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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
โดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คณ
ุ ลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐานเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะของผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา
Development of Thai Literature Learning Management Model Based
on Positive Psychology by Using PERMA Model and Strength-Based
Education for Fostering Well-Being of Secondary School Students
ชวิน พงษ์ผจญ*
Chawin Pongpajon

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน และ 2) ศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้
รู ปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐานที่มตี ่ อสุขภาวะของผู เ้ รียน
ประชากรในการวิจยั คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนชายล ้วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ขณะที่
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ของโรงเรียนเดียวกันนี้ จ�ำนวน 1 ชัน้ เรียน รวม 17 คน
ซึ่งใช้วธิ ีการการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) การวิจยั มี 2 ระยะ คือ ระยะพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ ละระยะการศึกษาผลของการใช้รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นทีม่ ตี ่อสุขภาวะของผู ้เรียน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการเก็บข ้อมูล คือ แบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler และแบบสัมภาษณ์ผูเ้ รียนทีม่ โี ครงสร้างค�ำถามหลัก
สัมพันธ์กบั แบบวัดข ้างต้น ขณะทีเ่ ครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองคือแผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA ร่วมกับการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้
คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน ส�ำหรับวรรณคดี 2 เรื่อง จ�ำนวน 18 แผน ผู ้วิจยั วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ส�ำหรับข ้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองผู ้วิจยั วิเคราะห์ข ้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้การทดสอบแชพพิโร-วิลค์ (shapiro-wilk test) การทดสอบวิลคอกซัน (wilcoxon signedranks test) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระ (t-test dependence) และวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์แก่นโครงเรือ่ ง (thematic analysis) ซึง่ ก�ำหนดรหัสล่วงหน้า (priori coding) ด้วยองค์ประกอบ PERMA
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ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นมีลกั ษณะบูรณาการรูปแบบ PERMA
เขา้ กับการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน รวมถึงมีการออกแบบและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรูต้ ามองค์ประกอบของรูปแบบ PERMA ส�ำหรับผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่าผู ้เรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นมีสุขภาวะในภาพรวมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
รวมถึงทุกองค์ประกอบย่อยยังสู งขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 เช่นกัน ทัง้ นี้เพราะ
ผูเ้ รียนได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับสุขภาวะและแนวทางการพัฒนาสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์วรรณคดี
ทีศ่ ึกษาและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตน ซึง่ ก่อให ้เกิดความรูค้ วามเข ้าใจและการน�ำไปใช้ในชีวติ จริง
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทย, รูปแบบ PERMA, การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐาน, สุขภาวะ, จิตวิทยาเชิงบวก

Abstract
This research aims to 1) develop a Thai literature learning management model based
on positive psychology by using the PERMA model and strength-based education and 2) study
the effects of using the Thai literature learning management model based on positive psychology by
using the PERMA model and strength-based education on students’ well-being. The population
was secondary school students at a boy school in Bangkok, and the participants were seventeen
fourth grade students selected by purposive sampling. This research was separated into two
phases: developing the Thai literature learning management model and studying effects of using
the model towards students’ well-being. The research tools for data collection were PERMA-Profiler
and interview guide questions, while those for the experiment were eighteen lesson plans.
The developed model’s quality was assessed by five experts. For the experiment, the quantitative
data was analysed by Shapiro-Wilk test and dependent t-test and the qualitative one was
analysed by thematic analysis, using five elements of the PERMA model for priori coding.
The finding of phase one was that the Thai literature learning management model
was developed by integrating strength-based education into the PERMA model. Teachers were
also required to design students’ learning and establish learning environments in accordance
with PERMA elements. The findings of phase two were that students’ well-being after learning
was significantly higher than that before learning at the .05 level and every PERMA element
after learning was significantly higher than that before learning at the .05 level. The reason
was that the students learnt about well-being and how to develop it through analysing
Thai literature studied in schools in relation to their own experiences, thus making them
better understand the concept and its real-life applications.
Keywords: Thai literature learning management, PERMA model, strength-based education,
positive psychology, well-being
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บทน� ำ
สุขภาพจิตและสุขภาวะในวัยรุ่นเป็ นประเด็นส�ำคัญที่กำ� ลังได้รบั ความสนใจทัว่ โลก เพราะร้อยละ 5
ของวัยรุ่นก�ำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มทีจ่ ะฆ่าตัวตาย ซึง่ เป็ นสาเหตุลำ� ดับที่ 2 ทีท่ ำ� ให ้วัยรุ่นเสียชีวติ
(Adolescent Depression Awareness Program, 2016) Walker (2005) กล่าวว่า สภาวะเช่นนี้เป็ นผลจาก
ปัญหาสังคมทีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักคือปัญหาจากครอบครัวและปัญหาจากโรงเรียน ส�ำหรับ
ประเทศไทย World Health Organization (WHO) (2016; 2017; 2018) รายงานว่า มีอตั ราการฆ่าตัวตายสูง
ทีส่ ุดในกลุม่ ประเทศอาเซียน และมีปญ
ั หาสุขภาพจิตเป็ นหนึ่งในสาเหตุหลัก ขณะทีศ่ ูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย
แห่งชาติ (2559) ได้รายงานว่าประเทศไทยมีค่าเฉลีย่ อัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 ถึง 19 ปี
เพิม่ ขึ้นตลอดทศวรรษทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้เพราะความเครียดและความกดดันจากสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา
ที่นอกจากจะเป็ นปัญหาโดยตรงแลว้ ยังส่งผลต่อปัญหาชีวติ ด้านอื่น (Gwang-Chol, 2013) อีกทัง้ โรงเรียน
และการจัดการเรียนรู ข้ องผูส้ อนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิ ดโอกาสใหผ้ ูเ้ รียนได้รูจ้ กั และเขา้ ใจตนเองมากเท่าที่ควร
(Larson, 2000)
จากสภาพปัญหาขา้ งต้น การศึ กษาจึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่ อการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาผู เ้ รียนใหม้ ี
สุขภาวะทีด่ เี พือ่ ตอบสนองความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ “ต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเ้ ป็ นมนุษย์
ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ร่ างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ
สามารถอยูร่ ่วมกับผู ้อืน่ ได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) รวมถึงจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ งุ่ เน้นให ้ “มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสขุ นิสยั ...” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552)
ในส่ ว นถัด ไปนัน้ จะเป็ น การอธิ บ ายรายละเอีย ดเกี่ย วกับ แนวคิ ด จิต วิท ยาเชิง บวก (Positive
Psychology) ซึ่งเป็ นแนวคิดหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้แก้ปญ
ั หาการศึกษาขา้ งต้นได้ โดยจะกล่าวเกี่ยวกับที่มา
ความส�ำคัญและจุดเน้น และการน�ำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถใช้แก้ปญ
ั หาขา้ งต้น คือ แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive
Psychology) ซึง่ เป็ นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาทีม่ ่งุ ศึกษาเงือ่ นไขและกระบวนการของคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
และความดีงามของมนุษย์โดยใช้การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (Sheldon & King, 2001; Gable & Haidt,
2005) ทัง้ นี้ Binkley (2011) อธิบายว่าวัตถุประสงค์ของแนวคิดคือการใช้เทคนิควิธตี ่าง ๆ ทางจิตวิทยาเพือ่ ช่วยให ้
มนุ ษย์มคี วามสุข โดยน�ำเสนอว่า “อะไรคือสิง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ” (what works) และ “อะไรคือสิง่ ทีถ่ ูกต้อง”
(what is right) ส�ำหรับการใช้ชวี ติ อยู่อย่างมีคุณค่า (Sheldon & King, 2001) แนวคิดนี้ยงั ค�ำนึงถึง 3 เสาหลัก
ซึง่ เป็ นปัจจัยส�ำคัญของจิตวิทยาเชิงบวก คือ ประสบการณ์เชิงบวก (positive experiences) คุณลักษณะเชิงบวก
(positive traits) และสภาพสังคมเชิงบวก (positive institutions) (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)
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แมแ้ นวคิด จิตวิทยาเชิงบวกจะมุ่งศึ กษาแนวทางที่ช่ วยสร้างเสริม ให ม้ นุ ษย์มีความสุ ข แต่ ก็มิได้
หมายความว่าจะศึกษาแต่ เพียงด้านบวกอย่างเดียว เพียงแค่ เป็ นประเด็นหลักที่ศึกษา (Pawelski, 2016)
เนื่องจากนักจิตวิทยากลุม่ หนึ่งเห็นว่า การศึกษาด้านจิตวิทยาโดยทัวไปมั
่ กมุง่ เน้นพิจารณาหรือวินจิ ฉัยข ้อบกพร่อง
เป็ นหลักโดยไม่สนใจข ้อดีของมนุษย์เท่าทีค่ วร (Kristjansson, 2010) ด้วยความคิดทีว่ า่ ข ้อบกพร่องนัน้ จ�ำเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การรักษาหรือแก้ไขโดยเร่งด่วน (Gable & Haidt, 2005) ดังนัน้ แนวคิดนี้จงึ พยายาม
ที่จะสร้างสมดุลระหว่าง 2 แนวทางนี้ และน�ำเสนอวิธีการทางจิตวิทยาที่จะช่วยรักษาหรือแก้ไขขอ้ บกพร่อง
ตลอดจนส่งเสริมข ้อดีเพือ่ การเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไม่เพียงจุดประกายแนวทางการศึกษาใหม่ ๆ ใหแ้ ก่วงการจิตวิทยาเท่านัน้
แนวคิดนี้ยงั ได้รบั การน�ำไปใช้ในวงการอืน่ เช่น สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ ประสาทวิทยา การบริการทางสังคม
การศึกษา ตลอดจนมีงานวิจยั ทีน่ ำ� แนวคิดนี้ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างโรงเรียน ทีท่ ำ� งาน และชุมชน (Donalson,
Dollwet & Rao, 2015) สิง่ เหล่านี้แสดงใหเ้ ห็นถึงความส�ำคัญของแนวคิดและการน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ จริงเพื่อสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะของคนในสังคม ผ่านการเขา้ ใจทัง้ จุดด้อยและจุดเด่นของ
แต่ ล ะบุค คล อัน น�ำ ไปสู่ ก ารรัก ษาและป้ องกัน ปัญ หาสุ ข ภาพจิต ควบคู่ ก บั การพัฒ นาสุ ข ภาวะ (Norrish,
Williams, O’Connor, & Robinson, 2013)
แนวคิดการศึกษาเชิงบวก
เมือ่ พิจารณาทางด้านการศึกษาพบว่า มีการน�ำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
ด้วยปัญหาทางสุขภาพจิตในเด็กทีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึง่ จะส่งผลกระทบต่อชีวติ ในอนาคต นอกจากนี้ โรงเรียน
ยังเป็ นสถานที่สำ� คัญในการสร้างเสริมสุ ขลักษณะเพราะผู เ้ รียนใช้เวลาจ�ำนวนมากในแต่ ละวันในโรงเรียน
(Seligman, Ernst, et al., 2009; Proctor, Tsukayama, et al., 2011) จึงเหมาะทีจ่ ะจัดสภาพแวดล ้อม
ทางการเรียนรู ท้ ่ีสนับสนุ นพัฒนาการองค์รวมและเตรียมพร้อมใหผ้ ู เ้ รียนมีภูมคิ ุม้ กันทางสังคม (Norrish
และคณะ, 2013) ความคิดเช่นนี้ก่อใหเ้ กิดการน�ำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ในการศึกษา ซึ่งเรียกกันว่า
“การศึกษาเชิงบวก” (positive education)
Seligman (2010) ได้อธิบายเกี่ยวกับการศึกษาเชิงบวกว่าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการเรียนรู ซ้ ่ึงเป็ นจุดเน้นของการศึ กษาแบบเดิม กับการปลู กฝังสุ ขภาวะตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
Seligman และคณะ (2009) กล่าวว่า การศึกษาเชิงบวกเกิดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ หยุดยัง้
ภาวะซึมเศร้า สร้างเสริมความพึงพอใจในชีวติ และพัฒนาการเรียนรูแ้ ละการคิดอย่างสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์
เหล่านี้ช่วยใหน้ กั การศึกษาเขา้ ใจผลลัพธ์ทค่ี าดหวังของแนวคิด ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการจัดการศึกษา
ที่พฒ
ั นาอารมณ์เชิงบวก ความสัมพันธ์เชิงบวก และคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง ซึ่งจะช่วยพัฒนาสุขภาพจิต
การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ และความส�ำเร็จในการเรียนรู ้ (Waters, 2011)
ประเด็นหนึ่งที่ควรท�ำความเขา้ ใจเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาเชิงบวกประกอบด้วย 2 มุมมองส�ำคัญ
คือ ความสุขภายนอก (hedonic happiness) ที่ม่งุ พิจารณาประสบการณ์หรือปัจจัยแวดลอ้ มที่เสริมสร้าง
ความสุขและความพึงพอใจเป็ นหลัก และความสุขภายใน (Eudaimonic happiness) ทีม่ ่งุ พิจารณาเงือ่ นไข
และกระบวนการใช้ชวี ติ ทีน่ ำ� ไปสู่ความสุข (Norrish และคณะ, 2013) ดังนัน้ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้าง
สุขภาวะจึงต้องผสมผสานระหว่างการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกควบคู่กบั การปฏิบตั ติ นเชิงบวก (Huppert & So, 2013)
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Waters (2011) เสนอแนวทางการน�ำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในด้านการศึกษาไว ้ 4 แนวทาง
ได้แก่ การน�ำประเด็นใดประเด็นหนึ่งของแนวคิดไปใช้จดั การเรียนรูใ้ นรายวิชา การใช้กรอบแนวคิดของแนวคิด
ไปใช้จดั การเรียนรู อ้ ย่างเป็ นระบบ การจัดการศึกษาในโรงเรียนทัง้ ระบบตามแนวคิด และจัดการศึกษาทุก/
ทัง้ ระบบตามแนวคิด
รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกและการศึ กษาเชิงบวกสามารถท�ำได้หลายวิธีและ
หลายรูปแบบ แต่จากการศึกษาพบว่ามี 2 แนวทางทีน่ ่าสนใจและได้รบั การศึกษาอย่างกว ้างขวาง รวมถึงสามารถ
น�ำไปใช้ได้อย่างชัดเจน คือ รูปแบบ PERMA (PERMA model) และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะ
ที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน (strength-based education) รายละเอียดของรู ปแบบการจัดการเรียนรู ข้ า้ งต้น
มีดงั ต่อไปนี้
1. รู ปแบบ PERMA เป็ นรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ชี ่วยเสริมสร้างสุขภาวะและวางรากฐานของ
การใช้ชวี ติ อย่างมีคุณค่าและมีความสุข (Positive Psychology Australia, 2015) Norrish และคณะ (2013)
พร้อมด้วย Pascha (2015) อธิบายว่ารู ปแบบ PERMA ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส�ำคัญโดยอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ ดังนี้
		
(1) อารมณ์เชิงบวก (positive emotions) คือ ความสามารถในการมองโลกในแง่บวกและคิดบวก
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ผู ้สอนต้องช่วยให ้ผู ้เรียนเข ้าใจความส�ำคัญของอารมณ์
เชิงบวกและแนวทางการใช้ชีวติ เพือ่ ใหเ้ กิดอารมณ์เชิงบวก โดยใหผ้ ูเ้ รียนสร้างสมดุลระหว่างอารมณ์เชิงบวก
และเชิงลบ ทัง้ นี้เพราะอารมณ์ของแต่ละคนในแต่วนั ย่อมมีข้นึ ลงแตกต่างกันไป การเรียนรูท้ จ่ี ะควบคุมอารมณ์
และรักษาระดับอารมณ์ให ้เหมาะสมจึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ในการด�ำรงชีวติ ในบริบทต่าง ๆ
		 (2) การมีจิตผู กพัน (engagement) คือ ความสนใจใคร่ รูแ้ ละการปฏิบตั ิในการเรียนรู ห้ รือ
การท�ำงานอย่างมีความสุขด้วยความเพียรพยายามเพือ่ ใหบ้ รรลุเป้ าหมาย ผูส้ อนจะต้องสนับสนุ นคุณลักษณะ
ทีเ่ ป็ นจุดแข็งของผูเ้ รียนโดยการมอบหมายงานหรือกิจกรรมทีส่ อดคล ้องกับความสนใจ เพือ่ ทีผ่ ูเ้ รียนจะได้ใช้
คุณลักษณะดังกล่าวในการท�ำงานด้วยความสนใจใคร่รูแ้ ละความตัง้ ใจ อันจะส่งผลใหเ้ กิดสภาวะจิตผูกพัน
(flow experience) และเห็นคุณค่าของคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งของตนเอง การมีจติ ผูกพันกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ส�ำคัญต่อชีวติ ของทุกคนเนื่องจากมีส่วนช่วยพัฒนาสติปญ
ั ญา ทักษะ และอารมณ์ ทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้
การเติบโต และความสุข
		 (3) ความสัมพันธ์ (relationship) คือ การมีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นระหว่างตนเองและผูอ้ น่ื
ผูส้ อนจะต้องพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเ้ รียนโดยการจัดบรรยากาศ การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นมิตร และจัดกิจกรรม
ทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้ผู ้เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเชิงบวก ความสัมพันธ์เชิงบวกเป็ นบทเรียนส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรู ้
ทีจ่ ะแบ่งปันความรักและความสุขแก่ผู ้อืน่ รวมถึงการช่วยเหลือกันและกันในสถานการณ์ทย่ี ากล�ำบาก
		 (4) ความหมายในชีวติ (meaning) คือ การสร้างความหมายในชีวติ ด้วยการท�ำสิง่ ต่าง ๆ เพือ่ ผู ้อืน่
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การท�ำกิจกรรมการกุศล การบริการสังคม การช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน หรือประเทศ
การศรัทธาต่อศาสนา เป็ นต้น เป้ าหมายเหล่านี้ช่วยให ้ชีวติ มีความหมายและก่อให ้เกิดความพึงพอใจในชีวติ ของตน
ผู ้สอนจะต้องจุดประกายให ้ผู ้เรียนเห็นความส�ำคัญของชีวติ ทีม่ คี วามหมายทัง้ ต่อตนเองและผู ้อืน่ โดยอาจน�ำเสนอ
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เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข ้องกับการใช้ชวี ติ อย่างมีคุณค่าด้วยการสร้างประโยชน์แก่ผูอ้ น่ื หรือช่วยผูเ้ รียน
ก�ำหนดความหมายและคุณค่าของชีวติ ผ่านการวางแผนอนาคตในระยะสัน้ และระยะยาวพร้อมแนวทางทีจ่ ะน�ำไปสู่
ความหมายและคุณค่านัน้ การก�ำหนดความหมายของชีวติ ท�ำใหแ้ ต่ละคนใช้ชวี ติ อย่างมีเหตุผลและเรียนรูห้ รือ
ท�ำงานอย่างมีความสุขมากยิง่ ขึ้น
		 (5) ความส�ำเร็จ (accomplishment) คือ การพัฒนาความสามารถด้วยความเพียรพยายาม
จนประสบความส�ำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู ส้ อนจะต้องสนับสนุ นผู เ้ รียนใหก้ ลา้ ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา
หรืออุปสรรคต่าง ๆ ทีท่ ้าทาย รวมถึงการรับมือกับความผิดหวัง ความภูมใิ จและความรูส้ กึ ประสบความส�ำเร็จ
จะเกิดขึ้นเมือ่ ผูเ้ รียนตัง้ เป้ าหมายในเรื่องหนึ่ง ๆ และสามารถบรรลุเป้ าหมายนัน้ ได้ดว้ ยความสามารถของตน
ความรูส้ กึ ข ้างต้นช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในชีวติ และผลักดันให ้บุคคลเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ
Kern, Waters, Adler และ White (2015) กล่าวถึงการน�ำรูปแบบ PERMA ไปใช้ในชัน้ เรียนว่าสามารถ
น�ำไปใช้ได้โดยง่าย ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกใช้บางองค์ประกอบทีผ่ ู ้เรียนจ�ำเป็ นต้องพัฒนาหรือใช้อย่างเต็มรูปแบบ
งานวิจยั หลายชิ้นกล่าวถึงประสิทธิภาพของการน�ำรูปแบบ PERMA ไปใช้ ตัวอย่างเช่นงานวิจยั ของ Croom
(2012) ทีใ่ ช้รูปแบบนี้จดั การเรียนรูด้ นตรีและพบว่าทักษะของผู ้เรียนทีเ่ กีย่ วข ้องกับทัง้ 5 องค์ประกอบของรูปแบบ
เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ หรือของ Noble และ McGrath (2014) ทีพ่ บว่ารูปแบบนี้ช่วยพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านสังคมและอารมณ์ อารมณ์เชิงบวก และความสัมพันธ์เชิงบวกของผูเ้ รียน รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะด้วย
2. การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน คือ การจัดการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริม
ใหผ้ ู เ้ รียนเขา้ ถึงการเรียนรู ้ โดยเน้นย�ำ้ ด้านบวกของผู เ้ รียนอย่างเช่ น ความพยายามและคุณลักษณะที่เป็ น
จุดแข็งหนึง่ ๆ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เริม่ จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ทีช่ ว่ ยให ้ผู ้เรียนค้นพบความสามารถ
พิเศษของตนเองและส่งเสริมการน�ำไปใช้ในการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาความสามารถทางสติปญ
ั ญาและความส�ำเร็จ
ในการเรียนตามศักยภาพ ของตนเอง การจัดการเรียนรู ้ ไปจนถึงการวัดและการประเมินผล (Lopez & Louis, 2009)
Anderson (2004) อธิบายว่า กระบวนการของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐานเริ่มต้นจากผู ส้ อนที่คน้ พบความสามารถพิเศษของตนเองอย่ างตัง้ ใจและเป็ นระบบ แลว้ น�ำไปใช้
ในการจัด การเรีย นรู เ้ พื่อ พัฒ นาผู เ้ รีย นแต่ ล ะคนให ค้ น้ พบความสามารถพิเ ศษและใช้ใ นการเรีย นรู ห้ รือ
การท�ำงานต่าง ๆ ในชีวติ ซึง่ ช่วยพัฒนาทักษะทางการเรียนรู ้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปญ
ั หา เป็ นต้น
การจัด การเรีย นรู ต้ ามแนวคิด ข า้ งต้น นี้ แพร่ หลายในมหาวิทยาลัย หลายแห่ งทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Anderson, 2004) ส�ำหรับแนวทางหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมอย่างมาก
คือ คุณค่าในการปฏิบตั ิ (values in action) ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
ของบุคคล (character strength) ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาโดย Neal Mayerson, Martin Seligman และ Rhoda
Mayerson ซึ่งศึกษาและพบว่าคุณลักษณะของบุคคลนัน้ เป็ นปัจจัยส�ำคัญของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกและ
ยังเป็ นจุดแข็งของแต่ละคน (VIA Institute on Character, 2016) อนึ่ง การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดนี้นนั้
มิได้เป็ นไปเพื่อบังคับหรือควบคุมผูเ้ รียน แต่ช่วยส่งเสริมใหเ้ ขา้ ใจคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งของตนเองและ
มุ่ง มัน่ ที่จ ะพัฒ นาใหด้ ีข้ ึน ส�ำ หรับ คุ ณ ค่ า ในการปฏิบ ตั ิน นั้ แบ่ง คุ ณ ลัก ษณะที่เ ป็ น จุด แข็ง ออกเป็ น 6 กลุ่ม
โดยแต่ละกลุม่ จะประกอบด้วยคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งย่อย รายละเอียดดังในตารางที่ 1 (Linkins, Niemiec,
Gillham & Mayerson, 2015)

ความกล้าหาญ
(courage)

ความกล ้า
(bravery)

ความพากเพียร
(perseverance)
ความสุจริต
(honesty)
ความมุง่ มัน่
(zest)

สติปญ
ั ญา
(wisdom)

ความคิดสร้างสรรค์
(creativity)

ความสนใจและใฝ่ รู ้
(curiosity)
การตัดสินใจ
(judgment)
การรักในการเรียนรู ้
(love of learning)
มุมมองต่อโลก
(perspective)

ความดีงาม
(kindness)
ความฉลาดทางสังคม
(social Intelligence)

ความรัก
(love)

ความเท่าเทียมกัน
(fairness)
ความเป็ นผู ้น�ำ
(leadership)

การท�ำงานเป็ นทีม
(teamwork)

คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
มนุ ษยธรรม
ความยุตธิ รรม
(humanity)
(justice)

ความนอบน้อม
(humility)
สติสมั ปชัญญะ
(prudence)
การควบคุมตนเอง
(self-regulation)

ความเข้มแข็ง
ทางอารมณ์
(temperance)
การใหอ้ ภัย
(forgiveness)

การซาบซึ้งสุนทรียภาพ
และความดีความงาม
(appreciation
of beauty
and excellence)
ความกตัญญู
(gratitude)
ความหวัง
(hope)
อารมณ์ข ัน
(humor)
จิตวิญญาณ
(spirituality)

ความเข้าใจในชีวติ
(transcendence)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งตามแนวคิดคุณค่าในการปฏิบัติ (values in action) ของ VIA Institute on Character (2016)
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Linkins และคณะ (2015) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐานนัน้
มี 5 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาความเข ้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง 2) ตระหนักถึงคุณลักษณะทีเ่ ป็ น
จุดแข็งของผูอ้ ่นื 3) ตระหนักถึงคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งของตน 4) มุ่งมันพั
่ ฒนาคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
ของตนและเรียนรูแ้ นวทางการน�ำไปใช้ในชีวติ จริง และ 5) ส่งเสริมคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งของกลุม่ แนวทาง
ขา้ งต้นชี้ใหเ้ ห็นว่าการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดนี้เริ่มต้นจากการสร้างความรู ค้ วามเขา้ ใจแลว้ จึงน�ำมาปรับใช้
ในชีวติ ประจ�ำวัน ก่อนพัฒนาสู่ระดับกลุม่ หรือสังคมในท ้ายทีส่ ุด
Quinlan, Swain, Ceremon และ Vella-Brodick (2015) อธิบายว่าแนวคิดนี้ได้รบั ความนิยม
ในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เป็ นต้น ทัง้ ยังมีงานวิจยั จ�ำนวนมากทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและผลส�ำเร็จของการน�ำแนวคิดนี้ไปใช้ ตัวอย่างเช่น
งานวิจยั ของ Austin (2005) ที่รายงานว่าการจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดนี้ส่งผลเชิงบวกต่ อความสามารถ
ในการเรียนรู ้ งานวิจยั ของ Proctor และคณะ (2011) ทีพ่ บว่าผู ้เรียนมีความพึงพอใจในชีวติ และสุขภาวะสูงขึ้น
เมือ่ จบการทดลองที่ใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งจัดการเรียนรู ้ งานวิจยั ของ Gander, Proyer, Ruch และ
Wyss (2013) ที่พบว่าการใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งช่ วยเพิ่มความสุ ขและลดระดับของโรคซึมเศร้าได้
เมือ่ ท�ำต่อเนื่องเป็ นเวลา 6 เดือน งานวิจยั ของ Rashid และคณะ (2013) ทีก่ ล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
การจัดการเรียนรู ต้ ามแนวคิดนี้กบั ทักษะทางสังคมที่สูงขึ้นของผูเ้ รียน หรืองานวิจยั ของ Linkins และคณะ
(2015) ทีอ่ ธิบายว่าชัน้ เรียนทีจ่ ดั การเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐานส่งผลใหผ้ ูเ้ รียนมีสุขภาวะ
ทัง้ 5 ด้านตามองค์ประกอบของรูปแบบ PERMA เพิม่ ขึ้น
วรรณคดีในฐานะเครื่องมือเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะ
การอ่านวรรณคดีวรรณกรรมไม่ใช่แค่การอ่านเรือ่ งราวหนึ่ง ๆ หากแต่เป็ นการเรียนรูม้ มุ มองและบทเรียน
ของชีวติ ผ่านองค์ประกอบในเรื่องอย่างเช่นตัวละคร แนวคิด หรือเนื้อเรื่อง ผูอ้ ่านจึงได้รบั ประสบการณ์ชีวติ
ทางอ้อมที่สอนใหเ้ ขา้ ใจว่าจะต้องใช้ชีวติ อย่างไรเพื่อใหต้ นประสบหรือไม่ประสบกับชะตากรรมของตัวละคร
(Nicoll & Roberts, 1994) กระบวนการข ้างต้นนี้สอดคล ้องกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก กล่าวคือ การอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมุ่งน�ำเสนอด้านบวกและด้านลบของมนุ ษย์และการใช้ชีวติ
เพือ่ เขา้ ใจแนวทางการด�ำรงอยู่อย่างมีความสุข จะต่างกันเพียงขณะที่การอ่านวรรณคดีวรรณกรรมก่อใหเ้ กิด
การเรียนรู ใ้ นตัวของผูอ้ ่านเอง แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาและน�ำเสนอ
ผลวิจยั เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข ้าใจ (Jayawickreme & Forgeard, 2011)
Tay, Pawelski และ Keith (2017) อธิบายว่าในแต่ละวันผู ้เรียนได้เรียนรูผ้ ่านศิลปะและเนื้อหาต่าง ๆ
อย่างวรรณคดี ปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ หรือบทเพลงทีโ่ รงเรียน ซึง่ สามารถน�ำมาใช้จดั การเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
สุขภาวะของผูเ้ รียน เห็นได้จากงานวิจยั จ�ำนวนมากที่นำ� เสนอความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการอ่านวรรณคดี
วรรณกรรมและการมีสุขภาวะทีด่ ี อย่างเช่นงานวิจยั ของ Croom (2015) ทีศ่ ึกษาและพบว่า เมือ่ ได้อ่านกวีนิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง ทุกองค์ประกอบของรูปแบบ PERMA ของผูเ้ รียนจะสูงขึ้น งานวิจยั ของ White และ Waters
(2015) ที่นำ� เสนอผลลัพธ์เชิงบวกของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐานในรายวิชา
วรรณคดีวรรณกรรมอังกฤษ หรืองานวิจยั ของ Tay, Pawelski และ Keith (2017) ทีน่ ำ� เสนอกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของศิลปะและเนื้อหาทางด้านมนุ ษยศาสตร์ทม่ี ตี ่อการส่งเสริมการพัฒนามนุ ษย์อย่างสมบูรณ์
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เป็ นต้น ผลงานวิจยั ข ้างต้นสอดคล ้องกับที่ Slem (2016) กล่าวว่าครูสามารถใช้วรรณคดีวรรณกรรมและบุคคล
ที่มีช่ือเสียงเป็ นตัวอย่างในการสร้างความรู ค้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกับอารมณ์เชิงบวกและองค์ประกอบเชิงบวก
ด้านอืน่ ๆ
จากสภาพปัญหาและแนวคิดที่กล่าวมาข า้ งต้น ประกอบกับการที่หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำ� หนดใหว้ รรณคดีและวรรณกรรมไทยเป็ นสาระหนึ่งในสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย ทัง้ ยังก�ำหนดวรรณคดีไทยใหผ้ ู เ้ รียนได้เรียนในแต่ ละชัน้ ปี ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ
เรื่อ ง วรรณคดีส ำ� หรับ การจัด การเรีย นการสอนภาษาไทยตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดี
ไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก โดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐานเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะของผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
อนึ่ง จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีผูศ้ ึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีตามแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวกอยูไ่ ม่มาก ขณะเดียวกันก็ยงั ไม่พบว่ามีการศึกษาการใช้รูปแบบ PERMA และการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐานในการจัดการเรียนรู ้วรรณคดีมาก่อน งานวิจยั นี้จงึ มีประโยชน์ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยโดยใช้รูปแบบและแนวคิดข ้างต้น อันเป็ นการเติมเต็มองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การน�ำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีให ้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (และการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวรรณคดีกับการสร้างเสริมสุขภาวะ
รูปแบบ PERMA
- อารมณ์เชิงบวก - ความหมายในชีวิต
- การมีจิตผูกพัน - ความสำเร็จ
- ความสัมพันธ์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้คุณลักษณะ
่ทีเป็นจุดแข็งเป็นฐานตามแนวคิดคุณค่า
ในการปฏิบัติ (values in action)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้
รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นฐาน
สุขภาวะของผู้เรียน
- อารมณ์เชิงบวก - การมีจิตผูกพัน - ความสัมพันธ์ - ความหมายในชีวิต - ความสำเร็จ
แผนภาพที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจยั

146

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ค�ำถามการวิจยั
1. รูปแบบ PERMA และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐานสามารถน�ำมาใช้
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยได้อย่างไร
2. การจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
โดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน มีผลต่อสุขภาวะของ
ผู ้เรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ รือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ
PERMA และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน ทีม่ ตี ่อ
สุขภาวะของผู ้เรียน

สมมติฐานการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ตงั้ สมมติฐานในขัน้ ตอนของการทดลองโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทย
ที่ผู ว้ ิจ ยั พัฒ นาขึ้น คื อ ผู เ้ รี ย นที่ไ ด้ร บั การจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ว้ รรณคดีไ ทย
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐานมีสุขภาวะสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ขอบเขตการวิจยั
ประชากรในการวิจยั นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนชายล ้วนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ของโรงเรียนเดียวกันนี้ จ�ำนวน 1 ชัน้ เรียน
รวม 17 คน ซึง่ ใช้วธิ กี ารการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจากชัน้ เรียนทีผ่ ู ้เรียน
ส่วนใหญ่จำ� เป็ นต้องได้รบั การส่งเสริมสุขภาวะอย่างเร่งด่วน กล่าวคือ มีปญ
ั หาทางด้านการเรียนและทางด้าน
ครอบครัว อนึ่ง จากจ�ำนวนผู ้เรียนทัง้ หมด ผู ้เรียน 11 คนมีผลการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ตำ� ่ กว่ามาตรฐาน ผู ้เรียน 6 คน
อยูใ่ นครอบครัวทีพ่ อ่ แม่หย่าร้างกัน ขณะทีผ่ ู ้เรียน 5 คนอาศัยอยูก่ บั พ่อหรือแม่ ผู ้เรียน 7 คนอยูใ่ นครอบครัวทีม่ ี
การใช้ความรุนแรง รวมถึงผู ้เรียน 8 คนมีฐานะยากจนและอยู่ ในชุมชนแออัด ในด้านพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
พบว่าผูเ้ รียน 6 คนมีประวัตใิ ช้สารเสพติด ขณะทีน่ กั เรียน 8 คนมีประวัตยิ ุ่งเกี่ยวกับการพนัน ด้วยการวิจยั นี้
เกีย่ วข ้องกับข ้อมูลเชิงลบของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ อาจส่งผลเสียต่อชือ่ เสียงของผู ้เรียนและโรงเรียน ผู ้วิจยั จึงเคารพสิทธิ
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ของผู ้เรียนเหล่านี้โดยการไม่เปิ ดเผยชื่อของผู ้เรียนและชื่อของโรงเรียน ตลอดจนสิทธิในการไม่เข ้าร่วมการวิจยั
ถอนตัวจากการวิจยั รวมถึงปฏิเสธทีจ่ ะไม่ตอบค�ำถามทีล่ ะเอียดอ่อนด้วย

วิธดี ำ� เนิ นการวิจยั
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู1้ ผูว้ จิ ยั เริ่มจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกและการศึกษาเชิงบวก รู ปแบบ PERMA แนวคิดการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะ
ทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านวรรณคดีกบั การสร้างเสริมสุขภาวะ แล ้วน�ำองค์ความรู ้
ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยซึง่ ตอบสนองต่อสภาพปัญหาด้านสุขภาวะของผู ้เรียนส่วนใหญ่
ในปัจจุบนั จากนัน้ จึงน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นไปให ้ผู ้ทรงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย
และด้านจิตวิทยาการศึกษารวม 5 คนพิจารณาความสอดคล ้องเชิงทฤษฎีและความเหมาะสม ก่อนน�ำข ้อเสนอแนะ
ทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบดังกล่าวให ้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น โดยได้เพิม่ การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
ให ส้ อดคล อ้ งกับ แนวคิด ต่ า ง ๆ ที่ใ ช้แ ล ว้ น�ำ ไปให ผ้ ู ส้ อนในโรงเรีย นทดลองใช้ก บั กลุ่ม ที่มีล กั ษณะคล า้ ย
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 1 ครัง้ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวให ้เหมาะสมกับสภาพชัน้ เรียนจริง
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ีพฒ
ั นาขึ้น การวิจยั ระยะนี้ใช้วธิ ีวจิ ยั แบบ
ผสมผสาน (mixed methods) ทีม่ ลี ักษณะคูข่ นาน (convergent parallel) จึงเก็บข ้อมูลได้ทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ
ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญยิง่ ในการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ เพราะการศึกษาแค่ด ้านใดด้านหนึ่งนัน้ อาจไม่ได้รับข ้อมูลทีเ่ พียงพอ
และไม่สามารถตอบค�ำถามการวิจยั ได้อย่างชัดเจน (Creswell and Clark, 2011) ผู ้วิจยั ออกแบบการวิจยั ให ้เป็ น
การวิจยั เชิงทดลองเบือ้ งต้น (pre-experimental research) แบบการศึกษากลุม่ เดียวทีใ่ ห ้วัดก่อนและหลังการทดลอง
(one-group pretest-posttest) โดยด�ำเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้
เครื่องมือในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้เก็บขอ้ มูลเชิงปริมาณ คือ
แบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler ของ Butler และ Kern (2016) ประกอบด้วย 23 ข ้อความซึง่ เป็ นมาตร
ประมาณค่ า (Rating scale) 10 ระดับ โดยเลือกใช้เฉพาะด้านที่สอดคลอ้ งกับรู ปแบบ PERMA เท่านัน้
ขณะทีเ่ ครื่องมือทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บข ้อมูลเชิงคุณภาพก็คอื แบบสัมภาษณ์ผูเ้ รียนทีม่ โี ครงสร้างค�ำถามหลักสัมพันธ์
กับแบบวัด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้รูปแบบการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทย
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA ร่วมกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็ง
เป็ นฐาน ส�ำหรับวรรณคดี 2 เรื่อง เรื่องละ 9 แผน รวม 18 แผน โดยวรรณคดีท่ใี ช้มลี กั ษณะเป็ นเรื่องราว
และมีตวั ละคร
1

ผลการวิจยั ระยะที่ 1 ของงานวิจยั นี้ได้นำ� เสนอใน International Conference on Education (ICE 2017): Education for
Human Resource Development in the 21st Century วันที่ 5–7 กันยายน 2560 จัดโดยสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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อนึ่ง เครื่องมือทัง้ หมดได้รบั การพิจารณาคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย
และด้านจิตวิทยาการศึกษาจ�ำนวน 5 คน จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล ้อง (IOC) พบว่ามีค่าความตรง
เชิงเนื้อหาสูงกว่า 0.60 ทัง้ นี้ ผู ้วิจยั ได้ปรับภาษาตามข ้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒกิ ่อนน�ำไปด�ำเนินการทดลอง
การด�ำเนิ นการทดลอง มีขนั้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู ว้ จิ ยั ท�ำความเขา้ ใจกับผู ส้ อน (ซึ่งเป็ นคนละคนกับที่นำ� รู ปแบบไปทดลองใช้) เกี่ยวกับการใช้
แผนการจัดการเรียนรู ้ทีจ่ ดั ท�ำขึ้น เนือ่ งจากผู ้สอนจะเป็ นผู ้จัดการเรียนรู ้ภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู ้วิจยั ทัง้ นี้ เพือ่ ลดอคติ
ต่อการด�ำเนินการทดลองของผูว้ จิ ยั ซึง่ มีส่วนเกี่ยวข ้องโดยตรงกับผลของการวิจยั รวมถึงอคติของผูเ้ รียนทีอ่ าจ
ตัง้ ใจเรียนมากกว่าปกติเมือ่ ทราบว่าตนเองก�ำลังอยู่ในการวิจยั (Center for Innovation in Research and
Teaching, 2015)
2. ผู ้สอนวัดสุขภาวะของผู ้เรียนก่อนการทดลองด้วยแบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler
3. ผู ้สอนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี ู ้วิจยั จัดท�ำขึ้น รวม 18 คาบ
4. ผู ้สอนวัดสุขภาวะของผู ้เรียนหลังการทดลองด้วยแบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler
5. ผู ้วิจยั สัมภาษณ์ผู ้เรียนเป็ นรายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ทจ่ี ดั ท�ำขึ้น
6. ผู ้วิจยั วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การทดสอบแชพพิโร-วิลค์ (shapiro-wilk test) เพือ่ พิสูจน์
ว่าข ้อมูลของกลุม่ เป้ าหมายมีการแจกแจงแบบปกติสอดคล ้องกับข ้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบค่าที (t-test)
หรือไม่ เนื่องจากข ้อมูลบางชุดมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้การทดสอบวิลคอกซัน (wilcoxon
signed-ranks test) คู่ กบั การทดสอบค่ าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependence) ขณะที่วเิ คราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพโดยการใช้การวิเคราะห์แก่นเรื่อง (thematic analysis) ซึง่ ใช้องค์ประกอบ PERMA ในการให ้รหัส
ล่วงหน้า (priori coding) ก่อนจะสรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจยั
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
พบว่ารู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นตัง้ อยู่บนหลักการส�ำคัญ 4 หลักการ ได้แก่ หลักการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะพื้นฐาน (องค์ประกอบของรูปแบบ PERMA) หลักการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณลักษณะ
ทีเ่ ป็ นจุดแข็งผ่านการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ หลักการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การใช้ชวี ติ อย่างมีความหมายและมีความสุข
และหลักการจัดการเรียนรู เ้ พือ่ สร้างสภาพแวดล ้อมเชิงบวกที่พฒ
ั นาสุขภาวะ โดยมีวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบ
คือ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะของผูเ้ รียน ซึง่ สามารถวัดและประเมินผลด้วยแบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู เ้ กิดจากการน�ำรู ปแบบ PERMA และรู ปแบบการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้คุณลักษณะ
ที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐานมาบูรณาการร่วมกัน โดยคงการเรียนรู ต้ าม 5 องค์ประกอบของรู ปแบบ PERMA ไว ้
พร้อมเสริมการเรียนรู เ้ กี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งของตนเองและการน�ำไปใช้ไวใ้ นองค์ประกอบที่ 2
การมีจติ ผูกพัน เนื่องจากมีเนื้อหาและจุดมุง่ หมายในการสร้างเสริมสุขภาวะทีส่ อดคล ้องกัน นอกจากการจัดการ
เรียนรูว้ รรณคดีไทยทีม่ ่งุ พัฒนาสุขภาวะของผูเ้ รียนผ่านการเรียนวรรณคดี ผูว้ จิ ยั ยังพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู โ้ ดยใหผ้ ูส้ อนออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ท้ ่สี นับสนุ นองค์ประกอบของรู ปแบบ PERMA
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และคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง เพื่อสร้างสุขภาวะของผู เ้ รียนผ่านทางเนื้อหา กิจกรรม และสภาพแวดลอ้ ม
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
1. อารมณ์เชิงบวก การจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบนี้จะเริม่ ต้นหลังจากผู ้เรียนได้ศึกษาวรรณคดีไทยแล ้ว
ในขัน้ นี้ผูส้ อนจะชวนผูเ้ รียนศึกษาและท�ำความเข ้าใจเกี่ยวกับอารมณ์เชิงบวก อารมณ์เชิงลบ และความส�ำคัญ
ของการรูจ้ กั สร้างสมดุลระหว่างอารมณ์ผ่านบทอ่านเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ จากนัน้ ผูเ้ รียนจะวิเคราะห์อารมณ์
ของตัวละครในวรรณคดีพร้อมทัง้ อธิบายสาเหตุและผลที่ตามมาจากอารมณ์นนั้ ๆ ก่ อนที่ผูส้ อนจะชวนให ้
ผูเ้ รียนเชื่อมโยงผลจากการวิเคราะห์ตวั ละครกับประสบการณ์เดิมเพือ่ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
แล ้วอธิบายประโยชน์หรือผลเสียของอารมณ์นนั้ ๆ
การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู เ้ พือ่ ส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกนัน้ ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาส
ใหผ้ ูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนในฐานะผูร้ ่วมออกแบบการเรียนรู ้ เช่น การใหเ้ ลือกหัวขอ้ ในการท�ำชิ้นงาน
การร่วมกันก�ำหนดน�ำ้ หนักคะแนนของงานแต่ละชิ้น หรือการใหพ้ ้ นื ที่แสดงความเห็น เป็ นต้น การท�ำเช่นนี้
ช่วยสร้างความสุขและแรงจูงใจในการเรียนซึง่ ส่งผลต่ออารมณ์เชิงบวกของผู ้เรียน
2. การมีจติ ผูกพัน ในขัน้ นี้ ผู ้เรียนจะเรียนรูเ้ กี่ยวกับคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งผ่านบทอ่านทีน่ ำ� มาจาก
เว็บไซต์ http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths ก่อนเริ่มท�ำแบบส�ำรวจคุณลักษณะทีเ่ ป็ น
จุดแข็งของตนเอง (VIA youth survey) บนเว็บไซต์ดงั กล่าวซึง่ ปัจจุบนั รองรับผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นคนไทย เมือ่ ท�ำแบบ
ส�ำรวจแล ้วผูเ้ รียนจะทราบคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งของตนตัง้ แต่อนั ดับแรกจนถึงอันดับสุดทา้ ย โดยบทอ่าน
จะช่ วยใหผ้ ู เ้ รียนเขา้ ใจรายละเอียดว่าแต่ ละคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นอย่างไร และเกิดจากพฤติกรรม
ลักษณะใด หลังจากนัน้ ผู ้เรียนจะวิเคราะห์คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งทีต่ วั ละครเอกในวรรณคดีใช้แก้ปมปัญหา
ต่าง ๆ แล ้วช่วยกันคิดว่าหากตนเองเป็ นตัวละครเอก จะใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งของตนเอง 3 อันดับแรก
แก้ปญ
ั หานัน้ อย่างไร โดยผูเ้ รียนสามารถแก้ปญ
ั หาคนเดียวหรือช่วยกันกับเพือ่ นก็ได้ ขัน้ ตอนนี้ช่วยใหผ้ ูเ้ รียน
มีจิตผู กพันในการแก้ปญ
ั หาเพราะได้ใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งของตนซึ่งท�ำใหส้ นใจที่จะเรียนรู ้ รวมถึง
ตระหนักถึงคุณค่าของคุณลักษณะเหล่านี้
การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมการมีจติ ผูกพันนัน้ ผู ้สอนจะต้องจัดการเรียนรู ้
หรือกิจกรรมทีต่ อบสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้ รียน เพราะจะท�ำใหผ้ ูเ้ รียนสนใจและมุ่งมันที
่ จ่ ะ
เรียนรู ้ นอกจากนี้ ผู ้สอนควรส่งเสริมให ้ผู ้เรียนใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
3. ความสัมพันธ์ ในขัน้ นี้ ผู เ้ รียนจะร่ วมกันพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในวรรณคดี
ทัง้ ฝ่ ายดีกบั ฝ่ ายดี ฝ่ ายดีกบั ฝ่ ายร้าย และฝ่ ายร้ายกับฝ่ ายร้าย แลว้ วิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ก่ อนเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์กบั ประสบการณ์ เดิมเพื่อสร้างความเขา้ ใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผูอ้ ่นื โดยผูส้ อนนัน้ มีหน้าที่ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเสรี
และการรูจ้ กั ประณีประนอมทางความคิดเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีนนั้ ผู ส้ อนจะต้องเน้น
การสือ่ สารเชิงบวกและให ้ผู ้เรียนได้ทำ� งานกลุม่ เพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคม
4. ความหมายในชีวติ ในขัน้ นี้ ผู ้เรียนจะร่วมกันพิจารณาเป้ าหมายของแต่ละการกระท�ำของ ตัวละคร
แต่ละตัวและผลจากการบรรลุเป้ าหมายนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ว่าเป้ าหมายนัน้ ๆ ก่อใหเ้ กิดประโยชน์หรือโทษ
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ทัง้ ต่อตนเองหรือสังคมในลักษณะใดบ ้าง จากนัน้ ผู ้สอนจะชวนให ้ผู ้เรียนเชือ่ มโยงผลจากการวิเคราะห์กบั บุคคล
หรือเหตุการณ์ในสังคมว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล ้วชวนผูเ้ รียนทุกคนสะทอ้ นการคิดผ่านการอธิบายว่า
ตัว อย่ า งที่ศึ ก ษาจุด ประกายการตัง้ เป้ าหมายในชีวิต ของตนทัง้ ต่ อ ตนเองและผู อ้ ่ืน อย่ า งไรบ า้ ง ตลอดจน
เป้ าหมายทีต่ งั้ ไว ้ช่วยให ้ผู ้เรียนเปลีย่ นมุมมองทีม่ ตี ่อคุณค่าของตนเองหรือไม่ อย่างไร
การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความหมายในชีวติ นัน้ ผู ้สอนจะต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ เ่ี น้นใหผ้ ูเ้ รียนได้ใช้ความรูเ้ พือ่ สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นการให ้
ผู ้เรียนน�ำข ้อคิดหรือวรรคทองจากวรรณคดีไทยไปเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ ตามความสนใจ การแสดงละคร
วรรณคดีไทยใหน้ กั เรียนอนุ บาลหรือประถมศึกษารับชม การท�ำประโยชน์โดยเฉพาะต่ อผู อ้ ่ืนอันส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจในชีวติ ความเชือ่ และสุขภาวะ น�ำไปสูก่ ารเห็นคุณค่าและความหมายในชีวติ ของตนเองในท ้ายทีส่ ดุ
5. ความส�ำเร็จ ในขัน้ นี้ ผู ้เรียนจะพิจารณาความส�ำเร็จของตัวละครเอกในวรรณคดีในฐานะเครื่องมือ
ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ โดยเน้นการวิเคราะห์วา่ ตัวละครท�ำอย่างไรจึงประสบความส�ำเร็จ และเมือ่ พบอุปสรรคต่าง ๆ
ตัวละครมีวิธีท่ีจะจัดการกับอุปสรรคหรือความผิดหวังอย่ างไรบา้ ง แลว้ จึงใหผ้ ู เ้ รียนได้เชื่อมโยงผลจาก
การวิเคราะห์กบั ประสบการณ์เดิมของตนและน�ำเสนอแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อการประสบความส�ำเร็จ
ในอนาคต
การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู เ้ พื่อส่งเสริมความส�ำเร็จนัน้ ผู ส้ อนจะต้องออกแบบ
ชิ้นงานหรือภาระงานที่ผูเ้ รียนสามารถท�ำได้ คือ ไม่ง่ายหรือยากเกินไป เพื่อสร้างความทา้ ทายในการท�ำงาน
และสร้า งความรู ส้ ึก ภาคภูมิใ จที่ส ามารถท�ำ ได้ส ำ� เร็ จ ขณะเดีย วกัน ผู ส้ อนจะต้อ งน�ำ อุป สรรคหรือ ปัญ หา
ในการท�ำงานของผู เ้ รียนมาเปิ ดประเด็นอภิปรายร่ วมกันเพื่อใหผ้ ู เ้ รียนมีทกั ษะการรับมือกับความผิดหวัง
และพัฒนาตนอย่างไม่ย่อท ้อ ทัง้ นี้ ในขัน้ ความหมายในชีวติ ผู ้สอนได้มอบหมายให ้ผู ้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน
เพือ่ สังคมโดยใช้ความรูค้ วามเข ้าใจจากวรรณคดีทศ่ี ึกษา ในขัน้ ความส�ำเร็จนี้ผู ้สอนจึงมีหน้าทีส่ ่งเสริมให ้ผู ้เรียน
สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวให ้ส�ำเร็จ เพือ่ เสริมสร้างความรู ้สึกภูมใิ จในตนเองอันเป็ นความส�ำเร็จเล็ก ๆ ยิง่ หากมีโอกาส
ใหผ้ ูเ้ รียนได้นำ� ผลงานดังกล่าวไปน�ำเสนอหรือใช้จริงในบริบทนอกชัน้ เรียน ก็จะช่วยเพิม่ ความหมายในชีวติ
และความรูส้ กึ ประสบความส�ำเร็จของผู ้เรียนได้มากยิง่ ขึ้นอีก
รู ปแบบการจัดการเรียนรู ข้ า้ งต้นเป็ นการเสริมสร้างสุขภาวะโดยใช้วรรณคดีเป็ นสื่อ อย่างไรก็ตาม
กระบวนการอ่านวรรณคดีทม่ี งุ่ เน้นการเข ้าใจ การตีความ และการซาบซึ้งยังคงมีความส�ำคัญอยู่ เพียงแต่เพิม่
การเชื่อมโยงสิง่ ทีอ่ ่านกับองค์ประกอบต่าง ๆ ทีส่ ร้างสุขภาวะของผู ้เรียน ดังนัน้ การอ่านวรรณคดีจงึ น�ำไปสู่การรู ้
และเขา้ ใจแง่มุมต่ าง ๆ ที่ส่งเสริมสุ ขภาวะในชีวิตผ่านภาพสะทอ้ นของตัวละครและเรื่องราวในวรรณคดี
ขณะเดียวกันการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมสุขภาวะยังช่ วยใหผ้ ู เ้ รียนได้เชื่อมโยง
ความรูจ้ ากบทเรียนสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงและเปิ ดพื้นทีส่ ำ� หรับพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวติ จริง นัน่ คือ ได้เรียนรู ้
ความส�ำคัญขององค์ประกอบทีช่ ่วยสร้างเสริมสุขภาวะผ่านวรรณคดีพร้อมกับการมีประสบการณ์ตรงในการพัฒนา
องค์ประกอบเหล่านัน้ ในชัน้ เรียน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1
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การจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA ร่วมกับ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน

ผลของการใช้รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นที่มีต่อสุขภาวะของผูเ้ รียน มี 2 ประเภท ดังนี้
1. ผลการวิจยั เชิงปริมาณ ผลจากการวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler พบว่า
ผู เ้ รียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบวัดก่ อนเรียนเท่ากับ 34.90 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบวัด
หลังเรียนเท่ากับ 36.88 เมือ่ น�ำข ้อมูลข ้างต้นมาวิเคราะห์ด ้วยการทดสอบด้วยวิธกี ารทางสถิติ พบว่าผู ้เรียนทีไ่ ด้รับ
การจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน มีสุขภาวะในภาพรวมสู งขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
นอกจากสุขภาวะในภาพรวมจะสูงขึ้นแล ้ว องค์ประกอบทัง้ 5 ทีส่ ่งเสริมสุขภาวะในภาพรวมยังสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงให ้เห็นว่าผู ้เรียนเห็นว่าตนมีอารมณ์เชิงบวก การมีจติ ผูกพัน
ความสัมพันธ์ ความหมายในชีวติ และความส�ำเร็จสู งกว่าก่อนเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 องค์ประกอบแรก
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบวัดสุขภาวะ PERMA-Profiler ก่อนและหลังเรียน
ด้านที่วดั

เต็ม

อารมณ์เชิงบวก
การมีจติ ผูกพัน
ความสัมพันธ์
ความหมายในชีวติ
ความส�ำเร็จ
สุขภาวะในภาพรวม

10
10
10
10
10
50

* p ≤ .05

Pre-test
x
SD
7.13 1.42
7.27 1.21
7.11 1.42
7.17 1.59
6.19 1.09
34.90 5.66

Post-test
x
SD
.877* 7.45 1.11
.965 7.52 1.17
.929 7.51 1.30
.972 7.58 1.30
.960 6.80 0.97
.926 36.88 5.17
S-W

S-W

t

Wilcoxon

.828*
.943
.951
.949
.884*
.929

-2.88*
-2.74*
-2.50*
-2.48*
-4.41*
-4.64*

68.50*
77.50*
89.00*
85.00*
102.00*
151.50*

2. ผลการวิจ ยั เชิ ง คุณ ภาพ จากการวิเ คราะห์บ ทสัม ภาษณ์ อธิบ ายสุ ข ภาวะของผู เ้ รีย นได้ต าม
องค์ประกอบ ดังนี้
		
(1) อารมณ์เชิงบวก ผู ้เรียนได้เรียนรูท้ จ่ี ะรูเ้ ท่าทันอารมณ์ของตน รวมถึงพยายามควบคุมอารมณ์
อารมณ์เชิงลบและสร้างอารมณ์เชิงบวกผ่านการมองโลกในแง่บวก นอกจากนี้ ยังน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปวิเคราะห์
สถานการณ์ในชีวติ ของตนและไปสอนผู ้อืน่ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์มดี งั นี้
“ผมเริม่ รู ส้ กึ ว่าผมเป็ นคนเครียดง่ายจริง ๆ ด้วย แต่พอรู แ้ ล ้วก็พยายามทีจ่ ะปล่อยวางและมองโลก
ในแง่บวกให ้มากขึ้นครับ”
(นร. 052 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ผมรู ส้ กึ ว่าทุกอย่างคิดได้ 2 แง่ บางอย่างผมคิดลบมาตัง้ นานท�ำให ้อารมณ์เสียอยู่บอ่ ย ๆ พออาจารย์
ชวนผมคิดอีกด้านนึงผมก็คิดว่ามันจะเป็ นไปได้ยงั ไง แต่จริง ๆ แล ้วมันก็ทำ� ได้อยู่ ถึงบางเรือ่ งทีว่ เิ คราะห์อารมณ์
ตัวละครผมจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยแต่สดุ ท้ายมันก็เป็ นบทเรียนให ้ผมได้คิด”
(นร. 09 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
“เมือ่ วานน้องผมมาเล่าเรือ่ งทีเ่ ขาทะเลาะกับเพือ่ นมา อยู่ ๆ ผมก็บอกน้องว่าให ้มองว่ามันดีแล ้วทีอ่ ย่างน้อย
ก็ได้รูจ้ กั เพือ่ นมากขึ้น แล ้วก็งงอยู่วา่ คิดได้ไง น้องก็ยงั ว่าผมไม่เคยคิดแบบนี้ แต่มนั ก็ทำ� ให ้เขาหายเครียด”
(นร. 12 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
		 (2) การมีจติ ผูกพัน ผูเ้ รียนได้ทราบคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็งของตนและพยายามที่จะน�ำไปใช้
ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงสนใจทีจ่ ะร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนมากยิง่ ขึ้นตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์มดี งั นี้
2
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“ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองไม่มจี ุดแข็งอะไรเลย ตอนทีท่ ำ� ทีอ่ าจารย์ใหท้ ำ� ก็ยงั งง ๆ อยู่ว่าไอ้แบบนี้
มันเป็ นจุดแข็งได้ดว้ ยหรอ พอได้ลองเอามาใช้แก้ปญ
ั หาของตัวละครในวรรณคดีและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในห ้อง
ก็เลยรู ส้ กึ มันเป็ นจุดแข็ง ... ตอนนี้เวลาจะท�ำอะไรผมก็พยายามทีจ่ ะใช้จุดแข็งทีผ่ มมี”
(นร. 03 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ชอบทีอ่ าจารย์ใหล้ องวิเคราะห์จุดแข็งของตัวละครต่ าง ๆ แลว้ ใหผ้ มใช้จุดแข็งของตัวเองเขา้ ไป
แก้ปญ
ั หาแทน มันสนุกแล ้วก็อยากท�ำกิจกรรมแบบนี้อกี เพราะมันท�ำใหผ้ มรู ส้ กึ ชอบตัวเอง รู ส้ กึ ว่าผมก็มขี ้อดี
อยู่เหมือนกัน”
(นร. 17 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
		 (3) ความสัมพันธ์ ผูเ้ รียนชอบท�ำงานกลุม่ เพราะรูส้ กึ มีส่วนร่วมกับเพือ่ นและเป็ นการช่วยกันเรียน
ช่วยกันท�ำงาน นอกจากนี้ ยังเห็นคุณค่ าของความสัมพันธ์เชิงบวกและน�ำไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวติ จริงของตน
การท�ำงานกลุม่ ยังช่วยให ้ผู ้เรียนทีร่ ูส้ กึ โดดเดีย่ วได้รูจ้ กั และสนิทกับเพือ่ นมากขึ้น น�ำไปสูก่ ารพัฒนาความสัมพันธ์
เชิงบวกนอกชัน้ เรียนซึง่ ช่วยลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้ ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์มดี งั นี้
		
“ผมได้รูจ้ กั เพือ่ นบางคนมากขึ้นแล ้วก็สนิทกับเพือ่ นมากขึ้นด้วย ยิง่ พอได้มาคุยเรือ่ งความสัมพันธ์ต่อกัน
หลังจากทีว่ เิ คราะห์วรรณคดีไปแล ้ว ท�ำให ้ผมได้รูว้ า่ เพือ่ นมองผมยังไง และเราควรแก้ปญ
ั หาหรือเข ้าใจเขายังไง”
(นร. 02 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ผมกลับมานังท�
่ ำตารางเลยว่าผมมีความสัมพันธ์กบั ใครแบบไหนเป็ นบวกหรือเป็ นลบเยอะ ก็เลยเพิง่ รู ว้ า่
ตัวเองมีศตั รู เยอะเหมือนกัน”
(นร. 11 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
“ปกติผมจะอยู่คนเดียว ไปนัง่ สู บบุหรี ฆ่ ่ าเวลาตอนพัก ตอนนี้ก็ไม่ทำ� ละไปเล่นกีฬากับเพือ่ นแทน
กลางวันก็ไปนังกิ
่ นข ้าวกับเพือ่ น”
(นร. 15 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
		 (4) ความหมายในชี วิต ผู เ้ รียนได้ตระหนักถึงการตัง้ เป้ าหมายในชีวติ และเริ่มต้นตัง้ เป้ าหมาย
เพือ่ ตนเองและครอบครัว ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์มดี งั นี้
“ผมเลีย่ งทีจ่ ะไม่คดิ เรือ่ งเป้ าหมายอะไรในชีวติ มาตลอดเพราะกลัวจะต้องใช้ชีวติ จริงจัง พอต้องคิดขึ้นมา
จริง ๆ ก็เลยรู ว้ า่ ผมยังไม่รูจ้ กั ตัวเอง แต่เพือ่ นบางคนเล่าได้เป็ นฉากถึงเรียนจบแล ้ว ตอนนี้เลยต้องตัง้ เป้ าหมาย
อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเรียนให ้จบให ้ตัวเองมีวฒ
ุ ิ ให ้พ่อแม่ได้ภมู ใิ จ”
(นร. 03 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
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		 (5) ความส�ำเร็จ ผู ้เรียนเรียนรูท้ จ่ี ะมองความส�ำเร็จทีใ่ กล ้ตัวมากยิง่ ขึ้น ท�ำให ้มีกำ� ลังใจทีจ่ ะพัฒนาตน
ให ้ประสบความส�ำเร็จเรื่องอืน่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยงั เห็นคุณค่าของตนมากขึ้นจากการตัง้ เป้ าหมายและพยายาม
ท�ำให ้ส�ำเร็จ ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์มดี งั นี้
“ผมมักคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่ง ท�ำอะไรไม่คอ่ ยส�ำเร็จสักอย่าง อยากสอบผ่านยังไม่ผา่ นเลย รูส้ กึ ไร้คา่ มาก
แต่พอเรียนแล ้วกลับไปคิดดีดีก็คิดว่าทีเ่ ลิกบุหรีไ่ ด้นนแหละคื
ั่
อส�ำเร็จมาก ๆ มันท�ำใหผ้ มตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำเรือ่ งอืน่
ในชีวติ ให ้มันส�ำเร็จด้วย”
(นร. 15 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2561)
“ผมแอบแข่งกับเพือ่ นคนนึงเงียบ ๆ เขาเก่งกว่าผมเกือบทุกอย่าง มันท�ำให ้ผมไม่มคี วามสุข แต่วชิ านี้
ท�ำให ้ผมรูส้ กึ ว่ามีหลายสิงที
่ ผ่ มก็ทำ� ได้ดกี ว่าและแต่ละคนมันเก่งไม่เหมือนกัน พอคิดแบบนี้กม็ คี วามสุขมากขึ้นครับ”
(นร. 16 (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้
รู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยกับการออกแบบและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ ส่วนแรกประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ อารมณ์เชิงบวก การมีจติ ผูกพัน ความสัมพันธ์
ความหมายในชีวติ และความส�ำเร็จ โดยในขัน้ การมีจติ ผูกพันยังรวมถึงการเรียนรูเ้ กี่ยวกับคุณลักษณะทีเ่ ป็ น
จุดแข็งของตนด้วย การเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ผู ้เรียนจะได้เรียนรูป้ ระเด็นต่าง ๆ ผ่านบทอ่านและการจัดการเรียนรู ้
ของผู ส้ อน ก่ อนที่จะน�ำความรู เ้ หล่านัน้ ไปวิเคราะห์เนื้อเรื่องหรือตัวละครในวรรณคดีท่ีกำ� ลังศึ กษากันอยู่
แลว้ เชื่อมโยงเขา้ กับประสบการณ์เดิมของตนเพื่อสร้างการตระหนักรู ถ้ ึงความส�ำคัญอันน�ำไปสู่การพัฒนา
แนวทางการสร้างสุขภาวะในชีวติ จริง การจัดการเรียนรูเ้ ช่นนี้สอดคล ้องกับที่ Slem (2016) อธิบายว่าครูสามารถ
ใช้วรรณคดีเพือ่ สร้างความเขา้ ใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ทีช่ ่วยส่งเสริมสุขภาวะ หรือที่ Russo-Netzer
และ Ben-Shahar (2011) กล่าวว่าวรรณคดีหรือสื่อการอ่านในชีวติ ประจ�ำวันสามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกบั การน�ำไปใช้ในชีวติ จริงได้
ส�ำหรับส่วนของการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู น้ นั้ ผูส้ อนจะต้องออกแบบการจัดการ
เรียนรูแ้ ละสร้างสิง่ แวดล ้อมในการเรียนทีส่ นับสนุนองค์ประกอบทัง้ 5 ของรูปแบบ PERMA และส่งเสริมการใช้
คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งของผูเ้ รียน ลักษณะเช่นนี้สอดคล ้องกับแนวทางการน�ำแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้
ที่ Waters (2011) ได้อธิบายว่า นอกจากการน�ำแนวคิดไปใช้จดั การเรียนรูใ้ นรายวิชาแล ้ว ผูส้ อนยังสามารถ
ใช้กรอบแนวคิดของแนวคิดนี้ไปจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนอย่างเป็ นระบบได้
ดังนัน้ รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นจึงตอบสนองกับจุดมุง่ หมายของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
โดยเฉพาะส่ ว นที่น�ำ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นด้า นการศึ ก ษาอย่ า งชัด เจน กล่า วคือ มุ่ง ปลู ก ฝัง สุ ข ภาวะพร้อ มกับ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หาด้านสุขภาวะ สร้างความพึงพอใจในชีวติ และส่งเสริมการเรียนรู ้
อย่างสร้างสรรค์ (Seligman, 2009; 2010)
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จุดเด่นของรู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่พี ฒ
ั นาขึ้นนี้ คือ การเชื่อมโยงแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้
ในการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทย ซึ่งเป็ นการบูรณาการความรู ท้ างภาษาไทยและจิตวิทยาด้านการปรึกษา
และการแนะแนว เพื่อ สร้า งเสริม สุ ข ภาวะของผู เ้ รีย นให เ้ ข ม้ แข็ง รวมถึง การเป็ น แนวทางส�ำ หรับ ผู ส้ อน
ในการจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยควบคู่ไปกับการจัดบรรยากาศการเรียนรู เ้ ชิงบวก ซึ่งจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียน
ทัง้ ทางด้านสติปญ
ั ญาและด้านจิตใจ นอกจากนี้ รูปแบบนี้ยงั ช่วยส่งเสริมการเรียนรูว้ รรณคดีไทยของผูเ้ รียน
ผ่านการเชื่อมโยงเนื้อหาวรรณคดีทศ่ี ึกษากับชีวติ จริง การคิดขัน้ สูง และการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
ซึ่ง ก่ อ ให เ้ กิด ความความรู ค้ วามเข า้ ใจและความตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของวรรณคดีไ ทยมากกว่า การเรีย นรู ้
วรรณคดีไทยแบบปกติเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบขา้ งต้นมีจุดอ่อนที่สำ� คัญ คือ ผูส้ อนจ�ำเป็ นจะต้องมีความรู แ้ ละความเขา้ ใจ
เกี่ยวกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพือ่ ให ้จัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของแนวคิด
ดังกล่าว มากไปกว่านัน้ คือ ผูส้ อนยังจ�ำเป็ นที่จะต้องจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยก่อนที่จะใช้รูปแบบการจัด
การเรียนรูน้ ้ ี ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการสร้างความรูค้ วามเข ้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยทีศ่ ึกษา ผู ้สอน
จึงต้องจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยใหม้ คี ุณภาพเพือ่ ใหก้ ารจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ผลของการใช้รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นที่มีต่อสุขภาวะของผูเ้ รียน
ผลการวิจ ยั ส่ ว นนี้ ส อดคล อ้ งกับ สมมติฐ านที่ต งั้ ไว ้ กล่า วคื อ การจัด การเรี ย นรู โ้ ดยใช้รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู ว้ รรณคดีไทยตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกโดยใช้รูปแบบ PERMA กับการจัดการเรียนรู ้
คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐานมีผลต่อสุขภาวะของผูเ้ รียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 ทัง้ นี้ อภิปรายได้วา่
การจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยโดยใช้รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นสามารถพัฒนาสุขภาวะของผู ้เรียนได้ เนื่องจากผู ้เรียน
ได้นำ� ความรู เ้ กี่ยวกับองค์ประกอบต่ าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาวะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครในวรรณคดี
ซึง่ เป็ นภาพสะทอ้ นของประสบการณ์ชวี ติ ทางอ้อมทีส่ อนใหเ้ ข ้าใจว่าควรต้องใช้ชวี ติ อย่างไร อีกทัง้ การทีผ่ ูเ้ รียน
ได้เชื่อมโยงข ้อคิดหรือความรูท้ ไ่ี ด้ไปพิจารณาตนเองหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ช่วยให ้ผู ้เรียนเกิดความรูค้ วามเข ้าใจ
เห็นความส�ำคัญ และพยายามจะน�ำความรูเ้ หล่านี้ไปใช้ ส่งผลให ้มีสุขภาวะทีด่ ขี ้นึ ในทุกด้าน ดังทีง่ านวิจยั จ�ำนวน
มากแสดงให ้เห็นว่า การเรียนวรรณคดีสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาวะ (Croom, 2015; White & Waters, 2015)
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบ PERMA (Croom, 2015; Noble & McGrath, 2014) และ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจุดแข็งเป็ นฐาน (Gander, Proyer, Ruch, & Wyss, 2013; Linkins,
et al., 2015)
การออกแบบและการสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมองค์ประกอบต่าง ๆ ของสุขภาวะก็มสี ว่ นส�ำคัญ
ในการพัฒนาสุขภาวะของผูเ้ รียน กล่าวคือ การเปิ ดโอกาสใหผ้ ูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ การเรียนรูแ้ ละ
แสดงความเห็น การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมการใช้คุณลักษณะทีเ่ ป็ น
จุดแข็งของผู ้เรียนในการท�ำกิจกรรมการส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันและการสือ่ สารอย่างสันติ การมอบหมายงาน
ใหผ้ ูเ้ รียนได้ใช้ความรูใ้ นชัน้ เรียนเพือ่ สร้างประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื หรือส่วนรวม การจัดกิจกรรมหรือมอบหมายงาน
ที่ไม่ง่ายหรือยากเกินไปเพื่อสร้างความทา้ ทายแก่ ผูเ้ รียน และการพูดคุยหรือร่ วมกันหาวิธีรบั มือกับปัญหา
หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน นับเป็ นการสร้างสภาพแวดลอ้ มที่สนับสนุ นใหผ้ ู เ้ รียนพัฒนา
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องค์ประกอบต่าง ๆ ของสุขภาวะของตนผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง ดังนัน้ ผู ้เรียนจึงมีสุขภาวะทีส่ ูงขึ้นในทุกด้าน
สอดคล ้องกับงานวิจยั ทีว่ า่ การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรูส้ ง่ ผลต่ออารมณ์เชิงบวก การมีจติ ผูกพัน
ความสัมพันธ์ ความหมายในชีวติ และความส�ำเร็จ ซึง่ น�ำไปสู่การมี สุขภาวะทีด่ ี (Fenton, 2010; Croom, 2015)
อนึ่ง การวิจยั ครัง้ นี้มขี ้อจ�ำกัดคือไม่มกี ลุม่ ควบคุมในการทดลองจึงไม่สามารถอ้างอิงผลการวิจยั ไปยัง
ประชากรได้อ ย่ า งชัด เจน หากมีก ารทดลองอีก ครัง้ หนึ่ ง โดยเพิ่ม กลุ่ม ควบคุ ม และมีก ารสุ่ ม กลุ่ม ตัว อย่ า ง
อย่างเหมาะสม จะท�ำให ้ผลการวิจยั มีความตรงมากยิง่ ขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน� ำผลการวิจยั ไปใช้
การน�ำรู ปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ไปใช้ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษานัน้ ผู ส้ อนจ�ำเป็ นจะต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู ใ้ หต้ อบสนองมาตรฐานและตัวชี้วดั ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ทัง้ นี้ แนวคิดการออกแบบหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยใช้วรรณคดีเป็ นฐานน่าจะช่วยใหผ้ ูส้ อนสามารถ
จัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือสามารถจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทยทีส่ ่งเสริมสุขภาวะของ
ผูเ้ รียน โดยไม่ละเลยการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาไทย เพราะ
ใช้ทกั ษะเหล่านี้ในการเรียนวรรณคดีและพัฒนาสุขภาวะ เช่น การอ่านบทอ่านเรื่องสุขภาวะ การเขียนจดหมาย
ถึงตัวเองในอดีตหรืออนาคต การแต่ งบทร้อยกรองเพื่อใหก้ ำ� ลังใจเพื่อน เป็ นต้น การออกแบบการเรียนรู ้
ตามลักษณะนี้จะช่วยใหผ้ ูส้ อนและผูเ้ รียนไม่เสียเวลาไปกับการเรียนวรรณคดีไทยเพียงอย่างเดียว จึงไม่มี
ปัญหาด้านการจัดการเรียนรูไ้ ม่ครบหรือไม่ตรงมาตรฐานและตัวชี้วดั (ชวิน พงษ์ผจญ, 2562)
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป มีดงั นี้
1. ควรมีการน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นนี้ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรูว้ รรณคดีไทย
ที่ไ ม่ ไ ด้มีล กั ษณะเป็ น เรื่ อ งราวที่มีต วั ละคร หรื อ อาจจะพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ว้ รรณคดีไ ทย
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกทีเ่ หมาะสมกับวรรณคดีไทยลักษณะอืน่ เช่น วรรณคดีคำ� สอน งานเขียนลักษณะ
พาหะแห่งความนึกคิด (poem of ideas)
2. ควรมีการน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึ้นนี้ไปทดลองกับตัวแปรตามอืน่ ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปญ
ั หา เป็ นต้น
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