explosion) พบวาจํานวนนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรม “Let’s see things 
around you จํานวนมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ อีกทั้งนักเรียนบางสวนยังเลือกกิจกรรมตามกลุมเพ่ือน
โดยมิไดเลือกตามแบบการเรียนรูของตนเอง Teacher: Do you like this activity?” “ผมอยากอยูกับ
บอสกับเตเต” อยางไรก็ตามแมวาข้ันการหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และ
ความสนใจของตน (Explosion) นักเรียนไดเลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง แตนักเรียนบาง
คนยังคงไมสามารถทํางานไดสําเร็จตามจุดประสงคที่วางไว 
  ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนสามารถนําสื่อตางๆที่ไดเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชน
เชนนักเรียนนําความรูที่ไดจากการจัดนิทรรศการโครงการประกวดสิ่งประดิษฐมาเขียนในหัวขอ 
“How to make…..”โดยการเขียนข้ันตอนการปฏิบัติเปนภาษาอังกฤษ ถือเปนการบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษและเปนการทาทายใหนักเรียนหาขอมูลเชิงลึกของทั้ง 2 วิชา
นี้มากข้ึน นอกจากนี้ในหัวขอ Satit Fashion Week นักเรียนสามารถนําการออกแบบเครื่องแตงกาย
ที่เคยพบในชีวิตจริงมาใชโดยเชื่อมโยงความรูดานภาษาโดยนําคําศัพท โครงสรางภาษาอังกฤษและ
การออกแบบมาใชควบคูกัน โดยสามารถนําเสนอผลงานอยางมั่นใจ 
  ดานการจัดการเรียนรู พบวาการจัดการเรียนรูนอกจากใหผูเรียนไดเลือกตามแบบการ
เรียนรูของตนแลวยังใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการพูด (Oral Communication Activity) ใหนักเรียน
ทํากิจกรรมเติมชองวาง (Information Gap) โดยมีจุดประสงคของการสื่อสารเพ่ือปดชองวางของ
ขอมูลพบวานักเรียนยังทําไมทันเวลาและบางสวนยังสับสน “อาจารยชองนี้ตองเติมอะไรคะหนูทําถูก
ไหม”ในข้ันตอนการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) ผูสอนใหนักเรียนสรุปความ
เขาใจเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาและนํามาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือสรางองคความรูใหมพบวา 
นักเรียนยังขาดกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน การทํางานเปนแบบตาง
คนตางคิดและนําผลงานมาตอกัน “ ทําเร็วๆ คนอ่ืนเคาเสร็จแลวนะจะไดเอางานมาตอๆกัน” ผลที่
ตามมาคืองานขาดคุณภาพและเสร็จไมตรงตามเวลาและพบวานักเรียนบางสวนขาดความรูเก่ียว
กระบวนการในการทํางาน 
     
 ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง All Around Us ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 2 ทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังน้ี 
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอยางเปนธรรมชาติ ควรเพ่ิมกิจกรรม
การเรียนรูที่ใหนักเรียนฝกภาษาดวยตนเอง กิจกรรมกลุมสัมพันธที่สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
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นักเรียนกับเพ่ือนในหองและกับครู  สัมพันธภาพที่ดีจะสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน  นักเรียนจะกลาแสดงออกมากข้ึนและการสื่อสารเปนธรรมชาติและอิสระมากข้ึน 
 2. อาจมีการพูดคุยกับนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหเขาใจถึงคําสั่งและงานที่สั่งเปนการ
สวนตัว  บอกนักเรียนใหรูถึงความคาดหวังในการเรียนของเขา  เชน  การสรางผลงาน  ความ
เรียบรอยของผลงาน  และการทํางานเสร็จ  ลุลวง นอกจากนี้ครูอาจจะเพ่ิมการสังเกตทาทางในการ
ตอบคําถามของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนอาจรูคําตอบแตกลัวตอบผิด โดยแสดงออกจากการชูมืออยาง
ไมแนใจ  ใหครูคอยสังเกตและชวยนักเรียนใหเกิดความมั่นใจในการตอบหรือแสดงความเห็นมากข้ึน 
 3. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น สรางความเขาใจซึ่งกันและกันเพ่ือ
สรางองคความรูใหม ปรับกิจกรรมโดยเพ่ิมกระบวนการที่เนนใหทุกคนระดมความคิดเห็นรวมกัน
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมมากกวาผลงาน 
 
 ผลการประเมินใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 3 
 การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม  2556 ถึงวันที่ 9
สิงหาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง 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
เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู 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 
X  SD 

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน) 59.12 3.27 
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน) 41.52 2.65 
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน) 39.42 2.71 
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน) 40.64 2.09 

รวม (200 คะแนน) 108.70 8.01 
 
 จากตาราง 25 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ 
108.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 8.01 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.12สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.27 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 41.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.65 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 39.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.71 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 40.64 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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 และมีหนาตาย้ิมแยมแจมใส 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครูเก่ียวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน อีก
ทั้งมีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู ตั้งใจทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเองถนดั
และสนใจ สามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และแสดงถึงสิ่งที่ได
ไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงออกดวยความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และอธิบายให
เพ่ือนๆในกลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็
นักเรียนจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.9  ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับ
นอย  โดยผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย พูดคุยในเวลาเรียน ไม
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คอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนัก เมื่อใหเลือกแบบการเรียนรูก็จะแสดงอาการเบ่ือและขาด
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 
  
   3.  ผลการวิเคราะหเน้ือความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 3 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทกึ
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้ 
  ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูไดทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกันโดยในข้ัน การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation) นักเรียนไดทํา
กิจกรรม Listen and Draw โดยนักเรียนฟงบทกลอนภาษาอังกฤษเก่ียวกับ Home town ของ กวี
ชาวแคนาดา Elisha M Yarmouth จากนั้นใหนักเรียนวาดภาพตามจินตนาการพบวานักเรียนให
ความสนใจและทํากิจกรรมตามข้ันตอนเปนอยางดี อยางไรก็ตามพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งยัง
กังวลกับการวาดภาพโดยกังวลวาจะไมสวย ไมสมบูรณและใชเวลาคอนขางนานในการวาดภาพ 
“อาจารยไมสวยเลยคะ” “อาจารยนาจะใหเราเตรียมสีมาจะไดเลือกไดเยอะ” “อาจารยยังงี้ตองเปน
การบานครับ จะไดทํานานๆ” ซึ่งจุดประสงคที่แทจริงของกิจกรรมนี้เพ่ือใหเด็กรูสึกผอนคลายจาก
การวาดภาพ  
  ดานความสัมพันธ พบวา นักเรียนย้ิมแยมแจมใสขณะทํากิจกรรมโดยเฉพาะข้ันการ
เตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation) นักเรียนใหความรวมมือในการฟงบทกลอนและวาดภาพ
อีกทั้งมีการชื่นชมผลงานของเพ่ือนๆและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ในข้ันเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางสรรค 
(Co - creation) หลังจากนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหา และโครงสรางภาษาในหนวยการเรียนรู My 
Home town นักเรียนไดแบงกลุมเพ่ือทําแผนพับเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครพบวา
นักเรียนสวนใหญสนใจและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม แตยังมีบางสวนที่ยังเลน และไมให
ความรวมมือโดยอางเหตุผลวาอาจารยชาวตางประเทศพูดเร็วไมเขาใจ “ก็อาจารย Terry พูดเร็วฟง
ไมทันครับ”  
   ดานสิ่งแวดลอม ในการเรียนหนวย My Hometown นักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรม นักเรียนหาขอมูลโดยจากแหลงตางๆไมวาจะเปนบุคคลเชน มัคคุเทศนวัดโพธิ์ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือนคุณพอคุณแม “กลุมผมไปวัดพระแกวกับวัดโพธิ์มาดวยครับ” “กลุมแฟงคก็
ไป”  อีกทั้งแหลงความรูอ่ืน เชนบุคคลในทองถิ่น คุณพอคุณแม คนรูจัก และเอาขอมูลที่ไดไปศึกษา
มารายงานในรูปแบบแผนพับ และการพูดแนะนําในกิจกรรม Little Guide อยางไรก็ตามยังมี
นักเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมไดรับประสบการณตรงแตสืบคนจาก Internet และหาจากหนังสือ “กลุมผม
ใชถายจากหนังสืออยางเดียวเลย อาจารย”  “กลุมหนูวินเคาเอามาจากอินเตอรเน็ตคะ”   
  ดานการเรียนรู พบวา นักเรียนไดรับประสบการณจากการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
อยางไรก็ดีพบวาเวลาที่ใชไมเพียงพอทําใหตองขยายเวลาและทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมาเชน
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นักเรียนตองทําอยางเรงรีบและมีขอผิดพลาดดานการใชภาษา กอปรกับนักเรียนกังวลในผลงานของ
ตนที่ไมดีดังที่คาดหวัง    
            
 ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง My Home Town ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 3 ทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังน้ี 
 1. พอแมผูปกครองเปนผูที่มีบทบาทอยางสูงในการจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูใหแกผูเรียน ดังนั้นครูควรจะแจงพอแมผูปกครองใหทราบเก่ียวกับรายละเอียดของการจัด
กิจกรรมตางๆเชนวันเวลา เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ประสบการณเสริมที่ผูปกครองควรจัดเพ่ิมเตมิ
ใหแกนักเรียนอีกทั้งขอความรวมมือในการเปนผูใหความรูในฐานะผูปกครองอาสาใหความรูแก
นักเรียน เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่มีประสบการนและมาจากหลากหลายอาชีพและเมื่อจบแตละ
หนวยอาจใหผูปกครองประเมินพัฒนาการของลูกและสิ่งที่ตองการหรือขอแนะนําเพ่ือนํามาจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป 
 2. เปดและหาโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือใหเด็ก
ไดเห็นคุณคาของการเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอยาง
ครบถวน ทั้งในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในทุกหนวยของการจัดการเรียนรู โดยไม
เนนโครงสรางทางเนื้อหาหรือโครงสรางทางภาษาที่มากเกินไปและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
เปนระยะและเนนพัฒนาการของนักเรียนเปนรายบุคคลและแจงขอมูลยอนกลับเพ่ือใหนักเรียนนําไป
พัฒนาตนเอง 
 3. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการจัดกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรม
ระหวางกลุมที่จัดข้ึนมิไดมุงหวังเพียงแพชนะแตมุงพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางกัน การ
ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน หรือกิจกรรม Listen and Draw มิไดมุงพัฒนาฝมือทางศิลปะเทานั้น
แตใหนักเรียนนําศิลปะมาเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาและพัฒนาทางจิตใจ และสรางความสงบให
เกิดในจิตใจและนํามาซึ่งสมาธิในการเรียนรู 
  
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวงที่ 4 
 การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 4 ดําเนินการระหวางวันที่  13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง 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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เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู 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  SD 

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน) 59.28 3.40 
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน) 41.44 2.82 
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน) 41.06 2.37 
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน) 40.72 2.29 

รวม (200 คะแนน) 182.50 9.04 
 
 จากตาราง 26 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ 
182.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 9.04 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 41.44 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.82 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 41.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.37 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 40.72 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรยีน
รูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตาย้ิมแยมแจมใส มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครูเก่ียวกับเนื้อหาสาระที่เรียนดวยความกระตือรือรน มีความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม และ
แสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยน้ําเสียงที่ดัง และแสดงความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และ
อธิบายใหเพ่ือนๆในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็
ตามนักเรียน 28 คนคิดเปน รอยละ 13.5 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอย
ผูเรียนกลุมนี้จะแสดงพฤติกรรมไมอยากเรียนเชน มาเขาหองสาย ชอบขออนุญาตเขาหองน้ํา ไม
คอยรวมทํากิจกรรมการเรียนรูมากนักเมื่อใหเลือกแบบการเรียนรู ก็จะแสดงอาการเบ่ือหนาย ลังเล 
ไมมั่นใจ ซึ่งผูสอนจะตองเขามาใหกําลังใจและแนะนําเพ่ิมเติม 
 
 3.  ผลวิเคราะหเน้ือความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนของนักเรียน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 4 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทกึ
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้ 
  ดานผูเรียน พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูมีความ
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมโดยนักเรียนมาถึงหองเรียนกอนเวลาประมาณ 10 นาที และมายืน
รอหนาชั้นเรียน “วันนี้ทํากิจกรรมอะไรคะ” โดยข้ันการเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation) 
นักเรียนทํากิจกรรม Flowers Bloom Song (Sathira Dhammasathan) นักเรียนชมมิวสิควิดีโอของ
เสถียรธรรมสถานในรูปแบบภาษาอังกฤษซึ่งเก่ียวกับธรรมชาติ พบวานักเรียนมีใบหนาย้ิมแยม และ
แสดงออกวาประทับใจและเคยไดฟงมาแลวในรูปแบบภาษาไทย “อาจารยคะหนูเคยฟงแลวคะเปน
ภาษาไทยก็เพราะคะ” “เพลงลมหายใจเขาหายใจออกคะเพราะนะอาจารย” จากนั้นนักเรียนนั่งสมาธิ
ตออีก 10 นาที พบวานักเรียนสวนใหญตั้งใจทําอยางสงบนิ่ง มีอยูสวนนอยมากที่เลนซึ่งพบวา
นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนที่มีสมาธิสั้น นอกจากนี้ในข้ันขยายความรูตามแบบการเรียนรู ของ
ผูเรียน  (Explosion) นักเรียนกลุมที่มีสมาธิสั้นจะทํากิจกรรมเสร็จเร็วมากแตคุณภาพไมคอยดี
เทาที่ควร อีกทั้งเมื่อเสร็จแลวก็จะเลนรบกวนนักเรียนที่ยังทํากิจกรรมอยู “ผมเสร็จแลวครับ ทําอะไร
ตอครับ” 
  ดานความสัมพันธ พบวา ในการทํากิจกรรม Think and Share ในข้ันเรียนรูรวมกัน
เพ่ือสรางสรรค (Co – creation) นักเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติ และนํา
มารวมวิพากษวิจารณหาขอสรุปเพ่ือทําเปนละครอนุรักษธรรมชาติพบวานักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ในกรณีที่มีความขัดแยงพบวาบางกลุมใชวิธียกมือนับเสียงขางมาก “เอาใครคิดวาจะ
แสดงตอน Beautiful Beach ยกมือ” แตในบางกลุมก็ทําตามเพ่ือนที่มีลักษณะผูนําและมีนักเรียนที่
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ไมพอใจและเห็นวาไมยุติธรรม “อาจารยจูนกับแพรงะ เพ่ือนบอกจะตั้งชื่อ Forest is my life เคาก็ไม
เอา”  
   ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสามารถ
นําเสนอวิธีการในการอนุรักษธรรมชาติ และนํามาสรางเปนละครใหทุกคนหันมาดูแลโลกใหนาอยูใน
หนวยการเรียนรู Save Our World นอกจากนี้กิจกรรมตอเนื่องที่นักเรียนตองทําคือ การประหยัด
พลังงานชวยกันดูแลปดไฟ ปดน้ํา ทานอาหารใหหมดจาน พบวานักเรียนมีสวนชวยในการปฏิบัติ
กิจกรรมแตยังคงนักเรียนบางหองที่ครูจะตองคอยเตือนเปนประจํา 
  ดานการเรียนรู พบวานักเรียนที่เขารวมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูสามารถ
เชื่อมโยงความรูที่ไดศึกษาไปใชกับในชีวิตจริง และพบวาในข้ันขยายความรูตามแบบการเรียนรู ของ
ผูเรียน (Explosion) นักเรียนเกือบทุกคนสามารถเลือกเรียนตามแบบการเรียนรูของตนเอง อยางไรก็
ตามมีนักเรียนบางคนที่ไมมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองไมสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ตนเองได แมวาเพ่ือนหรือครูจะสังเกตวาเคามีพัฒนาการดีข้ึนทางดานภาษา 
    
 ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง Save Our World ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 4 ทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังน้ี 
 1. ครูควรศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลในดานตางๆอยางละเอียดเพ่ือใหทราบวา
นักเรียนแตละคนมีปญหาทางการเรียนรูหรือปญหาพฤติกรรมที่เปนปญหาในการเรียนรูหรือไม 
เพ่ือที่จะไดจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือในกรณีที่ตองการความ
ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับเด็กพิเศษเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดแกไขนักเรียนไดทันทวงทีและ
ไมเปนอุปสรรคในการเรียนรูและใหนักเรียนเหลานี้สามารถประสบความสําเร็จไดตามศักยภาพ 
 2. ในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ตางกันหรือมีขอขัดแยงเกิดข้ึนในกลุม ผูสอนควรเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเจรจาและวางแผนการเรียนรูและสรางขอตกลงรวมกัน ตลอดจนตองใหการเสริมแรง
ทางบวกในการใชประโยคและการสื่อสารในชั้นเรียน ใหคําแนะนําโดยใชวัจนภาษาเชนกลาวชมเชย 
หรือแนะนําพูดใหกําลังใจ หรืออวัจนภาษา เชน การย้ิมใหกําลังใจ และที่สําคัญที่สุดคือ ครูตอง
เชื่อมั่นวาเด็กทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จตามศักยภาพของตน 
 3. เนื้อหาที่ใชในการสอน เชน บทความ ขาว บทสนทนา ควรเลือกที่ผูเรียนสนใจเชน ขาว
และเหตุการณสําคัญ กีฬา แฟชั่น เพลง ศิลปนที่ผูเรียนชื่นชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพ่ือกระตุน
ผูเรียนเกิดใหความทาทายในการคิด การแกปญหาโดยใชกระบวนการคิดและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
 
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชวง
ที่ 5 
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 การวิจัยและพัฒนาชวงที่ 5 ดําเนินการระหวางวันที่ 1 กันยายน 2556  ถึงวันที่ 20 
กันยายน 2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง 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
เสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู 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  SD 

1. ดานผูเรียน (65 คะแนน) 61.18 3.02 
2. ดานความสัมพันธ (45 คะแนน) 43.33 1.73 
3. ดานสิ่งแวดลอม (45 คะแนน) 42.13 2.35 
4. ดานการเรียนรู (45 คะแนน) 43.17 1.89 

รวม (200 คะแนน) 189.81 6.01 
 
 จากตาราง 27 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยความสุข ในการเรียนรู รวมทุกองคประกอบเทากับ 
189.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.01 โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรู ดานผูเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 61.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.02 องคประกอบความสุขในการเรียนรูดาน
ความสัมพันธมี คาเฉลี่ยเทากับ 43.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.73 องคประกอบความสุข
ในการเรียนรู ดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 และ
องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.17สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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 พบวานักเรียน
จํานวน 183 คน จากนักเรียนทั้งหมด 208 คน คิดเปนรอยละ 88 ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขใน
การเรียนรูอยูในระดับมากซึ่งสังเกตไดจากผูเรียนเขาชั้นเรียนตรงเวลา และมีหนาตาย้ิมแยมแจมใส 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครูเก่ียวกับเนื้อหาสาระที่กําลังเรียนดวยความกระตือรือรน 
ติดตามและสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรม  มีความตั้งใจในการทํางานและเลือกแบบการเรียนรูที่
ตนเองถนัดและสนใจ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับกลุมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการตอบคําถาม 
และแสดงถึงสิ่งที่ไดไปคนควาดวยความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีการซักถาม และอธิบายใหเพ่ือนๆใน
กลุมในชั้นเรียนทราบรวมกัน และสามารถปฏิบัติภารกิจการเรียนรูไดสําเร็จ อยางไรก็ตามรอยละ 12 
ของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับนอยโดยผูเรียนกลุมนี้ยังคงแสดงพฤติกรรมไม
อยากเรียน เชนทํางานแบบไมตั้งใจและรีบๆใหเสร็จโดยขาดการตรวจสอบ และมีการคัดลอกเพ่ือน
เมื่อครูถามก็บอกวาไมไดลอกทั้งหมดเอามาดูเปนแนวทาง    
 3.  ผลวิเคราะหเน้ือความจากแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัยในชวงที่ 5 ผูสอนไดวิเคราะหและถอดบทเรียนจากแบบบันทกึ
การสะทอนผลการเรียนของนักเรียนและไดสรุปผลออกมาดังประเด็นดังตอไปนี้ 
  ดานผูเรียน พบวา  นักเรียนสวนใหญมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามในข้ันเรียนรูรวมกันเพ่ือ
สรางสรรค (Co – creation) พบวาเมื่อเพ่ือนแสดงความคิดเห็นนักเรียนบางคนจะหัวเรา ทําให
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนหญิงอายที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้พบวาในชั่งโมงหลังจากวาย
น้ํานักเรียนบางคนแสดงอาการเหนื่อยอยางเห็นไดชัด 
  ดานความสัมพันธ พบวาในหนวยการเรียนรู Welcome AEC นักเรียนแตละคนแสดง
ความคิดเห็น อธิบายผลงานของตนเองโดยเฉพาะในข้ันการวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก 
(Analysis) และข้ันเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางสรรค (Co - creation) ในกิจกรรม Make Yourself A 
Master of English ซึ่งใหนักเรียนระดมความคิดในการพัฒนาความสามารถดานภาษานักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นแมบางครั้งจะมีความคิดตางจากเพ่ือนก็ตาม “แตเราวานะเลนเกมก็ทําให
ภาษาอังกฤษดีไดงะ ไมตองเครียดดวย” “ไมตองเรียน Grammar หรอกพ่ีเราไมเกง Grammar ยัง
เขามหาลัยไดเลย” 
   ดานสิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการหาแหลงขอมูลในการเรียนรูเชน
ในการหาขอมูลเก่ียวกับประเทศในกลุม ASEAN นักเรียนไดไปศึกษาคนควาเก่ียวกับประเทศตางๆ
และการเตรียมตัวของแตละประเทศในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแงของการพัฒนา
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ทักษะภาษาอังกฤษที่สถานทูตของแตละประเทศ ในขอนี้นักเรียนบางสวนไดรับความชวยเหลือจาก
ผูปกครองในการหาแหลงขอมูลซึ่งทําใหเด็กไดขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
  ดานการเรียนรู การจัดการเรียนรูพบวาในกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการฟงนักเรียนสวน
ใหญสามารถจําแนกเสียง  ตลอดจนการฟงขอความหรือคําพูดในระดับความเร็วของเจาของภาษาได
เปนอยางดีแตมีบางสวนที่นักเรียนยังตามไมทาน “Teacher again I don’t understand” นอกจากนี้
ทักษะการพูด เชน การออกเสียงและความสามารถในการสนทนาโตตอบ ดวยสําเนียงและจังหวะที่
เจาของภาษาสามารถเขาใจไดนักเรียนสวนใหญพัฒนาไดดีแตมีบางคนที่ตองพัฒนาเพ่ิมเติม 
นอกจากนี้พบวานักเรียนไดรวมกลุมฝกพูดและออกเสียง และฝกเปนรายบุคคลโดยมีโอกาสได
เรียนรูการออกเสียงดวยตนเอง พรอมกับไดเรียนรูจากการออกเสียงของเพ่ือนๆ โดย ผูสอนให
ความเห็นแกเด็กแตละคนวาใชภาษาไดถูกตองหรือไมเขาใจความหมายของภาษามากนอยเพียงไร 
จากการปอนคําถามงายๆ 
     
 ผลจากการวิเคราะห หนวยการเรียนรูเรื่อง Welcome AEC ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนรอบที่ 5 ทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูใหมใหมี
ประสิทธิภาพดังน้ี 
 1. ผูสอนควรประชาสัมพันธใหผูปกครอง ผูเก่ียวของ และบุคคลที่ตองการประสานขอ
ความชวยเหลือทราบถึงการเรียนการสอนและการขอความรวมมือในการพัฒนาอีกทั้งเปนวิทยากร
ในการพัฒนาการเรียนรูทั้งในดานเนื้อหาและดานภาษา 
 2.  นักเรียนบางสวนไมสามารถแสดงความคิดเห็นโดยใชภาษาตางประเทศได ดังนั้นใน
การแสดงความคิดเห็นอาจเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาไทยทั้งการพูดและเขียนบาง อยางไรก็
ตามผูเรียนจะพัฒนาทักษะภาษาที่เปนการรับขอมูล (Receptive Language Skills) โดยสามารถทํา
ความเขาใจในสิ่งที่ผูสอนพูดได ซึงครูควรจะใหกําลังใจใหผูเรียนเกิดความพยายามที่จะใช
ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษซึ่งถือเปนการสรางแรงจูงใจภายในอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จและ
ความสุขในการเรียนรู 
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสุขในการเรียนรูชวงที่ 1- ชวงที่ 5 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที ่5 องคประกอบความสุขในการเรียนรู 
 SD  SD  SD  SD  SD 

1. ดานผูเรียน 34.53 7.26 45.67 7.27 59.12 3.27 59.28 3.40 61.18 3.02 
2. ดานความสัมพันธ 22.34 5.89 31.35 3.92 41.52 2.65 41.44 2.82 43.33 1.73 
3. ดานสิ่งแวดลอม 21.03 5.51 31.61 3.86 39.42 2.71 41.06 2.37 42.13 2.35 
4. ดานการการเรียนรู 22.27 5.56 31.30 3.55 40.64 2.09 40.72 2.29 43.17 1.89 
ความสุขในการเรียนรูรวมทุกองคประกอบ 100.16 19.02 139.92 8.86 180.7 8.01 182.5 9.04 189.81 6.06 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
( เต็ม 100คะแนน ) 

61.64 11.76 67.47 12.57 72.18 12.34 75.88 11.62 80.51 11.08 

 
  
 
 
 
 
 155 



 156 

 จากตาราง 28 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสุขในการเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองตั้งแตชวง
ที่ 1 ถึง ชวงที่ 5 เพ่ิมข้ึน ตั้งแต 100.6, 139.92, 180.7, 182.5 และ 189.81 ตามลําดับ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ 19.02,8.86,8.01,9.04 และ 6.06 ตามลําดับ 
โดยองคประกอบความสุขในการเรียนรูดานผูเรียนมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตั้งแต 34.53, 45.67, 59.12, 
59.28 และ61.18 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานผูเรียนตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ 
7.26, 7.27, 3.27, 3.40 และ3.02 ตามลําดับ องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานความสัมพันธ
มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตั้งแต 22.34, 31.35, 41.52, 41.44  และ 43.33 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดานความสัมพันธตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ5.89,3.92,2.65,2.82 และ1.73 
ตามลําดับ องคประกอบความสุขในการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตั้งแต 21.03, 
31.61, 39.42, 41.06 และ 42.13 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตั้งแตชวงที่ 1 
ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ 5.51,3.86,2.71,2.37 และ2.35 ตามลําดับ องคประกอบความสุขในการ
เรียนรู ดานการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตั้งแต 22.27, 31.30, 40.64, 40.72 และ43.17 ตามลําดับ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานการเรียนรูตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 มีคาเทากับ5.56, 3.55, 2.09, 
2.29 และ1.89 ตามลําดับ อีกทั้งมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแตชวงที่ 
1 ถึงชวงที่ 5 เพ่ิมข้ึนตั้งแต 61.64, 67.47, 72.18, 75.88 และ  80.51 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแตชวงที่ 1 ถึงชวงที่ 5 เทากับ 11.76, 12.57, 12.34, 11.62 และ 11.08 ตามลําดับ 

 

ภาพประกอบ 8  แผนภูมิแสดงคะแนนความสุขในการเรยีนรูชวงที่ 1- ชวงที่ 5 
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 จากภาพประกอบ 8 พบวาคะแนนความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษชวงที่ 1 - ชวงที่ 5 
ของกลุมทดลองเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
 

ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชวงที่ 1 – ชวงที่ 5 
 

จากภาพประกอบ 9 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษชวงที่ 1 - ชวงที่ 5 ของ
กลุมทดลองเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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 เพ่ือเปนการศึกษาความแตกตางของแตละชวงการทดลองผูวิจัยจึงทําการศึกษาและ
นําเสนอผลการวิเคราะหดังนี ้

 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของชวงการทดลองแตละครั้ง 
 

แหลงความแปรปรวน 

ผลรวมของ
ความเบ่ียงเบน

กําลังสอง 
(Sum of Square) 

 
df 

 
Mean Square 

((MS) 

 
F 

 
Sig 

ชวงการทดลอง( ครั้งที)่ 1205804.640 4 301451.160 

ความคลาดเคลื่อน ( Error) 108789.76 828 131.389 

2294.348 
 

.000 

 
  จากตาราง 29 พบวาผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานที่กลาววา คาเฉลี่ยความสุขในการ
เรียนรูทั้ง 5 ครั้งไมตางกัน ( F = 2294.348 มีระดับนัยสาํคัญ นอยกวา .01 ) จากนั้นจึงไดทําการ
ทดสอบเปนรายคูระหวางครั้งทีถ่ัดไปดังผลปรากฏในตาราง ดังนี ้
 
ตาราง 30 แสดงการทดสอบรายคูของชวงการทดลองแตละชวง  
 

รายคู คาเฉลี่ยความแตกตาง 
(Mean Difference) 

Sig 

ชวงที ่1 – ชวงที่ 2 39.76 .000 
ชวงที่ 2 – ชวงที่ 3 40.77 .000 
ชวงที่ 3 – ชวงที่ 4 1.79 .034 
ชวงที่ 4 – ชวงที่ 5 7.32 .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 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนมี
บรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนรูสึกวาสามารถพัฒนาตนเองไดถึงแมวาตนเองจะมี
ความสามารถทางภาษาอยูในระดับต่ํา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน นักเรียนมีโอกาสที่จะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดตามแบบการเรียนรูของตนเอง รูสึกผอนคลายเพราะอาจารยวัดผล
จากพัฒนาการโดยไมดูผลคะแนนและ รูสึกเปนกันเองกับผูสอนและเพ่ือนๆและกิจกรรมที่จัด
นาสนใจทําใหนักเรียนสนุกและคิดวาอังกฤษมาไมยากดังที่นักเรียนคิด นอกจากนี้กิจกรรมในข้ัน
เริ่มตนทําใหนักเรียนฝกตนเองใหเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูและสามารถนําไปใชเพ่ือใหการ
เรียนดีข้ึน 
 
 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูสอนที่มีตอรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียนมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน อยางไรก็ตามครูผูสอนยังมีความกังวลตอการเตรียมพรอม
ในการเตรียมกิจกรรมและจัดทําสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนที่มีแบบการเรียนรูที่ตางกัน 
นอกจากนี้ผูสอนรูสึกวารูปแบบการเรียนรูชวยใหนักเรียนและครูรูสึกผอนคลายเนื่องจากนักเรียนให
ความสนใจ และรวมมือในการทํากิจกรรม ทําใหครูไมตองคอยเตือน และดุวานักเรียนใหตั้งใจเรียน       
แตครูตองเตรียมตัวในการใหคําปรึกษา และแนะนําใหผูเรียนซึ่งครูตองมีความเชี่ยวชาญทั้งในดาน
จิตวิทยาเด็ก ภาษา การจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ และการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผูเรียนจึงจะทําใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ ลักษณะการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
 ระยะที่ 2  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู  
 ระยะที่ 3 ผลการศึกษานํารองรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขไป
ทดลองใช 
 ระยะที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาองคประกอบและพฤติกรรมบงชี้ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.1  องคประกอบที่ 1 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 13 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง .55 ถึง .72 มีคาไอเกน เทากับ 4.37 เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
องคประกอบที่เก่ียวกับตัวผูเรียน ในการจัดการตนเองใหดําเนินการตามแผนการเรียนรูจนสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานผูเรียน 
  1.2  องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง .30 ถึง .98 มีคาไอเกน 5.77 เทากับ เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
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องคประกอบที่เก่ียวกับการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน กับ บุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวของ ดังนั้นจึงตั้ง
ชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดานความสัมพันธ 
  1.3  องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง .50 ถึง .80 มีคาไอเกน 3.52 เทากับ เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
องคประกอบที่เก่ียวกับ สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนคุณคาของสิ่งแวดลอมที่
มีตอการพัฒนาการเรียนรู ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดาน สิ่งแวดลอม 
  1.4  องคประกอบที่ 4 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอมีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .60 ถึง .97 มีคาไอเกน 11.67 เทากับ เมื่อพิจารณาขอคําถามแตละขอพบวาเปน
องคประกอบที่เก่ียวกับ การแสวงหาและการจัดการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปปรับ
ใชในสถานการณตางๆ ดังนั้นจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วาองคประกอบดาน การเรียนรู 
 2.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในครั้งนี้ไดรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูของนักเรียน ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามขีดความสามารถถึงแมวาจะมีความสามารถทางภาษาอยู
ในระดับต่ํา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน ผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและ
ถนัดตามแบบการเรียนรูของตนเอง รูสึกผอนคลายโดยเปนการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 ข้ันดังนี้ ข้ัน
ที่ 1การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) ข้ันที่ 2 การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการ
เรียนรูความถนัด และความสนใจของตน (Explosion: E) ข้ันที่ 3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใช
ปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ข้ันที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co 
– creation: C) ข้ันที่ 5 การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
(Evaluation: E)  
  ผลการพิจารณารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คูมือการจัดการเรยีนรู 
คูมือนักเรียน และเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญพบวา มีความเหมาะสมในการ
นําไปจัดการเรียนรูและมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหาร
เวลาในการทํากิจกรรมของผูสอน ความชัดเจนของการปฏิบัติในแตละข้ันตอนของกิจกรรม การใช
ภาษาและกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหเหมาะกับผูเรียนและการสรางแบบประเมินผลการ
เรียนรูใหสอดคลองกับทักษะการฟง พูด อานและเขียน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอดังกลาวมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
  3. ผลของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยแบงเปนผลเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ 
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  3.1 ผลเชิงปริมาณ 
   3.1.1  ผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองตั้งแตชวงที่1 ถึงชวงที่ 
5 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพบวาผลการประเมินความสุขใน
การเรียนรูเพ่ิมข้ึนในทุกชวงการทดลองโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 อีกทั้งพบคาเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษทุกทักษะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.1.2  ผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของกลุมทดลองแตละชวง (5 ชวง) 
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3.1.3  ผลการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 5 ชวงพบวาอยูในระดับ
มาก คือมีคาเฉลี่ยรอยละ 83.7 ข้ึนไปของผูเรียนทั้งหมดมีความสุขในการเรียนรูอยูระดับมากโดยมี
พฤติกรรมที่สําคัญคือ มีความกระตือรือรนในการเรียน ย้ิมแยมแจมใส เขาหองเรียนตรงเวลา ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย ตอบคําถามอยางมั่นใจ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครู อยางไรก็ตามพบวารอยละ 12-16.3 ของผูเรียนทั้งหมดยังคงมี
พฤติกรรมขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมายโดยอางวาไมเขาใจ 
ทําไมได และแสดงพฤติกรรมที่ขาดความมั่นใจในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนและครู 
  3.2  ผลเชิงคุณภาพ 
   จากการวิเคราะหแบบบันทึกการสะทอนการเรียนรูของนักเรียนของกลุมทดลอง
หลังการทดลอง พบวา ดานความสนใจและความรวมมือในการเรียนรู พบวาผูเรียนใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตางๆมีความกระตือรือรนในการหาขอมูล มีการหาความรูเพ่ิมเติมทั้งในและนอก
หองเรียน  ดานความเชื่อมั่นในตนเองผูเรียนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน กลาแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆถึงแมจะเปนมุมมองที่แตกตาง สามารถแสดงแนวคิดที่แปลกใหม หลากหลายในการ
แกปญหาตางๆดวยความมั่นใจ และจากสะทอนตนเองในการรวมกิจกรรมตางๆ อาทิ อภิปรายกลุม 
การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอผลงานจากการระดมความคิด การวิพากษและใหขอเสนอแนะ 
พบวาผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดดีข้ึน มีการประนีประนอม และนําเสนอเหตุผล
ในแงมุมตางๆ ในกรณีที่มีความเห็นที่แตกตางกัน ในดานสิ่งแวดลอมกับการเรียนรู พบวา นักเรียน
สามารถนําสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและแสวงหาความรูจากสื่อที่หลากหลาย 
โดยนักเรียนพบวาสามารถเรียนรูและใชสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเกิดประโยชนในการเรียนรูและทาทาย
ใหแสวงหาความรูและใชชีวิตรวมกับสิ่งแวดลอมซึ่ งเปรียบเสมือนหองเรียนขนาดใหญอยางมี
ความสุข นอกจากนี้จากการวิเคราะหแบบบันทึกการสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู ประทับใจที่ไดเรียนรูและฝกทักษะตางๆใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ นักเรียนพบวารูปแบบการเรียนรูที่จัดข้ึนทําใหนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรูและเห็นวากิจกรรมที่จัดข้ึนสามารถนํามาเปนแนวทางในการเรียนรูของตนเองและมีประโยชน
สําหรับการดําเนินชีวิตและอยากใหมีการจัดกิจกรรมเชนนี้อีก 
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อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบประเด็น
ที่นาสนใจดังนี้ 
 1. การศึกษาองคประกอบความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี 4 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 ดานผูเรียน 
องคประกอบที่ 2 ดาน ความสัมพันธ องคประกอบที่ 3 ดานสิ่งแวดลอม องคประกอบที่ 4 ดานการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปลามเมอร โทมัส และองคการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (Palmer. 2007,12-32; Thomas. 2007: 5 - 15; UNESCO. 2008: 
15) สําหรับในประเทศไทยไดมีการศึกษาความสุขในการเรียนรู พบวาประกอบดวยองคประกอบ
ยอยตางๆ ไดแก ย้ิมแยมแจมใส มีสุขภาพกายและจิตดี องคประกอบทางกายภาพเชนจัดสภาพ
หองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู มีสัมพันธภาพที่ดี มีความรักกับเพ่ือนและครู (พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต). 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
ความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเสริมสรางใหเกิดความสุขในการเรียนรู
ควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจจากภายในและการขัดเกลาโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม 
 2. แนวคิดและวิธีสอนที่ใชในรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการ
เรียนรู จุดหมายสําคัญของการศึกษาคือการทําใหชีวิตของบุคคลครบถวนเพียงพอ ทั้งดานความรู 
ความคิด จิตใจ และคุณธรรมความประพฤติ เพ่ือที่จักทําใหตนเองมีความสุขอยางแทจริง ความสุข
ถือเปนรากฐานของความเกงและความดี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552: 148-150; มนัส บุญประกอบ. 2541: 45-46) ดังนั้นในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและ
กิจกรรมในครั้งนี้ผูวิจัยจึงบูรณาการแนวคิดของทฤษฎียู (Theory U) ซึ่งเนนการเรียนรูที่เกิดจากจาก
ภายในตนของ ผูเรียนเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริงในโลกปจจุบัน การจัดการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนวิเคราะหพิจารณาสิ่งตางๆอยางลุมลึก แสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียน
ไปสูจุดมุงหมาย การจัดการศึกษาทางเลือก ที่เชื่อวามนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน เปนการจัด
การศึกษาบนรากฐานทาง ศาสนธรรม ศรัทธา ปญญา และจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาใหเด็กเจริญเติบโต
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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) จากการบูรณาการแนวคิดเหลานี้และนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ผูวิจัยพบวาชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจ
โดยเฉพาะผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่เริ่มเรียน และฝกฝนการใชภาษา นักเรียนมีโอกาสเลือก
แบบการเรียนรูที่ตนเองสนใจและสามารถประสบความสําเร็จตามศักยภาพถึงแมนักเรียนบางกลุมมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาในระยะแรก โดยผูวิจัยพบวานักเรียนรูจักการเชื่อมโยงความรูที่ได
เรียนกับชีวิตจริงทําใหการเรียนรูไมใชเพียงแตถายทอดเนื้อหาแตเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
และทําใหการทดลองประสบความสําเร็จนั่นคือนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู และนักเรียนยังเห็น
ประโยชนของรูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยจะนําไปปรับใชในการดําเนินชิวิต  
 3. การเสริมสรางความสุขในการเรียนรูของผูเรียนจําเปนตองพัฒนาทุกองคประกอบไป
พรอมๆกันในการจัดกิจกรรม ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
เรียนรูโดยแบงออกเปน 5 ข้ันดังนี้ ข้ันที่ 1การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) ข้ันที่ 2 
การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัด และความสนใจของตน (Explosion: E) ข้ันที่ 
3 การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis: A) ข้ันที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) ข้ันที่ 5 การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่
พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation: E) ซึ่งเปนการจัดลําดับข้ันตอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสารซึ่งประกอบดวย ข้ันเสนอเนื้อหา หรือข้ันนําเสนอ
โครงสรางภาษาใหม (Presentation) ข้ันการฝก ( Practice) และข้ันพัฒนาภาษาเพ่ิมเติมจากความรู
เดิม (Produce)(Diaz; & Cartnal.1999; Montgomery. 1998) และการทํางานของเซลลกระจกเงาซึ่ง
เปนการการขยายขอบเขตขอมูล(Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่ไดรับรู (Representation) 
(Semen; & Cacioppo. 2009) จนสามารถเปดพลังความมุงมั่นของตน สําหรับข้ันตอนในรูปแบบ
การเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนไดเพ่ิมเติมองคประกอบที่เนนพัฒนาจากภายในอยางสมดุลใหผูเรียน
เขาใจตนเอง (Self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง สามารถ
เชื่อมโยงความรูเพ่ือใหเกิดกระบวนการทางปญญา โดยสอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูซึ่งเปนจุดเนนของการวิจัย ซึ่งหลังการทดลองผูวิจัยพบวาความสุขใน
การเรียนรูของนักเรียนกลุมทดลองเพ่ิมข้ึนทุกชวงของการทดลอง และเมื่อพิจารณาพัฒนาการของ
การแสดงพฤติกรรมของผูเรียนที่สะทอนความสุขในการเรียนรูพบวามีแนวโนมสูงข้ึน จึงสามารถ
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูที่บูรณาการหลักธรรมทางศาสนาโดยใชกิจกรรมทั้ง 5 ข้ันตอนสามารถ
พัฒนาความสุขในการเรียนรูของผูเรียนได 
 4. ผลการประเมินความสุขในการเรียนรูของนักเรียนตั้งแตชวงที่ 1 จนถึงชวงที่ 5 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพบวาผลการประเมินความสุขในการเรียนรู
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เพ่ิมข้ึนในทุกชวงการทดลองโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเปนผลมาจากการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูที่มีความหลากหลายและตอบสนองความตองการของผูเรียน
ตามแบบการเรียนรูของนักเรียนแตละคน โดยผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะ
วิธีการเรียนรูของผูเรียนจะชวยสรางเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณเชิงรูปธรรม การสังเกตอยาง
ไตรตรอง การสรางมโนทัศนเชิงนามธรรม กอปรกับเรียนรูจากเรื่องราวในชีวิตจริง และทดลอง
ปฏิบัติจริง สถานการณจริง จนเกิดความสุขในการเรียนรู  (Canfield. 2007: 1-5. Online; Reid. 
2010: 2-12) และจากการประเมินความสุขในการเรียนรูของนักเรียนพบวาคะแนนของนักเรียน
เพ่ิมข้ึนทุกองคประกอบของความสุขในการเรียนรูโดยพบวา องคประกอบดานผูเรียน นักเรียนมี
ความกระตือรือรนและมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน โดยนักเรียนมักจะสืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆ หรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหากตองการเรียนรูสิ่งตางๆเพ่ิมเติมหรือตองการขอมูลในเชิง
ลึก และขยายขอบเขตการเรียนรูอยางกวางขวาง ทําใหนักเรียนสรางนิสัยรักการเรียนรูและสามารถ
บรรลุเปาหมายการเรียนรูแมจะเปนนักเรียนที่เคยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําก็สามารถบรรลุ
จุดมุงหมายตามศักยภาพของตน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีความพยายามที่จะปรับปรุง
และพัฒนาตนเองจนทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาหลายทานที่
กลาวไววา การศึกษาจะตองสรางความใฝรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล ทําใหมีคุณคาในชีวิตตนเองและสังคม การเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขคือ การเรียนรูที่ผูเรียน
ไดรับการตอบสองจากการใฝรู การกระทํา การสรางสรรคของตนเอง ไดใชความสามารถในการคิด
ไดเรียนไดทําในสิ่งที่ตนสนใจพัฒนาทางจิตใจ (Spirituality)  ซึ่งผูสอนควรคํานึงถึงคําถาม 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 เนื่องจากกิจกรรมที่จัดข้ึนในรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ที่เสริมสรางความสุขการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน สงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู ฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สมาชิกแตละคนมีโอกาสในการแสดง
บทบาทผูนําและผูตามที่ดี แมในชวงแรกอาจจะมีขอขัดแยงเชน นักเรียนบางสวนรูสึกขาดการมีสวน
รวมเนื่องจากมีเพ่ือนสรุปหรือเสนอขอคิดเห็นโดยไมฟงความคิดเห็นของตน อยางไรก็ตามเมื่อ
นักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลกระทบของการขาดความรวมมือในการทํากิจกรรม ทําให
นักเรียนหาแนวทางแกไขเชนการใชวิถีทางประชาธิปไตย และเรียนรูที่จะเสนอมุมมองของตนเอง
อยางมีเหตุผลแมแตกตางกับผูอ่ืน อีกทั้งผูวิจัยพบวาเมื่อนักเรียนในกลุมออนมีความมั่นใจในตนเอง
เห็นคุณคาของตนเองมากข้ึนและนักเรียนกลุมเกงใหความเคารพกับความคิดเห็นของนักเรียนใน
กลุมออน ทําใหนักเรียนทุกคนกลาที่จะแสดงบทบาทของตนเองในการเปนผูนําและผูตามที่ดีและทํา
ใหเกิดความสุขในการเรียนรู จะเห็นไดวาการเรียนรูอยางมีความสุขเปนผลมา จากการไดรับการ
ยอมรับจากเพ่ือน จนทําใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองและนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรู 
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(บพิตร อิสระ.2550: 1-5; มารุต พัฒผล. 2546. 90-91) องคประกอบดานสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางความสุขในการเรียนรู พบวาการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีชวยพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูที่สนใจ ใฝรู รูจักสรางสรรคการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่โรงเรียนจัดข้ึนทั้งในและ
นอกโรงเรียน ผูวิจัยพบวา ผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมเปนอยางดี อีกทั้งยังเห็น
ความสําคัญของการใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรูอยางคุมคาสามารถนําความรูที่
ไดรับ ไปพัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ผูเรียนมีความพยายามในการแสวงหา
แหลงการเรียนรูที่หลากหลายโดยสามารถที่จะสืบคนขอมูลตางๆไดตรงตามแบบการเรียนรูของตน
และวิเคราะหเนื้อหาที่ไดเรียนรูจากนั้นก็หาความในเชิงลึก (Deepest Knowledge) จนเกิดเปน
ความรูที่ตกตะกอนในตัวเองซึ่งสอดคลองกับคอลลินและแคมโปส (Collin A Brown. 2011: 1-2; 
Campos. 2010: 23-30) ซึ่งกลาวไววาควรจัดสิ่งแวดลอมที่กระตุนผูเรียนใหมีความรูที่เกิดจาก
ภายในอยากเรียนเพราะอยากรู และสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดเรียนกับความจริงที่เกิดข้ึนในโลก
ปจจุบัน การศึกษาที่ลุมลึก แสวงหาขอมูลหลากหลาย แทจริงจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จักกอใหเกิด
ความรูที่เทาทัน สรางสรรค ผูเรียนสามารถเปดตนเองในการเรียนรูซึ่งประกอบดวย เปดความคิด 
(Open mind) เปดใจ (Open Heart) และเปดพลังความมุงมั่น (Open Will) ของตน จนนํามาซึ่ง
ความสุขในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต องคประกอบดานการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่
เสริมสรางความสุขใหผูเรียนควรพัฒนาทั้งทางกายในดานสุขภาวะ ทางจิตใจในดานจิตศึกษาพัฒนา
จิตใจใหมีคุณธรรมอัน ดีงาม มีความมั่นคงทางจิตใจ และคุณธรรมในดานปญญาศึกษา ซึ่งเปนการ
พัฒนาความรูใหเกิดภายในตนของผูเรียนอยางสมดุล  การพัฒนาอยางสมดุลโดยเนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล มุงใหผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง ตลอดจนสามารถปรับตัวใน
สิ่งแวดลอมที่ตองอยูรวมกับผูอ่ืนจะนํามาซึ่งความสุขในการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปฎก วิชัย วงษใหญ และนอดด้ิง (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 การใชเหตุผลเก่ียวกับการบริโภค การเลือกใชวัสดุสิ่งของ รวมทั้งทรัพยากร 
อยางประหยัดดวยการอนุรักษและเห็นคุณคา  เปนบุคคลที่บริโภคดวยปญญา การที่ผูเรียนไดทําสิ่ง
ที่ตนสนใจ สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบงปนซึ่ง
กันและกัน เปนกระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมีความสุข นอกจากนี้ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถ
แสวงหาขอมูล เชื่อมโยงความรูกับประสบการณที่ไดรับ เสริมสรางนิสัยรักการเรียนรู โดยรับทราบ
ขอบกพรองของตนเองและพยายามหาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไวจากบทเรียน
ตลอดจนนําไปปรับใชในสถานการณจริง 
 5. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษควบคูไปกับการพัฒนาความสุขใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน พบวาคาเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษรวมทุก
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ทักษะของผูเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูอยางมี
ความสุขสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีข้ึนซึ่งสอดคลองกับ พระธรรมปฎก. 2551: 22;    
วิชัย วงษใหญ. 2555: เอกสารการสอน; ประเวศ วะสี. 2551: 12; Palmer. 2008: 74; Layard; & 
Noddings.  2006: 72) ซึ่งกลาววาความสุขกับการศึกษาเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกกันได ถาไม
สามารถทําใหผูเรียนมีความสุข การศึกษาก็ไมสามารถเกิดข้ึนได โดยความสุขที่เกิดจากการศึกษา 
คือ การมีปญญาเขาใจสภาพความเปนจริงของสิ่งตางๆ โดยการศึกษาจะตองสรางความใฝรูให
เกิดข้ึน ทําใหมีคุณคาในชีวิตและเปนชีวิตที่ดีงาม ปลูกฝงใหผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณคาใน
ตนเอง เห็นคุณคาของการศึกษาคนควา มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองผลที่ตามมาก็คือผูเรียน
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
ผูเรียนในวัยเด็กจะมีแรงจูงใจในการสรางพลังแหงการเรียนรูซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ การเรียนการ
สอนจะตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหมากที่สุดเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ อยางไร
ก็ตามในชวงที่ 3 กับ ชวงที่ 4 และชวงที่ 4 กับ ชวงที่ 5 มีการเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงแรกซึ่งอาจเปนผลมาจากเนื้อหาที่ยากข้ึน ทักษะภาษาที่หลากหลายย่ิงข้ึน ดังนั้นจําเปนอยาง
ย่ิงที่ครูจะตองปรับกิจกรรมการเรียนรูอยูเสมอเพ่ือกระตุนผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
เรียนรูอยูเสมอ (Palmer.  2007: 74)   
 7.  ผลการพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนที่สะทอนความสุขในการเรียนรูจากการสังเกต
พฤติกรรมทั้ง 5 ชวงในระหวางที่ดําเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรูพบวานักเรียนกวารอยละ 83.7 ข้ึนไปมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ความสุขในการเรียนรูอยางไรก็ตามผูวิจัยยังคงพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งเปนนักเรียนที่มีปญหาใน
ดานพฤติกรรมคือเปนนักเรียนที่เปนโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) และ
เปนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู (Learning disorder) โดยเฉพาะทางดานภาษาโดยเด็กเหลานี้มักจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนขาดความสุขในการเรียนรูเชน ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู  ไมให
ความรวมมือในการทํากิจกรรม ทํางานโดยขาดความตั้งใจ ขาดสมาธิ ชักชวนเพ่ือนคุย โดยนักเรียน
เหลานี้จากการสอบถามอาจารยประจําชั้นพบวาเปนผูที่มีความตองการ การดูแล และใหความสนใจ
เปนพิเศษ ซึ่งหลังจากที่ผูวิจัยรับทราบขอมูลแลวไดประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ
และจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ สําหรับผูเรียนเหลานี้ และปรับรูปแบบในการประเมินใหเหมาะสม
กับผูเรียน เพ่ือใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ อยางไรก็ดีเมื่อผูวิจัยวิเคราะหแบบสะทอน
ตนเองของผูเรียนกลุมนี้พบวา นักเรียนมีความประทับใจในรูปแบบการเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน
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เนื่องจากไดทํากิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถของตนโดยไมตองกังวลถึงผลการเรียน ทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นตนเองในการเรียนรูและกลาแสดงออกมากข้ึนและรูสึกวาตนเองก็สามารถจะ
พัฒนาใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุขในการเรียนรูไดเชนเดียวกับนักเรียนทั่วไปในชั้นเรียน 
 8.  พอแมผูปกครอง มีสวนสําคัญ ในการเสริมสรางใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูดังนั้น
จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองชี้แจงพอ แม ผูปกครอง ใหทราบถึงความสําคัญของความสุขในการเรียนรู 
และแนวทางในการเสริมสรางความสุขในการเรียนรูใหแกบุตรหลาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมที่
เต็มไปดวยการแขงขันผูปกครองตางคาดหวังใหนักเรียนมีผลการเรียนดี สามารถสอบเขา
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแขงขันเรียนพิเศษจนบุตรหลานเกิดความเครียด ผูวิจัยพบวาผูปกครองที่เอา
ใจใสผูเรียนอยางสม่ําเสมอ เปนกําลังใจใหบุตรหลานในการศึกษาหาความรูตามความสามารถ 
สังเกตและใหการสนับสนุนบุตรหลานในการเลือกเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
อยางสมดุลตลอดจนใหการแนะนําอยางใกลชิด อีกทั้งพบวาผูปกครองที่ใหความรวมมือกับครู 
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกบุตรหลานเพ่ิมเติมเชนการศึกษานอกสถานที่ 
แสวงหากิจกรรมที่จัดข้ึนโดยองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุงพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญา มีสวนสําคัญในการเสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ
องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO. 2008: 15) ที่กลาววา
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวทําใหผูเรียนมีความมั่นคงทางจิตใจซึ่งมีสวนสําคัญในการสรางสังคม
แหงความสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
 9.  ปจจัยสนับสนุนประการหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคและผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูสูงข้ึน เนื่องจาก
สถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนอยางสมดุลทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญาโดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม
ศักยภาพโดยไดรับการสนันสนุนจากโรงเรียน ผูปกครอง และศิษยเกาในการจัดกิจกรรมตางๆให
เปนไปอยางคลองตัวและราบรื่นและมีการคนควาวิจัยอยางตอเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอน 
การใหการสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดีเปนปจจัยสนับสนุนจนทําใหการทดลองสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นหากสถานศึกษาที่สนใจจะพัฒนาความสุขในการเรียนรูโดยนํา
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนไปใชหรือปรับใชควรจะประสานงานกับสถานศึกษาทั้งดาน
งบประมาณ โครงการ และแหลงการเรียนรูเพ่ือใหกิจกรรมการเรียนรูมีความคลองตัวและสําเร็จลลุวง
ไปดวยดี  
 
ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการนําผลการวิจัยนี้ไปใช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวน
เก่ียวของในการพัฒนาความสุขในการเรียนรู ใหกับผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งในสวนของผูกําหนด
นโยบาย ผูปฏิบัติและนักวิจัย ตามลําดับดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ความสุขเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูในทศวรรษที่ 21จะเห็นไดวาการเรียนรูที่มุงเนนการ
แขงขันทําใหผูเรียนเบ่ือหนายและนํามาซึ่งความเครียด ผูเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาตอง
พบกับการแขงขันสูงเพ่ือเขาเรียนในระดับที่สูงข้ึนโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นผูมีสวน
เก่ียวของควรจะใหความสนใจในการกําหนดนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา และมุงเนน
ความสุขของผูเรียนเปนตัวตั้งแทนการตัดสินเพียงผลทดสอบ กําหนดนโยบายตัดสินผลการเรียนรู
หรือการสอบเขาศึกษาตอโดยดูจากกระบวนการเรียนรูที่ชี้ใหเห็นวาผูเรียนเปนผูที่บรรลุเปาหมาย
ของการศึกษา นั่นคือเปนบุคคลที่มีความรู มีคุณธรรมและสามารถดําเนินชีวิตตามครรลองของสังคม
อยางมีความสุข  
  
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผูสอนอาจนํารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ไปใชโดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผูสอนที่จะนํารูปแบบการเรียนรูไปใชควรศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของผูเรียนแตละชวง
วัยและนําไปปรับใหเหมาะสมกับความสนใจและความแตกตางของผูเรียนแตละคนเพ่ือใหผูเรียนทุก
คนสามารถบรรลุจุดมุงหมายตามศักยภาพที่มี 
 2. การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใหแกผูเรียนจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดเมือ่ครผููสอน  
ผูปกครองและสถานศึกษาและทองถิน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและรวมสรางบรรยากาศที่
สงเสริมการเรียนรู สรางความรักและความเขาใจอันดีตอกันโดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือผูเรียน 
 3. ผูสอนที่จะนํารูปแบบการเรียนรูไปใชในวิชาอ่ืนควรศึกษาถึงแนวทางในการเลือก
กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา เชนกลุมวิชาที่เนนทักษะภาษา เนนทักษะ
การเคลื่อนไหว ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองดานเนื้อหา ควบคูไป
กับความสุขในการเรียนรู 
 4. การนํารูปแบบการเรียนรูไปใชผูสอนควรศึกษาคูมือการใชเพ่ือทําความเขาใจแตละ
ข้ันตอนใหชัดเจน 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจนํารูปแบบการเรียนรูไปใชกับการสอนทักษะภาษาอ่ืนๆ เชน 
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนพัฒนาทักษะภาษาของผูเรียน 
 2. การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบความสุขในการเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนผูเรียนในวัยเด็กพบวามี 4 
องคประกอบ หากจะศึกษาความสุขในการเรียนรูของผูเรียนวัยอ่ืน ควรมีการวิเคราะหองคประกอบ
เพ่ือตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง 
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นักเรียนในระดับประถมศึกษา เปนคูมือการจัดการเรียนรูที่ประกอบการทําปริญญานิพนธหลักสูตร
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องคประกอบคือองคประกอบดานผูเรียน องคประกอบดานความสัมพันธ องคประกอบดาน
สิ่งแวดลอมและองคประกอบดานการเรียนรู ในคูมือประกอบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาประกอบดวย หลักการ 
แนวคิด วัตถุประสงค รูปแบบการเรียนรู บทบาทของผูเรียนและผูสอน รวมทั้งตัวอยางแผนการ
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 ผลการดําเนินการของานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ทําใหไดรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่
เสริมสรางความสุขในการเรียนรู ซึ่งถือเปนการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยหวังเปนอยาง
ย่ิงวาเอกสารฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเสริมสรางความสุขในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิตทั้งในปจจุบันและในอนาคตของนักเรียนตอไป 
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คูมือครู 
รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางความสุขการเรียนรู 

ระดับประถมศึกษา 
  
1. หลักการ / แนวคิด 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูระดับประถมศึกษาเปน
รูปแบบการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎีตางๆดังนี้ แนวคิดในการจัดการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งมีแบบการเรียนรู (Learning Style) ที่แตกตางกัน 
ทฤษฎียู (U Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนการเรียนรูที่เกิดจากจากภายใน มุงใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูที่ไดเรียนกับความจริงในโลกปจจุบัน เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนวิเคราะห
พิจารณาสิ่งตางๆอยางลุมลึก เพ่ือแสวงหาแหลงการเรียนรูที่ชวยพัฒนาตนเองไปสูจุดมุงหมาย 
ทฤษฎีเซลลกระจกเงา (Mirror Neurons) เปนทฤษฎีที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ประกอบไปดวย 3R 
คือการรับขอมูล (Reception) การขยายขอบเขตขอมูล (Reproduction) และการแสดงออกในสิ่งที่
ไดรับรู (Representation) ซึ่งถือไดวาเซลลกระจกเงาชวยใหผูเรียนเขาใจผูอ่ืนสามารถปรับตัวให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน นํามาซึ่งการเขาใจซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสุขในการเรียนรู แนวคิดใน
การจัดศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เปนแนวคิดการจัดระบบการศึกษาที่หลากหลาย
โดยมีความเชื่อวามนุษยทุกคนมีความแตกตางกัน เปนการจัดการศึกษาบนรากฐานทางศาสนา 
ความศรัทธา ปญญา และจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาใหเด็กเจริญ- เติบโตตามศักยภาพของแตละบุคคล  
 ดานการสอนภาษาอังกฤษไดนําการจัดการเรียนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ซึ่งผูเรียนสามารถนําทักษะใน การฟง พูด อาน เขียน ที่ไดฝกฝนไปใชในชีวิตจริงไดและ
ชวยฝกใหผูเรียนสื่อสารจากสถานการณที่เปนจริง สามารถใชภาษาไดเหมาะสมตามกาลเทศะ 
ตลอดจนบูรณาการกับการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชา ( Content and Language 
Integrated Learning) ที่เปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะภาษา และการเรียนรู
เนื้อหาวิชาตางๆไปพรอมๆกัน ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจ โดยเฉพาะผูเรียนที่เริ่มใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสาร ตลอดจนเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับการนําภาษาไปใชในสถานการณตางๆ 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ เสริมสรางความสุขในการเรียนเปนรูปแบบที่
ประกอบดวย 5ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation) ข้ันที่ 2 การขยาย
ความรูตามแบบการเรียนรู (learning style) ของผูเรียน (Explosion) ข้ันที่ 3 การวิเคราะหไตรตรอง
โดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis) ข้ันที่ 4 การเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางสรรค (Co – creation) และข้ัน
ที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษปพุทธศักราช 2551 
เปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูจากประสบการณจริงทางภาษาที่
สอดคลองกับแบบการเรียนรู (Learning Style) ของตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
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โดยนักเรียนมีสวนในการ สรุปและสรางองคความรู ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงเพ่ือให
มีความสุขในการเรียนรู และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค 
 รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูระดับประถมศึกษาซึ่ง
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีวัตถุปะสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูที่เสริมสรางความสุขใน
การเรียนรูได 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรูเพ่ิมข้ึน   
 3.  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูตามเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปปรับใชในชีวิต
จริงตลอดจนใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และความสุขในการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆรวมกับผูอ่ืนรวมทั้งปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 
3. รูปแบบการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูที่ประกอบดวย 5 
ข้ันตอนคือ 
 1.  การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation : P) ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยขจัด
ความตึงเครียดที่ปดก้ันจิตของผูเรียนจากการเรียนรู โดย การทําสมาธิ (Meditation) การฟงเพลงที่
เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน ซึ่งจะชวยลดความตึงเครียดและกระตุนการทํางานของเซลลกระจก
เงาซึ่งเปนการแสดงออกโดยการรับขอมูล (Reception)  
 2.  การหาความรูหรือขอมูลตามแบบการเรียนรูความถนัดและความสนใจของตน 
(Explosion : E) ผูเรียนเรียนรูเพ่ือใหเกิดปญญา โดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู (Content and 
Language Integrated Learning) เปนการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดให
สอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชทักษะในการแกปญหาอยางเหมาะสม มีแนวทาง
การจัดการตนเองในดานจิตใจ จัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือใหผูเรียนแสวงหาแบบอยางหรือแหลงการ
เรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับแบบการเรียนรูของตนเอง 
 3.  การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญาที่ลุมลึก (Analysis : A) ผูเรียนสรางกระบวนการ
เรียนรูภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู มุงพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธิปญญา เขาใจ
ความหมายและ ภาษาโดยการบูรณาการเนื้อหาวิชาความรู รูจักใชความคิดรวบยอดพัฒนาตนเองสู
กระบวนการทางความคิดข้ันสูงผูเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ เปดใจ
รับรูวาตนเองเปนใคร กําลังทําอะไร ( consciousness) อีกทั้งเปดพลังความมุงมั่น เขาใจตนเอง 
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(self) มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนพ้ืนฐานการยอมรับสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงเชื่อมโยง
ตนในอดีตและในอนาคต ผลลัพธคือ กระบวนการทางปญญา 
 4.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation : C ) ผูเรียน
สรางสรรควิธีการตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนากอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงมั่นที่จะพัฒนา 
ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพ้ืนฐานมาจากการสํานึกรู การเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนและการอยู
รวมกับผูอ่ืนมีความภูมิใจในตนเองและพลโลกที่ดี 
 5.  การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนอยางแทจริง (Evaluation : 
E) ผูเรียนประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพ่ือนและครู ผูเรียนสะทอนตนเองในสิ่งที่ไดเรียนรู 
(Self-reflection) เพ่ือทบทวน (Repeat) และคนพบ (Discover) เพ่ือที่จะพัฒนาตนเอง โดยใชเซลล
กระจกเงาที่มีอิทธิพลตอการลอกเลียนแบบ พฤติกรรมภายนอกและภายในของผู อ่ืนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในสวนของความสนใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดเพ่ือที่จะนํามาปรบัปรงุ
การรับรูแหงตน (Self - consciousness) 
 
4. บรรยากาศการเรียนรู 
  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและเสริมสรางใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู การวิจัยครั้งนี้มุงจัดบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียน โดยใหความสําคัญกับการสราง
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม รวมสรางสรรค คิดและ
แกปญหารวมกัน นักเรียนเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน นํามาซึ่งการเขาใจซึ่งกันและกันทําใหเกิด
ความสุขในการเรียนรู นอกจากนี้ยังจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ ใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนรูตาม
แบบการเรียนรูของตนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยครูมีปฏิสัมพันธที่
ดีกับนักเรียน เขาใจความแตกตางของนักเรียนแตละคน เปนผูใหคําแนะนํา ใหกําลังใจและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความสุขอยางแทจริง 
 
5. บทบาทผูสอน 
 บทบาทผูสอนสําหรับรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ศึกษาคูมือประกอบแบบการรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอยางละเอียด 
 2.  ศึกษารูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่สงเสริมความสุขในการเรียนรูและแผนการ
จัดการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนด 
 3.  จัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยแสดงถึงความเปนมิตร ย้ิม
แยม ใหกําลังใจ และใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ 
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 4.  ชี้แนะ กํากับ ฝกฝนและอํานวยความสะดวกใหเรียนไดเรียนรูตามข้ันตอนของรูปแบบ
การเรียนรู จนบรรลุวัตถุประสงคของข้ันตอนการเรียนรูและมีความสุขในการเรียนรู 
 5.  ใหความสําคัญกับพฤติกรรมใดๆ ที่นักเรียนแสดงออกถึงความไมเขาใจ ทอแทใหการ
เสริมแรงและใหกําลังใจนักเรียนเพ่ือรักษาระดับการปฏิบัติกิจกรรมใหคงอยูและเพ่ิมสูงข้ึน 
 6.  จัดสถานการณการเรียน บรรยากาศ ทักษะและกิจกรรมใหเอ้ือตอการเรียนรูและแบบ
การเรียนรูของผูเรียนมีความหลากหลายอีกทั้งนําสื่อในชีวิตจริงเชน เพลง เกม หนังสือพิมพ มาปรับ
ใชในหองเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดมีประสบการณและฝกทักษะภาษา 
 7.  ใชคําถามที่กระตุนใหนักเรียนคิด วิเคราะห และเพ่ิมแรงบันดาลใจในการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความสุขในการเรียนรู 
 8. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหความสนใจกับความรูความคิด เจตคติและ
ทักษะการรู คิดพ้ืนฐานความรูจากสาระตางๆ ความแตกตางระหวางผูเรียนและภูมิหลั งทาง
วัฒนธรรม ปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมมีความยากและทาทายพอประมาณ 
 9.  วัดผลการเรียนรูของนักเรียนตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 
 10.มีความเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ และมีความรูที่สามารถแนะนําผูเรียนในการ
คนควา หาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูอ่ืน 
 
6. บทบาทของผูเรียน 
 บทบาทของผูเรียนสําหรับรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางความสุขในการเรียนรู
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ฟงการชี้แจงบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู 
 2. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ฝกฝนทักษะภาษา สืบคนขอมูล สังเกตและรวบรวมขอมูล 
สรุปและประเมินผลการเรียนรูสําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง ตลอดจนนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชชีวิตจริง 
 3. วางแผนการเรียนรูและพยายามเรียนรูสิ่งใหมอยางกระตือรือรนเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 4. รับฟงขอคิดเห็น แลกเปลี่ยน และสะทอนความคิดของตนเองกับครูและเพ่ือน ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิในศาสตรตางๆเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลการเรียนรู 
 5.  เผชิญและแกปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนรูไดอยางมีสติ โดยไมวิตกกังวลมากเกินไป 
 6.  แสวงหาและใชขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู โดยคิด
อยางรอบคอบและไตรตรองอยางถี่ถวน 
 7. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยสนใจ เสนอความคิดเห็น รับผิดชอบและ
ชวยเหลือกลุมใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จตามกําหนด 
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 8.  ใหกําลังใจตนเองและบุคคลอ่ืนเสมอๆ กอปรกับมีความสัมพันธเชิงบวกกับสมาชิกใน
กลุมแมบางครั้งผลงานจะไมประสบความสําเร็จก็ตาม 
 9. ใชประสบการณเดิมที่หลากหลายเพ่ือกอใหเกิดประโยชนในการเรียนรูจากการคนพบ
ตนเอง มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนของตนจนบรรลุเปาหมาย รวมทั้งสรางแรงจูงใจภายในตน 
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7. แผนการจัดการเรียนรู   
(ตัวอยาง) 

วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
หนวยการเรียนรู About me เวลา 10 ชั่วโมง 
 
 1. ผลการเรียนรู (Learning Outcome) 
  ผูเรียนเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาในการนําเสนอกิจวัตรประจําวัน ไดถูกตองตาม
ความหมาย บริบทและโครงสรางของภาษา เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบดวย การฟง พูด อาน เขียน บูรณาการทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษสูกลุมสาระการเรียน
อ่ืนโดยผานกระบวนการเรียนรูทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรูภาษาโดยการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาโดยผูเรียนใชแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสรางความสุขในการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษอยางเต็มตามศักยภาพของ
ตน 
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 2.  ความคิดรวบยอดหลัก (Main Concept) 
 

 
 3. สมรรถนะ 
  ทักษะการสื่อสาร 
  ทักษะการแกปญหา 
 
 4.  จุดประสงคการเรียนรู 
  4.1  ดานความรู 
    สามารถใชโครงสรางภาษาไดอยางถูกตองตามความหมาย บริบทและโครงสรางของ
ภาษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังในดานการฟง 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 

กิจกรรมผูเรียน การดําเนินการ 
(ครูเตรียม) 

1.ข้ันเตรียมความพรอม 
(Preparation) 

รวมกิจกรรมเตรียมความพรอม
ผูเรียนทัง้ดานรางกายความคิด 
ทัศนคติและเจตคติที่ดีใหเปนผูที่
เรียนรูอยางมีสต ิและเพ่ิมความ
พรอมในการเรียนรู 
 

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมที่
หลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนรู โดยใช
กิจกรรมทีส่อดคลองกับเรื่องทีจ่ะ
เรียนเชน เชนกิจกรรมกําหนด
ลมหายใจ ฟงเพลง กิจกรรมกลุม
สัมพันธ ใหผูเรียนเรียนรูอยางมี
สติ และพูดคุยกับผูเรียนถึงเรื่อง
ที่จะเรียนและขอตกลงรวมกันใน
การเรียนรู 

2. ข้ันขยายความรู 
(Explosion) 

นักเรียนศึกษาคนควาหาความรู
ใหเหมาะสมกับแบบการเรียนรู
ของตนเองโดยแบงนักเรียน
ออกเปน กลุมตามแบบการ
เรียนรูของแตละคน 
 

ครูจัดเตรียมรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหา โดยการนําเสนอคําศัพท 
นําเสนอสถานการณ ( 
Presentation) 
ข้ันกอนการอาน การฟงและการ
เขียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่
เหมาะสมกับแบบการเรียนรู ( 
Learning Style ) ผูเรียนเชน 
ผูเรียนที่เรียนรูแบบเคลื่อนไหว
จะไดทํากิจกรรมเคลื่อนไหว 
ผูเรียนที่เรียนรูจากการดูจะทําได
ชมและฟง เพ่ือใหผูเรียนรับ
ขอมูลโดยสอดคลองกับแบบการ
เรียนของตนเอง 
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ขั้นตอนรูปแบบการจัด

กิจกรรมเรียนรู 
กิจกรรมผูเรียน การดําเนินการ 

(ครูเตรียม) 
3. ข้ันวิเคราะหเนื้อหา 
(Analysis) 

ผูเรียนนําความรูทีไ่ดมาคิด
วิเคราะหเพ่ือสรางองคความรูที่
สามารถนําไปปรับใชใน
สถานการณจริง 
 

ครูจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนได
คิด วิเคราะหโดยใชคําถามเพ่ือ
วัดความเขาใจของนักเรียน
เก่ียวกับเรื่องที่เรียนและการ
นําไปใชในสถานการณจรงิ 
 

4. ข้ันสรางสรรคผลงาน
รวมกัน (Co-creation) 

ปฏิบัติกิจรรมรวมกับเพ่ือน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในสิ่งที่ไดเรียนรู 
และไดผลงาน หรือองคความรูที่
มีคุณภาพ ที่สามารถนําไปใชได
ในสถานการณจริง 
 

จัดกิจกรรมกลุมเพ่ือใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยน เรียนรูแกปญหา
รวมกัน เชน การจัดทําโครงงาน 
โดยนําความรูที่ไดไปใชใน
สถานการณจริง 

5.ข้ันประเมินผล  
( Evaluation) 

นักเรียนสรุปสิ่งตางทีไ่ดเรียนรู
ตลอดจนสามารถประเมินไดวา
ตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
สวนใดเพ่ิมเติม 
 

ใหนักเรียนประเมนิผลงาน
รวมกันและหาแนวทางในการ
แกไขเพ่ือพัฒนาใหดีข้ึนใน
ชิ้นงานตอไป รวมรับฟงปญหา
กับนักเรียนและแลกเปลี่ยน
ระหวางนักเรียนกับนักเรียน 
นักเรียนกับคร ู

 
 6.  สื่อการเรียนรู 
  6.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียน 
  6.2 แผนการฟง และ การพูด (CD Presentation)  
  6.3 สื่อจริง  
  6.4 แหลงขอมูลเพ่ือใหผูเรียนสืบคนขอมูล 
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 7. การประเมินผล  
 
ตัวชี้วดัจากจุดประสงค

การเรียนรู 
วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหลงขอมูล การผาน

เกณฑ 
7.1 ความรู (Knowledge) 
- แบบทดสอบ 
- สอบยอย 
- ใบงานใบความรู 
การนําไปใช 

ทําแบบทดสอบ 
 
 
ทําโครงงาน 
ทําชิ้นงาน 

แบบทดสอบ 
 
 
แบบประเมิน
โครงงาน 

นักเรียน 
 
 
โครงงาน
นักเรียน 

รอยละ 80 
 
 
รอยละ 80 

7.2 ทักษะ (Skill) 
- Reading 
- Writing 
 
- Listening & Speaking 

- Reading Test  
- report 
letter/ card 
 My profile 
-Listening Test 

- Reading Test 
- report 

letter/ card 
My profile 

- Listening Test 

นักเรียน 
 
 
 
นักเรียน 

รอยละ 80 
 
 
 
รอยละ 80 

7.3 ความสุขในการ
เรียนรู 

การสังเกต - แบบประเมิน
ความสุขในการ
เรียนรู 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมและ
แบบประเมิน
ตนเองตามสภาพ
จริง 

นักเรียน รอยละ 80 
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ตัวอยางแบบประเมิน 
 

Project Evaluation 
Project’s name __________________________________________ 

Evaluation Point Student’s score Notice 

1. Overall Project 
1.1 Project components 
1.2 Time 

(5) 
3 
2 

  

2. Project Valuable 
2.1 Interesting 
2.2 Useful 

(5) 
2 
3 
 

  

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 

(10) 
2 
2 
2 
 
2 
2 

  

4. Detail 
4.1 Information and Analysis  
4.2 Picture 

(10) 
5 
5 

  

5. Presentation 
5.1 Language 
5.2 Understanding 

(10) 
5 
5 

  

Total 40 Group Point 
 
____________ 
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Speaking and Listening Evaluation 
 

Interaction  
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Can initiate & 

logically develop 
simple 
conversation on 
familiar topics  
 
 

Can take turns 
appropriately  
 

4.  
Interaction is 

adequately initiated 
and developed  
 
 
 

Can take turn but 
needs little 
prompting  
 

3.  
Develops interactions 

adequately makes 
however minimal effort 
to initiate conversation  
 

Needs constant 
prompting to take turns  
 

2.  
Contributions are often 

unrelated to those of the 
other speaker  
 
 
 

Generally passive in 
the development of 
conversation  
 

1.  
Contributions are 

mainly unrelated to 
those of other speaker  
 
 
 

Shows hardly any 
initiative in the 
development of 
conversation  
 

Very limited 
interaction  
 

Pronunciation  
 5 

5  
 Can pronounce 

correctly & 
articulate clearly  
 
 

 Is always 
comprehensible; 
uses appropriate 
intonation  
 

4  
Mostly correct 

pronunciation & 
clear articulation  
 
 

Can be clearly 
understood most of 
the time; very few 
phonological  
 

3  
Largely correct 

pronunciation & clear 
articulation except 
occasional errors  
 

Some expressions 
cause stress without 
compromising with 
understanding of 
spoken discourse.  
 

2  
Frequently 

unintelligible 
articulations  
 
 
 

Frequent phonological 
errors  
 

Major communication 
problems  
 

1  
Insufficient accuracy 

in pronunciation; many 
grammatically errors  
 

Communication is 
severely affected  
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Fluency & 
Coherence  
10 

5  
Speaks fluently 

almost with no 
repetition & 
minimal hesitation  

Develops topic 
fully & coherently  
 

4  
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 
 
 

3  
Is willing to speak at 

length, however 
repetition is noticeable 

Hesitates and/or self 
corrects; occasionally 
loses coherence  
 
 

Topics mainly 
developed, but usually 
not logically concluded  
 

2  
Usually fluent; 

produces simple speech 
fluently, but loses 
coherence in complex 
communication  

Often hesitates and/or 
resorts to slow speech  
 

Topics partly 
developed; not always 
concluded logically  
 

1  
Noticeably/long 

pauses; rate of speech is 
slow  
 

Frequent repetition 
and/or self correction  
 

Links only basic 
sentences; breakdown 
of coherence evident  
 

Vocabulary & 
Grammar  
5 

5 
 Can express with 

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

 frequently uses 
complex forms and 
sentence structures; 
has enough 
vocabulary to 
express 
himself/herself  

4 
 Can express with 

some flexibility and 
appropriacy on most 
of the topics  
 

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

3 
 Communicates with 

limited flexibility and 
appropriacy on most of 
the topics  
 

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

2 
Communicates with 

limited flexibility and 
appropriacy on some of 
the topics  
 

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

1 
 Demonstrates almost 

no flexibility, and 
mostly struggles for 
appropriate words  
 

 Uses very basic 
vocabulary to express 
viewpoints.  
 

205 



 206 

 
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  
 

 
Score 10 ___________________ 

 
 
Preparedness 

4 (9-10) 
 

Arrives promptly and is always 
prepared with completed 

assignments and necessary 
materials.  

 

3 (7-8) 
 

Usually prepared with 
completed assignments and 
necessary materials, may 

have difficulty getting 
started  

2(4-6)  
 
Sometimes missing assignments 
or materials  
 

1 (1-3) 
 
Assignments are frequently 
incomplete or student rarely has 
required materials.  
 

 
Positive 
Participation and 
Respect 

 
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 

 
 
Practices 
Language 

 
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 
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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 

1. Overall Project 
    1.1 Project components 
    1.2 Time 

(5) 
3 
2 

  

2. Project Valuable 
    2.1 Interesting 
    2.2 Useful 

(5) 
2 
3 
 

  

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 

(10) 
2 
2 
2 
 
2 
2 

  

4. Detail 
   4.1 Information and Analysis  
   4.2 Picture 

(10) 
5 
5 

  

5. Presentation 
   5.1 Language 
   5.2 Understanding 

(10) 
5 
5 

  

Total 40 Group Point 
 
____________ 
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ภาคผนวก  ค 
 

แบบตรวจสอบความเหมาะสม 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมลักษณะความสุขในการเรียนรู  
สําหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

(ฝายประถม) 
 
คําชี้แจง  
 1. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของลักษณะความสุขในการเรียนรู สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมของความหมาย 
องคประกอบและตัวบงชี้ของความสุขในการเรียนรู  และขอความกรุณาใหขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไข 
 2. โปรดพิจารณาความหมาย องคประกอบและตัวบงชี้ของความสุขในการเรียนรู วามี
ความเหมาะสมเพียงใด แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของ
ทาน 
 3.  ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของลักษณะดานความสุข
ในการเรียนรู เปนอยางสูงที่กรุณาใหขอเสนอแนะตางๆอันเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาแบบการ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง ความสุขในการเรียนรูสําหรับนักเรียนตอไป 
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ระดับ 
ความคิดเห็น 

 
ความหมาย/องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เห
็นด

วย
 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ไม
เห

็นด
วย

 

 
การปรับปรุง 

ความสุขในการเรียนรู ความสขุในการ
เรียนรู หมายถงึ ลักษณะการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึง่บงบอกวาผูเรียนเปนผูที่มีลักษณะ
อันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ 
1. องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน 

มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เหน็
คุณคาของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรมอัน
ดี 

2. องคประกอบดานสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
หมายถึงผูเรียนมสีัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
ทั้งในครอบครัว และโรงเรียนกับ ครู เพ่ือน  

3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเหน็
ความสําคัญของการอนุรักษ การปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
แสวงหาบทเรียนในชั้นและนอกชั้นเรียนที่
สงเสริมการเรียนรู  

4. องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึง
ผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยาง
สมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับ
สภาพการณความเปนจริงในสังคม มี
เปาหมายในการเรียนรูของตน 

 
1. องคประกอบดานผูเรียน 
   มีตัวบงชี้ที่ประกอบดวย 

1.1 มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
1.2 เห็นคุณคาตนเองในการเรียนรู 
1.3 มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
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---- 
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---- 
 
 
 
---- 
---- 
---- 
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---- 
---- 
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ระดับ 
ความคิดเห็น 

 
ความหมาย/องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เห
็นด

วย
 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ไม
เห

็นด
วย

 

 
การปรับปรุง 

2. องคประกอบดานความสัมพันธกับ 
    บุคคลอ่ืน  
   มีตัวบงชี้ประกอบดวย  

2.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนและคร ู
2.2 มีความยุติธรรม 
2.3 มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน 

 
3. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม  
   มีตัวบงชี้ประกอบดวย 

3.1 เห็นความสําคัญของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

3.2 ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี 
3.3 แสวงหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

 
4. องคประกอบดานการเรียนรู 
   มีตัวบงชี้ประกอบดวย 

4.1 มีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางสมดุล 
4.2 สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับ

สภาพการณความเปนจริงในสังคม 
4.3 มีเปาหมายที่ชัดเจนในการเรียนรูของ

ตน 

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

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินความสุขในการเรียนรู 
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แบบวัดความสุขในการเรยีนรู 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมายถูก ( ) ในชองที่ตรงกับพฤติกรรม และความเชื่อของตนเอง
ตามระดับ 
 เพศ  ชาย   หญิง 

อายุ ______________ ป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ________ 

 

ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
กก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

1. นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม
หาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

     

2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนา 
ปรับปรุง สรางสรรคสิง่แวดลอมใหดีข้ึน 

     

3. เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสงัคม 

     

4. นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน      
5. นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องคํ้าจุน

โลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสนัต ิ
     

6. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการเรียนรู
ที่จัดข้ึนอยางมั่นใจ 

     

7. นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

     

8. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ 

     

9. นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพ่ิมเติมจาก
บทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจรงิ 

     

10. นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งทีม่ีประโยชนตอตนเอง      
11. นักเรียนมีสมัพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว      
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
กก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

12. ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง      
13. นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหา

ได 
     

14. นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

     

15. นักเรียนย้ิมแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู 

     

16. นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูสิ่งใหม สิง่ที่ยากหรือไมเขาใจ 

     

17. แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตอง
เปนสําคัญ 

     

18. นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง
ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา 

     

19. นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชในสถานการณ
จริง 

     

20. นักเรียนแกปญหาที่เกิดข้ึนโดยใชประสบการณ ความรู
ที่ไดในชั้นเรียน 

     

21. แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอีกทัง้ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     

22. ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน 

     

23. นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน
และสังคมสวนรวม 

     

24. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  มุมมองของตนเอง
อยางมีเหตผุลแมแตกตางกับผูอ่ืน 

     

25. นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ตางๆในแงดีอยางมี
เหตผุล 

     

26. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพ่ือนที่
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
กก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

27. นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมทีัศนคติที่ดีตอ
การมาโรงเรียน 

     

28. นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและในสถานที่ 
ที่โรงเรียนจัดข้ึน 

     

29. นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญา
ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา 

     

30. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ดานรางกาย 
อารมณ สงัคม ดวยความตั้งใจ 

     

31. แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มีความ
ยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง 

     

32. เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพ่ือนและเชื่อมั่น
วาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ 

     

33. นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชน
สวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม 

     

34. นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการสืบคน
ขอมูล 

     

35. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการเรียนรู
ของตน 

     

36. นักเรียนเผยแพรแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมแกเพ่ือนๆ      
37. นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา      
38. เสนอตัวชวยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมหวังผลตอบแทน      
39. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม      
40. นักเรียนชวยทํางานบานทีไ่ดรับมอบหมาย      
41. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่นนับถือ      
42. นักเรียนมีสวนรวมกับในกิจกรรมอาสาสมคัรที่จัดข้ึนโดย

หนวยงานตาง 
     

43. นักเรียนปฏิบัติตนเปนมติรกับเพ่ือนบาน      
44. นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมีการ

วางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
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45. เขารวมกิจกรรมเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม      
46. นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการเรียนรู

อยางคุมคา 
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แบบวัดความสุขในการเรียนรู 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ในชองทีต่รงกับพฤติกรรม และความเชื่อของตนเองตาม 
 ระดับ 
 

ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 

มา
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ี่สุด
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ง 
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ย 
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ยท

ี่สุด
 

องคประกอบดานผูเรียน      
1. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู      

1) นักเรียนมีการเตรียมพรอมกอนการเรียน      
2) นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูและบรรลุเปา 

หมายการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
     

3) นักเรียนย้ิมแยมแจมใส และทํากิจกรรมอยาง
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู 

     

4) นักเรียนสืบคนหรือสอบถามผูรูอยางสม่ําเสมอหาก
ตองการเรียนรูสิ่งใหม สิง่ที่ยากหรือไมเขาใจ 

     

2. เห็นคุณคาตนเองในการเรียนรู      
5) นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ รวมกิจกรรมการ

เรียนรูที่จัดข้ึนอยางมั่นใจ 
     

6) นักเรียนรวมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

     

7) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น  มุมมองของ
ตนเองอยางมีเหตผุลแมแตกตางกับผูอ่ืน 

     

8) นักเรียนเลือกที่จะเรียนรูและมองสิง่ตางๆในแงดีอยาง
มีเหตผุล 

     

9) เห็นความสําคัญของการเรียนวาทําใหนักเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสงัคม 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
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3. มีคุณธรรมจริยธรรมอันด ี      
10) นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาทีต่นนับถืออยาง

สม่ําเสมอ 
     

11) นักเรียนแสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละ
ประโยชนสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม 

     

12) นักเรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง 
ผูอ่ืนและสงัคมสวนรวม 

     

13) นักเรียนเชื่อมั่นในคํากลาวที่วาศาสนาเปนเครื่องคํ้า
จุนโลกทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางสันต ิ

     

องคประกอบดานความสัมพันธ      
1. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และครอบครวั      

14) เห็นความสําคัญของการทํางานรวมกับเพ่ือนและ
เชื่อมั่นวาความสําเร็จเกิดจากความรวมมือ 

     

15) แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอีกทัง้
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     

16) ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในการอยู
รวมกับผูอ่ืน 

     

17) นักเรียนมีสมัพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว      
2. มีความยุติธรรม      

18) ยึดมั่นในความถูกตองมากกวาการเปนพวกพอง      
19) แสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยยึดถือความถูกตอง

เปนสําคัญ 
     

20) แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่มี
ความยุติธรรมไมเห็นแกพวกพอง 

     

3. มีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน      
21) เสนอตัวชวยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 
     

22) แสดงออกถึงบทบาทในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
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องคประกอบดานสิ่งแวดลอม      
1. เห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม      

23) นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม      
24) นักเรียนใชวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรตางๆในการ

เรียนรูอยางคุมคา 
     

25) นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการ
พัฒนา ปรับปรุง สรางสรรคสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน 

     

2. ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดด ี      
26) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูกับเพ่ือนที่

โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
     

27) นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและมทีัศนคติที่ดี
ตอการมาโรงเรียน 

     

28) นักเรียนยินดีในการเขารวมกิจกรรมนอกและใน
สถานที ่ที่โรงเรียนจัดข้ึน 

     

3. แสวงหาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย      
29) นักเรียนจะหาขอมูลจากหลายแหลงเมื่อตองการ

สืบคนขอมูล 
     

30) นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตรงตามแบบการ
เรียนรูของตน 

     

31) นักเรียนสามารถเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาได 

     

องคประกอบดานการเรียนรู      
1. มีการเรียนรูที่พฒันาตนเองอยางสมดุล      

32) นักเรียนรวมกิจกรรมที่พัฒนาตนเองดานสติปญญา
ควบคูไปกับการพัฒนารางกายโดยการเลนกีฬา 

     

33) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนทัง้ดาน
รางกาย อารมณ สงัคม ดวยความตั้งใจ 

     

34) นักเรียนมีความเชื่อวาการพัฒนาที่สมดุลตอง
ประกอบดวยรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
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ระดับการปฏิบัต ิ

ลักษณะการเรียนรูอยางมีความสุข 
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2. สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปน
จริงในสังคม 

     

35) นักเรียนนําความรูในชั้นเรียนไปปรับใชใน
สถานการณจริง 

     

36) นักเรียนแกปญหาที่เกิดข้ึนโดยใชประสบการณ 
ความรูที่ไดในชั้นเรียน 

     

37) นักเรียนสามารถแสวงหาขอมูล ความรู เพ่ิมเติมจาก
บทเรียน และนําไปปรับใชในสถานการณจรงิ 

     

3. มีเปาหมายในการเรียนรูของตน      
38) นักเรียนตองการเรียนรูสิ่งทีม่ีประโยชนตอตนเอง      
39) นักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรูของตนเองและมี

การวางแผนที่จะบรรลุเปาหมาย 
     

40) นักเรียนทราบขอบกพรองของตนเองและพยายาม
หาทางแกไขเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
 

 นิยาม ความสุขในการเรียนหมายถึง ลกัษณะการเรียนรูของผูเรียน ซึง่บงบอกวาผูเรียน
เปนผูที่มีลักษณะอันประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้คือ 
  1.  องคประกอบดานผูเรียน หมายถึงผูเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู เห็น
คุณคาของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
  2.  องคประกอบดานความสัมพันธ หมายถึงผูเรียนมสีัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน ทั้งบุคคลใน
ครอบครัว และ บุคลากรในโรงเรียน อาทิ เพ่ือน ครู และผูเก่ียวของ  
  3.  องคประกอบดานสิ่งแวดลอม หมายถึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู แสวงหาความรูในชัน้และนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรู  
  4.  องคประกอบดานการเรียนรู หมายถึงผูเรียนมีการเรียนรูที่พัฒนาตนเองอยางสมดุล 
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสภาพการณความเปนจรงิในสังคม มีเปาหมายในการเรียนรูของตน 
 
คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย ลงในชองพฤติกรรมการเรียนรูอยางมคีวามสุขเมื่อผูเรียนแสดง 
 พฤติกรรมใหเห็นอยางชัดเจน 

พฤติกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล เขาชั้น
เรียน
ตรง
เวลา 

อารมณ
ดีย้ิม
แยม

แจมใส 

กระตือรือรน
ในการทํา

กิจกรรมการ
เรียนรู 

ตั้งใจ
ทํางานที่
ไดรับ

มอบหมาย 

รวม
กิจกรรม
และตอบ
คําถาม
ดวย
ความ
มั่นใจ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
เพ่ือนและ

ครู 

มีอุปกรณ
การเรียนรู

และ
เตรียมพรอม

กอนเขา
เรียน 

1         
2         
3         
4         
5         
6         

 
                                                                        ลงชื่อ___________________ ผูสงัเกต 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

แบบบันทึกการสะทอนผลการเรียน 
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แบบบันทึกการสะทอนผลการเรียน 
 

ชื่อ___________________________ นามสกุล __________ ชั้น 6/_____ เลขท่ี___  
 

 1. ความรูสึกกอนเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 2. สิ่งทีไ่ดจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 3. เด็กๆ ไดเรียนรูผานกิจกรรมใดบาง 
 
 
 
 
 
 
 4. เด็กๆประทับใจกิจกรรมอะไรมากทีสุ่ดเพราะเหตใุด 
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 5. เด็กจะนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 6. ความรูสึกของเด็กๆ หลังจากที่ไดเรียนรูตามรูปการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เสริมสราง
ความสุขในการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 7. ความในใจของเด็กๆ ที่อยากบอกมากที่สุด 
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ภาคผนวก  ช 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนรู 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงมือปฏิบัต ิ
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กิจกรรมทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชวยกันคิด 
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ลงมือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ฟงและนําไปปฏิบัติ 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ผลงานนักเรียน 
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ผลงานนักเรียน 
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ผลงานนักเรียน 
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ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 240 

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     นางลัดดา  หลังภาษิต 
วันเดือนปเกิด    6 มิถุนายน 2516 
สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   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   ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
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