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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและการเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลง กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 5 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา ทักษิณ-เด่นชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสุข และมาตรวัดความสุขในการเรียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสุขในการเรียน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) ที่มาของรูปแบบ 2) แนวคิดและทฤษฎีของรูป
แบบ 3) หลักการของรูปแบบ ที่เน้นการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ พัฒนาความคิดของตนเอง ตระหนักรู้คุณ
ค่าในตนเอง มีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ภายใต้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
4) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 5) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความตระหนัก
จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ขั้นออกแบบหาค�ำตอบ ขั้นสนุกกับการหาค�ำตอบ ขั้นตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองและสมาชิก ขั้นสะท้อนคิด และขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 6) ระบบสังคม 7) หลักการตอบ
สนอง และ 8) ระบบสนับสนุน ผลการใช้รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นพบว่าความสุขในการเรียนของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
Instructional Model Development for Enhancing the Happiness of learning using
Contemplative Education and Transformative Learning is research and development
design. The objectives were to develop and study the effect of the teaching and learning
model to promote happiness in learning using Contemplative Education and Transformative Learning. The sample consisted of 5 informants and 48 grade 4-6 students in academic year 2021 at Ban Krok Luek School., Center for the Development of Educational
Quality and Standards: Tuksin-Denchai, Nakhon Ratchasima Province. The research instruments consisted of a semi-structured interview about teaching and learning approaches
to promote happiness in learning, lesson plan and a measure of happiness in learning.
The research results showed that 1. The teaching model to promote happiness in learning consists of 8 components: 1)Background 2) Concept and Theory 3) Principles of the
model that emphasizes learning with a thoughtful heart develop your own thinking, selfawareness have a collective consciousness under the concept of Contemplative Education and Transformative Learning 4) the purpose of the model 5) the process of teaching
and learning has 7 steps: awareness raising, prioritize problems, assign answers searching,
answer searching, checking, reflexing, and summarize 6) social system 7) learner response
principles and 8) support system 2. The result of using the teaching model was shown
that the post-happiness in learning of the students was on significantly higher than the
pre-happiness in learning at the .05 level.
Keywords: 3-5 words Instructional Model; Happiness of learning; Contemplative Education; Transformative Learning; Primary education
บทนํา
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความ
รู้ มีสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียน เห็นได้จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.2561 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข (Office of Education Council Secretariat.2019,; Visalo, 2013). อธิบายว่า เมื่อผู้เรียนมีความสุข ก็อยากมาเรียน ตั้งใจเรียน ส่งผลให้การ
เรียนดีขนึ้ สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามก�ำหนดเวลา กล่าวคือเด็กทีม่ คี วามสุขในการเรียนจะตัง้ ใจเรียนและ
เรียนได้ดีขึ้นท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงอาจสรุปได้ว่าการพัฒนาความสุขในการเรียนเป็นหน้าที่
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ส�ำคัญของครูผู้สอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในขณะเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจพบว่า จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) เป็นแนวทางการพัฒนาบุคคลที่มีมุ่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา เพื่อให้เข้า
ถึงความจริง ความดีความงามอย่างแท้จริง ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่น�ำไปสู่การ
ใคร่ครวญ และตระหนักในตนเอง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับบุคคลไปสู่ระดับ
สังคม (Nilchaikowit. and Chantarasuk.,2007) การจัดการศึกษาที่อิงแนวคิดจิตตปัญญามีจุดประสงค์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้ เมื่อได้เรียนรู้แล้วสามารถน�ำไปประยุกต์และปฏิบัติได้ สังเกต
ได้จากการมีวิธีคิด มีจิตส�ำนึก และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากช่วงก่อนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ (Roning,2017,p4)
จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) สรุปสาระ
ส�ำคัญได้วา่ เป็นทฤษฎีทเี่ น้นการก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในของผูเ้ รียน ในลักษณะการให้ความหมาย
ใหม่ของเรื่องราวต่าง ๆ จนเกิดแนวคิดใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบความ
รู้สึก การสะท้อนคิดอย่างจริงจังกับเหตุการณ์ที่ประสบด้วยตนเอง จะน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามในเรื่องราวนั้น
แล้วน�ำไปทดลองใช้ให้เกิดผล จากนั้นจึงน�ำประสบการณ์นั้นมาแลกเปลี่ยนกันท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแบบ
องค์รวม และเกิดปัญญาสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมัน่ ใจ (Taylor,1998,p8-12; Panich,2015,p17-23;
Suthinakorn, 2017,p72)
เมื่อพิจารณาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า เป็น
หลักการที่ที่สอดคล้องกัน คือ เป็นกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดทางการ
ศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในตัวผู้เรียนตลอดชีวิต มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจรู้จัก
ตนเอง รู้จักและเข้าใจผู้อื่น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ภายในผ่าน
กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ตนเองอย่างถ่องแท้ และสามารถเชือ่ มโยงประสบการณ์ของตนเอง
กับสิ่งรอบตัว โดยผลการเรียนรู้คาดว่าจะเกิดการยอมรับ เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และสังคมส่วนรวมซึ่ง
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เรียนและผู้สอน (Transformative learning) (Panyapinijkun.
et al., 2013,p3) จากความส�ำคัญของการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียนและแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ประกอบกับปัจจุบันยังไม่ปรากฏรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสุขในการเรียน
รู้ของผู้เรียน ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา โดยมีกระบวนการศึกษาหาข้อมูลเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมความสุขในการเรียนจากการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
(research document) แล้วร่างรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นน�ำไปหาประสิทธิภาพและทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขใน
การเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน นักวิชาการด้านการศึกษา 2 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้
ข้อมูล 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการสอน
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
การศึกษาประถมศึกษาเขต 5 นครราชสีมา ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 15
ศูนย์ จ�ำนวน 1,302 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 69,291 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโกรกลึก
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทักษิณ-ด่านชัย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 48 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากการสุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แล้วสุ่มโรงเรียน
เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้
และมาตรวัดความสุขในการเรียน มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน มีขั้นตอน
ในการสร้างดังนี้
1.1 ร่างแบบสัมภาษณ์เพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
ความสุขในการเรียน เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
1.2 น�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 คน เพือ่ ตรวจความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา ความ
ชัดเจนของข้อค�ำถาม แล้วค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2. รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้
2.1 น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสุข
ในการเรียน มาวิเคราะห์แล้วก�ำหนดเป็นกรอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมความสุขในการ
เรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา และแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำมาใช้สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
2.3 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ที่มาของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง
และระบบสนับสนุน โดยที่ขั้นตอนการเรียนการสอนประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความตระหนัก
จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ขั้นออกแบบหาค�ำตอบ ขั้นสนุกกับการหาค�ำตอบ ขั้นตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองและสมาชิก ขั้นสะท้อนคิด และขั้นสรุปผลการเรียนรู้
2.4 น�ำร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน
จ�ำนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
2.5 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. แผนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนการสอน ก�ำหนดตัวชี้วัด
จุดประสงค์ ความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น
3.2 จัดท�ำแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับหน่วยการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 หน่วย ก�ำหนด
เวลาในการจัดการเรียนรู้หน่วยละ 5 ชั่วโมง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจัดท�ำแผนการจัดการเรียนการสอน
ส�ำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ในช่วงเวลาของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นเวลา
ทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
3.3 น�ำแผนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการประเมินค่าความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ได้ค่าความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.6 – 1 แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.4 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอบปลาย
ที่โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
4. มาตรวัดความสุขในการเรียน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับมาตรวัดความสุขในการ
เรียน จากนั้นสร้างมาตรวัดความสุขในการเรียนส�ำหรับใช้ในงานวิจัยนี้ แล้วน�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างประเด็นค�ำถามกับจุดประสงค์ของการวัด ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6 – 1
น�ำไปหาคุณภาพด้วยการหาค่าความเที่ยงของมาตรวัดความสุขในการเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายที่โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน จ.นครราชสีมา ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
(α) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78

จัย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
114 วารสารการวิ
กาสะลองคำ�
กระบวนการเก็บข้อมูล ด�ำเนินการตามล�ำดับ ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
จาก ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จด้านการส่งเสริมความสุขในการเรียน นักวิชาการด้านการศึกษา
เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านหลักสูตรและการสอน ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 10 ปีข้ึนไป ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสุขในการเรียน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการสอน แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง แล้วร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน ประกอบด้วย ที่มา
ของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอนการ
เรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน
3. น�ำร่างรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม แล้ว
น�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอบปลายจ�ำนวน 34 คน ที่โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน จังหวัด
นครราชสีมา แล้วน�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4. น�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านโกรกลึก จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 48 คน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest posttest design)
5. เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาและใช้รปู แบบการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรากฎดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
ที่มาของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้
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รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ าของรูปแบบ
การพัฒนาความสุขในการเรียนเป็นหน้าที่สาคัญ
ของครู เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะตั้งใจเรียน
และเรี ย นได้ ดีขึ้ น ท าให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สู ง ขึ้ น ความสุ ข ในการเรี ย นรู้ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ส นุ ก ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ความสามารถ ได้ ท างานที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของตนเอง ได้รับ การเสริ มแรงจน
เกิดความมั่นใจ และภาคภูมิใ จในตนเอง รวมถึ ง
การท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรั ก และศรั ท ธาต่ อ ครู
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุ ข

แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขใน
การเรียนใช้แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
จิตปัญญา เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียน เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง
และผู้อื่น

หลักการของรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ พัฒนา
ความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในของตนเอง
อย่างแท้จริง ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง
ปราศจากอคติ มีความรัก ความเมตตา
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ และมีจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องรูป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ
ส่งเสริมความสุขในการเรียน เพื่อ
1. นักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจและพี่งตนเองได้
2. นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
3. นักเรียนเกิดความงอกงามในตนเอง มุ่งมัน่ เอาใจ
ใส่ในการเรียน มีความคิดสติปัญญา และกระทาสิ่ง
ต่าง บนพื้นฐานในความถูกต้อง
4. นักเรียนมีสัมพันธภาพในการเรียนรู้ที่ดีร่วมกับ
เพื่อนและครู
5. นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้และพยายาม
ปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุการเรียนรู้
6. นักเรียนเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และยอมรับใน
ตนเอง

ระบบสนับสนุน
พลังบวก

ขั้นการเรียนการสอน
สร้างความตระหนัก
awareness Raising
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
Prioritize problems
ออกแบบหาคาตอบ
Assign answers searching
สนุกกับการหาคาตอบ
Answer Searching
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและ
สมาชิก
Checking
สะท้อนคิด
Reflexing
สะท้อนคิด
Reflexing

ระบบสังคม
บทบาทครู
1. จัดสถานการณ์ปัญหา คาถามที่น่าสนใจ ท้าทาย
อยากรู้อยากเห็น
2. เน้น ให้ นัก เรี ยนได้ ฝึ กกระบวนการคิด แก้ ปัญ หา
และลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วม
3. เป็นพี่เลี้ยง กระตุ้นและให้คาชี้แนะระหว่างการทา
กิจกรรม
4. กระตุ้นให้นักเรียนได้สะท้อนคิด
5. ให้การเสริมแรง คาชื่นชม สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน โดยให้คาแนะนาด้วยความรักและเอาใจใส่
บทบาทนักเรียน
1. นักเรียนแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
จนเกิดความชานาญ
2. ฝึกการสังเกต ฝึกการตั้งคาถาม ในประเด็นปัญหา
หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียนรู้ในการ
แลกเปลี่ยนความคิด ยอมรับความคิดเห็นกันและกัน
3. ภูมิใจรู้สกึ ว่าตนเองมีค่า เชื่อมั่นในความสามารถ
มองปัญหาอย่างท้าทายทุกปัญหามีทางออก
4. ยอมรับความล้มเหลวและความสาเร็จไปพร้อมกับ
เพื่อนๆ ร่วมกัน จนทาให้ทกุ การเรียนรูม้ ีความหมาย
อย่างแท้จริง
5. เรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียน โดยบูรณาการ
ความคิดและการกระทาให้เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึน้

หลักการตอบสนอง
สรุปผลการเรียนรู้
Summarize

1. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้เชือ่ มโยงปัญหาหรือ
สถานการณ์
2. ใช้คาถามกระตุน้ คิดเพือ่ เร้าความสนใจ
3. ใช้กระบวนการคิด การสังเกต การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ ผ่านการปฏิบัติจริง
4. ครูและนักเรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ในปัญหา
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ ผลัดกันแนะนา ชี้ประเด็น
คาตอบที่ได้มาจนเกิดเป็นชุดความรู้ใหม่ของนักเรียน
และครูร่วมกัน

ผังความคิด การ์ตูนช่อง ระดมความคิด สะท้อนคิด ทวนหลังปฏิบัติงาน เสริมแรง
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2. ผลการใช้
รปู แบบการเรี
ยนการสอนเพื
งเสริมความสุ
ขในการเรี
ยนโดยใช้
ดจิตญตญา
2. ผลการใช้
รูปแบบการเรี
ยนการสอนเพื
่อส่งเสริอ่ มส่ส่งเสริ
งเสริมมส่ความสุ
ขในการเรี
ยนโดยใช้
แนวคิแดนวคิ
จิตตปั
ปัญญาศึกษาและการเรี
ยนรู่ย้เพืนแปลง
่อการเปลีปรากฏว่
่ยนแปลงา ความสุ
ปรากฏว่ขในการเรี
า ความสุยขนในการเรี
อนน�ำรูปแบบการเรี
ยน ่ อ
ก่อนนารูยนก่
ปแบบการเรี
ยนการสอนเพื
ศึกษาและการเรี
ยนรู้เพื่อการเปลี
่ อ ส่ ง เสริยนโดยใช้
ม ความสุแขนวคิ
ในการเรี
ย นโดยใช้
นวคิ ด จิ ต ตปั ญยญาศึ
ย นรู ้ เ พื่ อ การโดย
ส่งเสริมการสอนเพื
ความสุขในการเรี
ดจิตตปั
ญญาศึ กแษาและการเรี
นรู้เพืก่อษาและการเรี
การเปลี่ ยนแปลงไปใช้
เปลี่ยนแปลงไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40, S.D. = 0.37) ส่วนความสุขในการเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = 0.37) ส่วนความสุขในการเรียนหลังการนารูปแบบการเรียน
หลังการน�ำรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและ
การสอนเพื
่อส่ยงนรู
เสริ้เพืม่อความสุ
ยนโดยใช้
แนวคิดจิตตปั่ในระดั
ญญาศึบกมาก
ษาและการเรี
การเรี
การเปลีขในการเรี
่ยนแปลงไปใช้
โดยภาพรวมอยู
( = 4.08,ยนรู
S.D.้เพื่อ=การเปลี
0.28) ่ยเมืนแปลงไป
่อน�ำมา
X
ใช้ โดยภาพรวมอยู
่
ใ
นระดั
บ
มาก
(
=
4.08,
S.D.
=
0.28)
เมื
่
อ
น
ามาเปรี
ย
บเที
ย
บโดยใช้
ก
ารทดสอบค่
เปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) พบว่า ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังาที
(t-testการใช้
dependent)
พบว่า ความสุ
ขในการเรี
กเรียยนกว่
นหลัาก่งการใช้
แบบการสอนเพื
่อส่งเสริตมิทความสุ
รูปแบบการสอนเพื
่อส่งเสริ
มความสุยนของนั
ขในการเรี
อนเรียรนู ปอย่
างมีนัยส�ำคัญทางสถิ
ี่ระดับ ข
.05ยนกว่
เมื่อพิาก่จอารณารายองค์
ประกอบพบว่
า การมีติทสัมี่ระดั
พันบธภาพที
่นมีค่าเฉลี่ยปสูระกอบพบว่
งสุด รองลงมาคื
อ
ารณารายองค์
า การมี
ในการเรี
นเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ
.05 ่ดเมืีกับ่อบุพิคจคลอื
เป้า่ดหมายในการเรี
องค์่ ยปสูระกอบที
่มีค่าเฉลี่ยน้ออการมี
ยที่สุดเคืป้อาองค์
ประกอบเกี่ยยวกันรูบความสามารถใน
สัมพันการมี
ธภาพที
ีกับ บุ คคลอื่นยมีนรู
ค่า้ เฉลี
งสุ ด รองลงมาคื
หมายในการเรี
้ องค์ประกอบที่มี
ดการสภาพแวดล้
อม รายละเอี
ดดังตาราง 1
ค่าเฉลี่ยการจั
น้อยที
่สุดคือ องค์ประกอบเกี
่ยวกับยความสามารถในการจั
ดการสภาพแวดล้อม รายละเอียดดังตาราง 1
1 การเปรี
บเทียบความสุ
ขในการเรี
ก่อนและหลั
รับการจั
ดการเรี
ยนการสอนตามรูปแบบการ
ปแบบ
ตาราง ตาราง
1 การเปรี
ยบเทียยบความสุ
ขในการเรี
ยน ก่ยอนนและหลั
งได้รงับได้การจั
ดการเรี
ยนการสอนตามรู
นการสอนเพื
เรียนการสอนเพื่อ  การเรี
ส่งเสริมยความสุ
ข ่อส่งเสริมความสุข

องค์ประกอบของ
ความสุขในการเรียน
1. การมีอิสระในการตัดสินใจ
พึ่งตนเองได้
2. ความสามารถในการจัดการ
สภาพแวดล้อม
3. ความงอกงามในตนเอง
4. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลอื่น
5. การมีเป้าหมายในการเรียนรู้
6. การยอมรับตนเอง
รวม

ก่อน

หลัง

X
3.22

SD.
0.54

X
4.02

SD.
0.42

t
4.392*

p
.001

3.34

0.35

3.95

0.33

4.381*

.001

3.32
3.69

0.38
0.61

3.96
4.45

0.38
0.45

5.202*
3.791*

.000
.003

3.46
3.33
3.40

0.45
0.47
0.37

4.06
4.00
4.08

0.38
0.43
0.28

2.833*
4.374*
4898*

.016
.001
.000

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังแสดงไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นรูป
แบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เนือ่ งจากมีกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการสอนทีเ่ หมาะสม เริม่ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ผู้
วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ท�ำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับประกอบการก�ำหนด
กรอบรูปแบบการสอน และจัดท�ำร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้ภายใน คิดใคร่ครวญจนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งที่เรียนรู้ท�ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตนเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริงท�ำให้
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การรับฟังด้วยใจเปิดกว้างจนเกิด
ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับและมีความสุขในการเรียนรวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พืน้ ฐานในตนเอง เมือ่ ผูว้ จิ ยั ร่างรูปแบบการเรียนการสอนขึน้ แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� รูปแบบการเรียนการสอนสร้าง
ขึ้นไปผ่านกระบวนการหาตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างอีกด้วย ท�ำให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งสริมความสุขในการเรียนที่มีคุณภาพ มีองค์
ประกอบส�ำคัญ คือ ที่มาของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบหลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ขั้นตอนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาและองค์ประกอบของรูปแบบการสอนของ Khammanee. (2017) Tumthong.
(2016) Joyce, Weil and Calhoun (2009) Arends. (1999) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wisuwan,
Naowanondha, and Prongsantia. (2019)
2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า ผลการทดลองหลังใช้รูปแบบการสอนนักเรียนมีค่า
เฉลี่ยของความสุขในการเรียนสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ
ที่เหมาะสมดังได้กล่าวแล้วในข้อ 1 อีกทั้งการที่ร่างรูปแบบการเรียนการสอนผ่านการน�ำไป try out กับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียน
มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเพื่อน�ำไปปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้น จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสุขของนักเรียนก่อนและหลังการ
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น พบว่า ความสุขในการเรียนของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียนมี
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้บนฐาน
แห่งความรัก ความศรัทธาของผู้เรียนที่มีต่อครู ต่อวิชาที่เรียน และต่อตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
จ�ำเป็น เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดความรักและสนใจต่อบทเรียนและต่อครูแล้ว จะเกิดความศรัทธา และความ
เข้าใจตรงกันระหว่างครูและผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพื้น
ฐานของกระบวนการเรียนการสอนทฤษฎีการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ของ Boonsue. (1997) และสอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของ Charoendee. (2018); Kongvichit, P. (2013). Siriphakmongkol, S. (2011).
Tangsrithong,S. Naowanondha,A. and Sangaroon,S. (2020) และ Davidson (2012)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ก่อนท�ำการเรียนการสอนตาม
รูปแบบเพือ่ ส่งเสริมความสุขในการเรียน ครูควรศึกษาธรรมชาติและความสามารถในการเรียนรูข้ องนักเรียน
อย่างละเอียดก่อนวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสุข เพื่อ
ก�ำหนดเวลาในการท�ำกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อขยายข้อมูลความสุขในการเรียนที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ให้มากขึ้น
อ้างอิง
Arends, R. I. (1999). Learning to teach. 4th ed. Boston : McGraw-Hill.
Boonsue, K. (1997). Happy Learning. Journal of Education Studies, 26(1), 7-22.
Charoendee, N. (2018). A Scale Development of Happiness in Learning of Vocational
Students. Educational Research, Measurement and Statistics. Ph.D., Burapha
University. (in Thai)
Davidson, J. R. (2012). Contemplative practices and mental training: Prospects for
American education. Retrieved from http://www.investigatinghealthyminds.org/.
Joyce, B., M. Weil and E. Calhoun. (2009). Model of teaching. 9th ed. Boston: Pearson
Allyn and Bacon. Khammanee, T. (2017). Science of Teaching: Knowledge for
effective learning process management. 20th edition. Bangkok: Chulalongkorn
University. (in Thai)
Nilchaikowit.T and Chantarasuk,A. (2007). Learning for Change and Intellectual
Education. Bangkok: Intellectual Education Center Project. Mahidol University.
(in Thai) Office of Education Council Secretariat.(2019) National Education
Standards 2018. Education and Learning Standards Office, Ministry of Education.
Bangkok. (in Thai)
Panich,V. (2015). Learning for change. Bangkok: LR Printing Machine Co., Ltd. (in Thai)

Volume 16 Number 1 January - June 2022

CRRU
2022

119

Panyapinijkun,C. et al. (2013). “Promoting happiness at work to promote organizational
commitment of teachers in Boromarajonani College of Nursing, Bangkok”.
Journal of Nursing, Ministry of Public Health. 22(2): pp.1-13. (in Thai)
Parnichparinchai, T. (2017) Transformative Learning : A Learning Management in
Pre-service Teacher Training. The Golden Teak: Humanity and Social Science
Journal (GTHJ.) Vol.22 No.2 May - August 2016. pp.1-11. ISSN 2408 – 0845
(in Thai)
Roning, F. (2017). Effects of cognitive-based learning management on learning
achievement and satisfaction in learning Thai language of Mathayomsuksa 1
students, Master of Arts degree program, Department of Psychology, Songkla
University. (in Thai)
Siriphakmongkol, S. (2011). The development of the measure of happiness in learning
for High school students. Doctorate of Education, Department of Educational
Measurement and Evaluation, Education, Graduate School, Chulalongkorn
University. (in Thai)
Suthinakorn,W. (2017). Learning for Change and Action Research. 2ndprinting, Bangkok:
Siam Publishing House. (in Thai)
Tangsrithong,S. Naowanondha,A. and Sangaroon,S. (2020). The Development of
Curriculum to Promote Inspiration in Learning besed on Transformative
Learning for lower Secondary Students. NRRU Community Research Journal,
15(3) July – September 2021. pp.214-227. (in Thai)
Tumthong, B. (2016). Theory and model development of learning management. 3rd
printing, Bangkok: S Printing Thai Factory. (in Thai)
Tylor, E. (1998). Transformative Learning: A Critical Review. ERIC Clearinghouse on
Adult, Career, and Vocational Education.
Visalo, P. (2013). Research and management project of cognitive education. Project
Academic Documents Learning to Change. Bangkok: Center for Intellectual
Education Mahidol University. (in Thai)
Wisuwan,S., Naowanondha,A. and Prongsantia,S. (2019). Instructional Model
Development to
Promote Special Education Teacher Students Competency. NRRU Community Research
Journal 13(2) May – August 2019. pp153 - 166. (in Thai)

จัย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
120 วารสารการวิ
กาสะลองคำ�
Kongvichit, P. (2013). The effect of learning activities Thai language using the Brentar
Teaching Model on learning pleasure and learning durability of high school
students 1. Master’s Degree Thesis, Department of Teaching Thai Language,
Graduate School, Chulalongkorn University. (in Thai)

