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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพที่เป็นอยูจ่ ริงของปัจจัยในการสอน ระดับการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข ของนักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - เทคโนโลยีศรีราชา เรียนรู้อย่างมีความสุข
ผลการวิจัยสภาพปัจจัยในการสอนด้านต่าง ๆ ที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน พบว่า ด้านอาจารย์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือด้านสิ่งสนับสนุน และด้านกระบวนการเรียนการสอน โดยสภาพปัจจัยในการสอนด้านอาจารย์ ที่
เป็นอยูจ่ ริงในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดคือ อาจารย์ต้องตรงต่อเวลา อาจารย์มี
บุคลิกภาพดีและแต่งกายเหมาะสม มีอารมณ์ดแี ละยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นมากที่สุดได้แก่ มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งาน รองลงมาได้แก่ มีห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน และมีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุน ที่เป็นอยู่
จริงในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การที่วิทยาลัยจัดแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน
ทาให้วิทยาลัยมีแหล่งความรู้เรื่องนัน้ ๆ โดยตรง สร้างความสนใจและอยากเรียนให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึน้
คาสาคัญ: สภาพปัจจัยในการสอน, การเรียนรู้อย่างมีความสุข
Abstract
The objective of this paper was aimed to examine the teaching factors in the realistic context and
the level of happiness in learning of the students of Southeast Bangkok College Student Education Center Technology Sriracha. Results showed that lecturers recorded the highest mean, followed by teaching
support, and third was the instructional process. Considering the lecturer’s condition, respondents
prioritized scoring on lecturer’s punctuality, followed by lecturer’s good personality and third was lecturers’
appropriate grooming, good-tempered and smiling. On the instructional process, respondents prioritized
scoring on the adequate number of available seats and tables, followed by the ready-to-use and modern
classrooms and laboratories, and third on the scholarships available for students. As for the teaching
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support, respondents gave emphasis on the availability of the learning sources and where students can
acquire specific knowledge directly in order to direct attention of the students.
Keywords: Teaching Conditions, Happy Learning
บทนา
การศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุยเดชมหาราชว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริ ญ
หรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน
แต่ละคนเป็นสาคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเป็น
เครื่องกาหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า”
การศึ กษาไทยที่ ผ่ านมานั้ นจั ดได้ ว่ าเป็ นความ
ล้มเหลวและเป็นภาวะวิกฤตทางการศึกษาของประเทศ
คือ เป็นลักษณะของการเน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าตัว
ผู้เรียน เนื้อหาของการเรียนเป็นเรื่องไกลตัวไม่สอดคล้อง
กั บวิ ถี ชี วิ ตของผู้ เรี ยนและสั งคมไม่ นึ กถึ งการพั ฒนา
ความสามารถการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลักษณะการเรียน
การสอนไม่เน้นเรื่องการเรียนรู้ แต่จะเน้นในลักษณะให้
ผู้เรียนท่องจา ไม่สอนให้เด็กคิด วิเคราะห์หรือค้นคว้า
ด้วยตนเอง ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เด็กไทยไม่รู้จัก
การแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ซึ่ ง เป็ น ผลทาให้ ข าด
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ สั ง คมโลก ซึ่ ง ลั ก ษณะที่
กล่าวมานั้น เป็นการจัดระบบการศึกษาที่ล้าสมัย ไม่
สร้างพลังทางสติปัญญาให้คนไทยอย่างเต็มศักยภาพ
ของความเป็ น มนุ ษ ย์ เป็ น เหตุ ใ ห้ ช าติ อ่ อ นแอทาง
ปัญญา และเป็นระบบการศึกษา ที่ก่อความทุกข์ยาก
ให้แก่ผู้คนทั้งประเทศ การเรียนเป็นความทุกข์ เพราะ
การเรี ย นยาก ไม่ ส นุ ก น่ า เบื่ อ ท าให้ ค นเกลี ย ด
การศึกษา เนื่อ งจากเนื้อ หาที่ เรี ยนไม่ส อดคล้ องกั บ

ความจริงในชีวิตประจาวันของเด็ก เด็กจาใจต้องเรียนรู้
สิ่งที่ เป็ นเรื่องไกลตั ว ต้องสร้ างจิ นตนาการด้ วยความ
ยากล าบากและมี ค วามทุ ก ข์ เ พราะต้ อ งท่ อ งจ า
ตลอดเวลาความทุกข์จากการเรียนทาให้เด็กมีเจตคติต่อ
การเรียนไปในทางลบมองว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่
มีความสุ ข ไม่น่าเรียน และยิ่งสอนเข้ าในทุกระดับเน้น
เฉพาะความจ าก็ ย่ิงเพิ่มความเครียดให้ เด็กมากขึ้ นจน
เกิดวิกฤตเกี่ยวกับผู้เรียนและนับวันปัญหาเหล่านั้นจะ
รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ เ ด็ ก และเยาวชนในวั ย เรี ย นมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง
หนีเรียน ติดยาเสพติด เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน เป็น
โสเภณี เด็ ก มี เพศสั มพั นธ์ ก่ อนวั ยอั นเหมาะสม ขาด
คุ ณธรรมจริ ยธรรม และผลการเรี ยนตกต่ า ซึ่ งเป็ น
ปั ญ หาใหญ่ ข องสั ง คม ดั ง นั้ น จึ ง ควรที่ จ ะปฏิ รู ป
กระบวนการเรี ยนการสอนใหม่ จากการเรี ย นแบบ
เคร่ งเครี ยดมี ความทุ กข์ มาเป็ นการเรี ยนที่ สนุ กสนาน
การแสดงออกถึงความสามารถของผู้เรียนเกิดความสุข
ในการเรี ยนซึ่งเป็นผลทาให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน รักการเรียนและอยากเรี ยนรู้ ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ น
หน้าที่ที่ครูผู้สอนจะต้องวางแผนหรือจั ดการเรียนการ
สอนให้ ผู้ เรี ยนเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข เพื่อเป็ นการลด
ปัญหาดังกล่าว
นั กวิชาการหลายท่ านได้ กล่ าวถึ งความส าคั ญ
ของการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขว่า นั กเรี ยนมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้ เรียนในสิ่งที่อยากเรียนซึ่งทาให้เด็กมี
อารมณ์ดไี ม่ก้าวร้าวสามารถพัฒนาสติปัญญาได้เร็วกว่า
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การเรี ย นรู้ ใ นสภาพที่ เคร่ ง เครี ย ด ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional quotient: E.Q.) มีส่วนส่งเสริมให้คน
ประสบความสุ ขและความส าเร็ จได้ มากกว่ า
ความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence quotient: I.Q.)
ดังนั้นการศึกษาไทยต้องเป็นการศึกษาที่จัดแล้ว ผู้เรียน
ต้ อ งมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ เมื่ อ ไรก็ ต ามผู้ เ รี ย น
โดยเฉพาะเด็ก ๆ ไม่มีความสุขในการเรียนรู้แล้ว หวังจะ
ให้เด็กเก่งนั้นเป็นไปไม่ได้ ความรู้ทางสมองกับการศึกษา
บอกว่า เมื่อมีความเครียดจะไม่เกิดสติปัญญา สมองจะ
มีการหลั่งสารฮอร์โมนที่ปิดกั้นการเรียนรู้
ศู นย์การศึ กษา วิทยาลั ยเซาธ์ อีสท์ บางกอก เทคโนโลยีศรีราชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิ การ มี ปณิ ธานอย่างแน่ วแน่ ในการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีสมรรถนะสูงระดับสากล
โดยเฉพาะในศาสตร์ที่วิทยาลัยเปิดดาเนินการเรียนการ
สอน วิทยาลัยจะพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานสูงแก่
ประชาชน และศู น ย์ ก ารศึ ก ษา วิ ทยาลั ย เซาธ์ อี ส ท์
บางกอก - เทคโนโลยี ศ รีราชา ในฐานะที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตรับใช้
สังคมและประเทศชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะแนวทางการจัดการเรียน
การสอน และเทคนิคการสอนของครูผู้สอนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงของปัจจัย
ในการสอน ที่ทาให้นักศึกษาศู นย์การศึกษา วิทยาลั ย

เซาธ์อีสท์บางกอก - เทคโนโลยีศรีราชา เรียนรู้อย่างมี
ความสุข
2. เพื่อศึกษาระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เทคโนโลยีศรีราชา
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการเรียนรู้ (Learning)
กู๊ด (สุ ชา จันทร์ เอม, 2533: 151; อ้างอิงจาก
Good, 1956) ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ ว่ า การ
เรี ย นรู้ คื อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในการตอบสนอง
ฮิลการ์ด และเบาเวอร์ (Hilgard and Bower.
1975: 11) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า “การเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่ทาให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอันเป็นผลมาจากการฝึกฝนและประสบการณ์”
บารอน (สุณีย์ ธีรดากร, 2542 : 123; อ้างอิงจาก
Baron, 1998) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การ
เรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของ
พฤติ กรรมที่ ค่ อนข้ างถาวร อั นเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์
สุมน อมรวิวัฒน์ (2542: 1) กล่าวว่า การเรียนรู้
คือกระบวนการที่ผัสสะทั้งหกของมนุษย์คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ได้ สั มผั สและสั มพันธ์ กั บสิ่งเร้ าเกิ ดธาตุ รู้
(รู้ สึ ก หมายรู้ รู้ เกิ ด รู้ แจ้ ง) และมีการกระท าโต้ ตอบ
ฝึกฝนอบรมตนเองหรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษ์ผล
เกิ ด คุ ณ ภาวะ (ความรู้ แ ละความดี ) สมรรถภาวะ
ความสามารถ)
วีระ พลอยครบุรี (2543: 85) ได้ ให้ความหมาย
คาว่า การเรียนรู้ ว่า หมายถึงการปรั บเปลี่ยนทั ศนคติ
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แนวคิ ด และพฤติ กรรมอั นเนื่ องมาจากได้ รั บ
ประสบการณ์ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดขี ึ้น
จากทรรศนะต่าง ๆ ที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การ
เรียนรู้หมายถึงกระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการได้รับการฝึกอบรม
และประสบการณ์อั นเป็ นเหตุ ให้ พฤติ กรรมของบุคคล
เปลี่ยนไปค่อนข้างถาวร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้
โวทรู บา และไรธ์ (สถาบั นราชภั ฏสวนสุ นั นทา,
2541: 14; อ้างอิงจาก Wotruba andWright, 1975) ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ มีดังนี้คือ ทัศนคติ
ของอาจารย์ที่มีต่อนิสิต วิธีสอน บุคลิกภาพของอาจารย์
บรรยากาศในชั้นเรียน อุปกรณ์การสอน และทัศนคติ
ของอาจารย์ตอ่ วิชาที่สอน
เฉลา ประเสริฐสั งข์ (ม.ป.ป. : 188) ได้กล่ าวว่ า
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดี
ที่สุด
ความพร้ อม (Readiness) หมายถึ ง สภาวะของ
บุ คคลที่ จะเรี ยนรู้ บทเรี ยนได้ อย่างบั งเกิ ดผล ซึ่ งตาม
ความพร้ อมนี้ หมายถึ งความพร้ อมของวุ ฒิ ภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาการเรียนรู้ที่เด็กมีความ
พร้ อม เด็ กมีความสนใจกระตือรือร้ นที่ จะเรี ยนรู้ และ
สามารถนาประสบการณ์เดิมมาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ได้ ย่อมทาให้การเรียนรู้นั้นบังเกิด
การฝึ กฝน (Practice) บทเรี ย นที่ ผู้ เรี ย นมี โ อกาส
ฝึกฝนหรือฝึกหัดบ่อย ๆ จะช่วยให้เกิดความเคยชินต่อ
สถานการณ์ เกิ ด ทั ก ษะ สามารถน าไปปรั บปรุ ง ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

การจัดกระบวนการเรียนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มีขั้นตอน
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ อย่ างรวดเร็ ว
และสมบู ร ณ์ ค วรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ (1) การสอนแบบ
บรรยาย ควรใช้ น้ อ ยที่ สุ ด พยายามให้ นั ก เรี ย นได้
แสดงออกโดยปฏิบัติกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ มาก (2) ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง
ให้ มาก ครู เป็ นเพี ยงผู้ ช้ี แนะเท่ านั้น (3) ใช้ วิธี ยั่ วยุ
ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิชาใกล้ ๆ
ตัวนักเรียน (4) ให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด และ
ความสนใจของเขาให้มากที่สุด (5) การสาธิตและการ
ทดลอง ควรสนับสนุนให้นักเรียนวางแผนปฏิบัติกันเอง
ครูเป็นผู้ช่วยเหลือชี้แนวทางเท่านั้น (6) ครูควรสนับสนุน
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียน โดยการอภิปราย ค้นคว้าทา
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน (7) ใช้วิธีสอนที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าสนใจ
ยิ่งขึน้
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
การเรี ยนรู้ อย่ างมี ความสุ ข เป็ นสภาพของการ
จัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล มีหลากหลายในวิธีการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์แห่งความสาเร็จ
และได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ซึ่งมีแนวทางสาคัญ
คื อ บทเรี ย นต้ อ งเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว มี ค วามหมาย มี
ประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลายสื่อ
การเรี ย นต้ อ งน่ า สนใจ การประเมิ น ผลมุ่ ง เน้ น ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครู กั บผู้ เรี ยนต้องแสดงออกอย่างนุ่มนวล เป็ นมิตร มี
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เมตตา อบอุ่น เข้าใจและยอมรับกันและกัน ให้กาลังใจ
และเกื้ อกู ลกั น (ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
แ ห่ ง ช า ติ , 2543: 31-32) พ ร ะ ธ ร ร ม ปิ ฎ ก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 7 อ้างอิงจาก พระธรรม
ปิฎก, 2540) ได้กล่าวว่า ความสุขกับการศึกษาที่ถูกต้อง
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกกันได้ ถ้าไม่สามารถทาให้คน
มีความสุข การศึกษาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งตรงกับ
ผลการวิจัยที่ว่า “สมองมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้
สูงสุด เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขในสมองจะมีการ
หลั่ ง สารเคมี ที่ ท าให้ เ กิ ด ความสุ ข และจะไปเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น” (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
และคนอื่น ๆ, 2544) และสุรพงศ์ อาพันวงษ์ (2544: 24)
กล่าวว่า คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือมีทักษะ
ทางอารมณ์ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี จะเป็นคน
ที่ สามารถ รั บรู้ เข้ าใจและจั ดการกั บความรู้ สึ กของ
ตนเองได้ดี รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น จึงมักจะ
ประสบความส าเร็ จ มีความพึงพอใจในชีวิ ตสามารถ
สร้ างสรรค์ ง านใหม่ ๆ ออกมาได้ เสมอดั งนั้ น ถ้ าได้
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กไทยให้เรียนรู้อย่าง
เต็ มประสิ ทธิ ภ าพ เด็ กไทยจะเติ บโต เป็ น ผู้ ใหญ่ ที่ มี
คุณภาพและมีความสมบูรณ์พร้อม เป็นคนดี คนเก่ง ที่มี
ความสุขและมีความใฝ่รู้ ซึ่ งเป็นไปตามความมุ่งหมาย
ของการจั ดการศึกษาตามพระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ ง
ร่างกายและ จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวั ฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่ วมกั บผู้ อื่ นได้ อย่ างมี ความสุ ข ” (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 5)

จากการศึ กษาทฤษฎีและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สรุปได้ว่า การที่ผู้เรียนจะเรียนได้
อย่างมีความสุ ขได้นั้น ครูจะต้ องสร้างความรัก ความ
ศรั ทธาให้ เกิ ดขึ้นกับตั วผู้ เรี ยน ให้ ผู้เรี ยนเกิ ดความรั ก
ความสนใจต่อการเรียน เห็นคุณค่าของการเรียน และ
จะต้องให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตัวเอง นอกจากนี้ครู
จะต้องเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบหลากหลาย สนุกสนาน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ใช้ส่ือการสอนอย่างเหมาะสม จัด
บรรยากาศในห้ องเรี ยนให้ น่ าเรี ยน มี ปฏิ สั มพั นธ์ ที่ ดี
ระหว่างครูกั บผู้ เรี ยน และผู้ เรี ยนกั บผู้ เรี ยนเอง ซึ่ งจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน รักโรงเรียน รัก
ครู รักเพื่อนในโรงเรียน อยากมาโรงเรียน อยากเข้าร่วม
กิ จกรรมการเรี ยน อยากเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มสร้ าง
หลั กสู ตรที่ โรงเรี ยนหรื อชุ มชนจั ดขึ้น (ดิ เรก พรสี มา,
2543: 38)
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive Research) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
ประชากร ได้ แก่ นั กศึกษาที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ใน
วิ ท ยาเซาธ์ อี ส ท์ บ างกอก ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ศ รี ร าชา
ประจาปีการศึกษา 2553 จานวน 200 คน โดยแบ่งเป็น
นั กศึ กษา สาขาวิ ชาบั ญชี จ านวน 66 คน สาขาวิ ชา
การตลาด จ านวน 26 คน สาขาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ
จานวน 41 คน และสาขาโลจิสติกส์ จานวน 67 คน โดย
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลกับประชากรทั้งหมด
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยในครั้ งนี้ เป็ น
แบบสอบถามการศึ ก ษาสภาพปั จ จั ย ในการสอนที่
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สั มพั นธ์ กั บการเรี ยนรู้ อย่างมี ความสุ ข ของนั กศึ กษา
ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - เทคโนโลยี
ศรีราชา ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เทคโนโลยี ศ รี ราชา ได้ แ ก่ เพศ อายุ คณะ/สาขา มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) เกี่ ยวกั บสภาพปั จจั ยในการสอนด้ านต่ าง ๆ ที่
เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน ประกอบด้วยปัจจัยด้านอาจารย์
ด้านกระบวนการเรียนการสอน และ ด้านสิ่งสนับสนุน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่องการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาหลักวิชาการ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข จากเอกสารวารสารต่าง ๆ และงานวิจัย
ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ เป็ นกรอบเนื้ อ หาในการเขี ย นข้ อ
คาถาม
2. ศึกษาวิ ธีการสร้ างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไข แล้ว
ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
4. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับนั กศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ มตัวอย่างในการ
วิจั ยครั้ งนี้ จ านวน 30 คน เพื่ อหาค่ าความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็น 0.750 และหาค่า
อานาจจาแนก (Discrimination) โดยใช้ t – test ผลปรากฎ
ว่าแบบสอบถามมีอานาจจาแนกทุกข้อโดยมีค่าอานาจ
จาแนก t อยูร่ ะหว่าง 2.075 – 6.508
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. การแจกแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การแจก
แบบสอบถามแก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย และวิธีการ
ตอบแบบสอบถามให้ แก่ นั กศึ กษาได้ ทราบ โดยศู นย์
การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก – เทคโนโลยีศรี
ราชา มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 Block ซึ่ง
ผู้ วิ จั ยได้ ท าการเก็ บข้ อมู ลกั บนั กศึ กษาทั้ ง 3 Block2.
หลั งจากเก็บแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ วิจั ยได้ น า
แบบสอบถามที่ ได้ รั บคื นมาตรวจสอบความถู กต้ อง
สมบูรณ์เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มาทั้ ง หมด มา
ตรวจสอบฉบับที่สมบูรณ์แล้วมาตรวจให้คะแนน
น าคะแนนที่ ได้ ไปวิ เคร าะห์ ด้ วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ (Check List) นามา
วิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ข้ อมู ล
เกี่ยวกับปัจจัยในการสอนที่ ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุ ข ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating
Scale) น ามาวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยหาค่ าเฉลี่ ย () ค่ า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2
กลุ่ม โดยการทดสอบค่า t –test เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
ทดสอบค่า F – testสาหรับคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี
ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างในเชิงสถิติจะ
ท า ก า ร ท ด ส อ บ เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ หุ คู ณ ( Multiple
Comparison) ด้วยวิธีการของ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย สภาพปัจจัยในการสอนด้านต่าง ๆ ที่
เป็นอยู่จริงในปัจจุบันโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บมาก สภาพปั จจั ยในการสอนด้ า นอาจารย์ ที่
เป็ นอยู่ จริ งในปั จจุ บั น ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก คื อ
อาจารย์ตอ้ งตรงต่อเวลา อาจารย์มีบุคลิกภาพดีและแต่ง
กายเหมาะสม มีอารมณ์ดแี ละยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
สภาพปั จจั ยในการสอนด้ านกระบวนการเรี ยน
การสอน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ มีโต๊ะเก้าอี้
เพี ย งพอและมี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง าน มี ห้ อ งเรี ย นและ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย และพร้ อ มใช้ ง าน และ มี
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา
สภาพปัจจัยในการสอนด้านสิ่งสนับสนุน พบว่า
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ วิทยาลัยจัดแหล่งศึกษาให้
ความรู้ แก่นั กเรียน ท าให้ วิทยาลั ยมี แหล่งความรู้เรื่อง
นั้น ๆ โดยตรง สร้ างความสนใจและอยากเรี ยนให้ แก่
นั กศึ กษามากยิ่ งขึ้น มี โต๊ ะเก้ าอี้ เพียงพอและมี สภาพ
พร้อมใช้งาน และ จานวนนักศึกษาต่อห้องมีความพอดี
ไม่ เกิ ดความแออั ดท าให้ เบื่ อหน่ ายในการเรี ยน กั บมี

กฎระเบี ยบเป็ นแบบแผนที่ ดี เพราะช่ วยให้ นั กศึกษามี
ระเบียบมากขึน้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื่องการเรียน
อย่ างมีความสุ ขโดยภาพรวม พบว่ า มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมาก คือ นักศึกษาได้รู้ถึงประโยชน์ของการเรียนทา
ให้ อยากเรี ยนรู้ และอยากได้ ประโยชน์ จากการเรี ยน
นั กศึ กษามี สุ ขภาพร่ างกายแข็ งแรง และ นั กศึ กษามี
จุดมุ่งหมายของตนเอง ทาให้รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรส่งผล
ให้สนใจเรียนและอยากเรียน
ผลเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ขของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เทคโนโลยี ศ รี ราชา จ าแนกตามคณะ/สาขา พบว่ า
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขแตกต่างกัน โดย
นักศึกษาสาขาวิ ชาการบัญชีมีความคิ ดเห็ นเรื่องเรี ยน
อย่างมีความสุขแตกต่างจากนักศึกษาสาขาการตลาด
และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นักศึกษา
สาขาวิ ชาการตลาดมี ความคิ ดเห็ นเรื่ องเรี ยนอย่ างมี
ความสุขแตกต่างจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และนั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาการจั ด การโลจิ สติ ก ส์ และ
นั กศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จมี ความคิ ดเห็ น
เรื่ อ งเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข แตกต่ า งจากนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อภิปราย
จากผลการวิจั ย การศึกษาสภาพปั จจั ยในการ
สอนที่ สั ม พั น ธ์ กั บการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เทคโนโลยีศรีราชา มีการอภิปรายผลดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจัยในการสอนด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยที่ สภาพปัจจัยในการสอนด้านต่าง ๆ ที่เป็นอยู่
จริ ง ในปั จ จุ บั น ด้ า นอาจารย์ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
รองลงมาคื อด้ านสิ่ งสนั บสนุ น และด้ านกระบวนการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้ องผลการวิ จั ยของสิ ริ นดา
วรรธนะวิ ภาดา ได้ ท าการศึ กษาความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลการวิ จั ย สรุ ปได้ ว่ า นั กศึ ก ษามี ความพึ งพอใจต่ อ
สภาพแวดล้ อมในมหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ ม พบว่ า ด้ าน
อา จา รย์ ผู้ ส อน นั กศึ กษามี คว ามพึ ง พอใจ ใ น
บุคลิกลักษณะที่ดีเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์อยู่ ใน
ระดับมาก ด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีความพึง
พอใจในการให้ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย
กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริการนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจเวลาการเปิ ด บริ ก ารของ
ห้ องสมุ ดอยู่ ในระดั บปานกลาง ด้ านอาคารสถานที่
นั กศึ กษามี ความพึ งพอใจเกี่ ย วกั บแสงสว่ า งภายใน
ห้องเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง (สิรินดา วรรธนะวิภาดา,
2540)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเรื่องการเรียน
อย่างมีความสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจะ
เนื่องมาจากการเปิ ดสอนที่ ศู นย์เทคโนโลยีศรี ราชา มี
นั กศึ กษาจ านวนไม่ มาก จึ งท าให้ การบริ การในด้ าน
ต่าง ๆ รวมถึงการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนทั่วไปถึง
สาหรับนักศึกษาทุกคน สอดคล้องกับบุญรัตน์ อินทรสม
พั น ธ์ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ
พฤติกรรมการสอน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการเรียนว่า ถ้ามนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่ง
ที่ตนพอใจก็จะมีความสุข และประสบผลสาเร็จ เกิดผล

ของการเรี ยนเป็นที่น่าพอใจ (บุ ญรั ตน์ อินทรสมพั นธ์ ,
2542: 13)
ผลเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ขของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เทคโนโลยีศรีราชา พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ และ คณะ /
สาขา ต่างกันมีการเรียนรู้ อย่างมีความสุขแตกต่างกั น
และ ผลเปรียบเทียบนักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า
การเรียนรู้อย่างมีความสุขไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ เทื้อน ทองแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นต้องขึ้นอยู่
กั บองค์ ประกอบหลายอย่างคื อ ด้ านความพร้ อมของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับวุฒิภาวะ อารมณ์ประสบการณ์เดิม และ
ระดับสติปัญญา ด้านการจัดการเรียนการสอนจะต้องมี
ความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนหรือ
ปฏิบัติ และเนื้อหาวิชาจะต้องมีคุณค่า ด้านตัวครูผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน
วางแผนการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให้ น่าสนใจ
และด้ านการจั ดบรรยากาศในห้ องเรี ยนควรจั ดให้ น่ า
เรียน เป็นระเบียบ สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และมี
อากาศถ่ ายเทสะดวก (เทื้อน ทองแก้ ว, 2540: 8) ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บอาภรณ์ ใจเที่ ย ง ได้ กล่ าวถึ ง ปั จ จั ย ที่
ส่งเสริ มการเรียนรู้ ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ ว่า การเรี ยนรู้จะ
เกิดขึน้ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น ผู้เรียน จะต้อง
มี วุ ฒิ ภ าวะ ความพร้ อ ม ประสบการณ์ เ ดิ ม อายุ
แรงจูงใจ ระดับสถิติปัญญา อารมณ์ สภาพร่างกาย อีก
ทั้ งด้ านบทเรี ยน วิธี การจั ดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2537:
15-17)
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