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บทคัดย่อ 
            การวิจัยมีวัตถุประสงคค์ือ เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ด าเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 - 6  ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพระดับดี รวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนจ านวน 32 คน และการตอบแบบสอบถามของนักเรียนจ านวน 313 คน 
วิเคราะห์หาจ านวนองค์ประกอบด้วยวิธีสกัดตัวประกอบหลัก  ค้นหาตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียน พบว่า องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน มี  10 
องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ซึ่งสามารถส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ได้ร้อยละ 61.017 ดังนี้ 1) 
ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนและโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล สนับสนุนการเรียนรู้ 2) 
ครอบครัวเป็นแบบอย่าง ให้ความรัก ยอมรับ อบรมสั่งสอนและสนับสนุน  3) การพ่ึงพาอาศัยกันในกลุ่มเพ่ือน 
4) การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 5) สมรรถนะ คุณลักษณะ จิตใจ อารมณ์ของตัว
นักเรียนเอง 6) คุณลักษณะของอาจารย์ในการเป็นผู้ชี้แนะ 7) สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนกับนักเรียน 8) การ
จัดการเรียนการสอน 9) การจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและสนับสนุนจูงใจในการเรียนรู้ 10) การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและการเอื้อโอกาสการท ากิจกรรม 
  
ค าส าคัญ: องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
 
ABSTRACT 

 

         The purpose of this study was to develop the learning happiness supporting factors 
and indicators for Chulalongkorn University Demonstration Primary School students.  The 
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study employed qualitative and quantitative research methods.  Participants and the target 
groups were students of Pratomsuksa 5 - 6. The data were collected by an interview of 32 
students and a set of questionnaire answered by 313 students. The data were analyzed using 
Principal Component Factoring to look for the number of factors and indicators supporting 
the students’ learning happiness. Results found that there were 10 factors in which 
altogether comprise 61.017% of the factors, with students’ learning happiness indicators as 
follows: 1) Community and school environment, facilities and personnel supporting learning 
factor, having 13 indicators. 2) Family factor as role model, giving love, acceptance, guidance, 
and support, having 8 indicators 3) Peer factor giving support among one another,  having 6 
indicators.  4) Learning support management factor, having 7 indicators. 5) Capabilities and 
personal attributes of learners factor, having 9 indicators. 6) Teacher’s ability in giving 
guidance factor, having  5 indicators. 7) Peers relations factor, having 4 indicators. 8) Learning 
and teaching factor, having 4 indicators.  9) School – parents communication and learning 
encouragement factor, having 3 indicators.  10) Students’ engagement in activities and 
opportunities given to participate in activities, having 3 indicators. 
 
KEYWORDS: Factors and Indicators, Students’ Learning Happiness Support, Chulalongkorn 
University Demonstration Primary School Students 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ ทุกระดับการศึกษา  
พึงเน้นให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ อยาก
รู้อยากเรียนเป็นเบื้องต้น แล้วจึงพัฒนาทักษะการ
ท างานควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ (ธีระ รุญเจริญ
, 2562ก) เริ่มจากพัฒนาผู้เรียนให้มีฉันทะ คือความ
อยากที่จะท าสิ่งดีงามในการเรียนรู้ (สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ [ป.อ. ปยุตฺโต], 2562) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้ มี คุณลั กษณะของคนไทยในอนาคตที่ พึ งมี
คุณลักษณะเด่น คือ  มีคุณธรรมน าความรู้ สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข มองกว้าง คิดไกล ใฝุสูง มุ่งท างานและสร้าง
ความเชี่ยวชาญในชีวิต คิดเป็นอย่างสร้างสรรค์  
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต รู้จักคิด
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ รักการท างาน รักการเปลี่ยนแปลง 
รอบรู้ภาษาสากล ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดี  เข้าใจ
วัฒนธรรมนานาชาติ มีค่านิยมสากล และสามารถ
บูรณาการวิถีชีวิตไทยกับสังคมสากลอย่างมีความสุข 
(ธีระ รุญเจริญ, 2562ข) มีหลายคุณลักษณะที่เพ่ิมเติม
จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ง

มีการปรับปรุ งครั้ งใหญ่ ใน พ.ศ. 2560  อีกทั้ ง
สถานศึกษาจะต้องสร้างหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญาหลากหลาย มีทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิต 
เป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง เพ่ือสันติสุข ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นบุคคลเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี บนพ้ืนฐานค่านิยม
ร่วมที่ดี มีลักษณะนิสัยและคุณธรรมพ้ืนฐานที่เป็น
ความดีงาม ตอบสนองเปูาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนไทยในยุคปัจจุบัน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2561; กมล รอดคล้าย, 2562) แต่ละ
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีเอกลักษณ์และมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ท่ีคาดหวัง  
        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุาย
ประถมมีการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ “Fun Find 
Focus” มุ่งจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก 
ค้นหาสิ่งที่นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้ และค้นพบสิ่งที่
นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดออกไป จัด
ให้มีรายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความสมัครใจ (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม, 2562ก) ซึ่งน่าจะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีเมื่อได้รับการตอบสนองตาม
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ต้องการ (Maslow, 1998) เกิดความพึงพอใจและเห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต น าไปสู่ความสุขในการ
เรียนรู้ (กรมสุขภาพจิต, 2554)  และยังอาจเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบกัน อันอาจเกิดจากการ
เรียนรู้อย่างเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้ (พระไพศาล วิ
สาโล, มปป.) ในกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้ 
นักเรียนได้มี โอกาสทั้งเรียนรู้ ในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเรียนรู้สิ่งที่ชอบเพ่ิมเติม ล้วนเป็น
โอกาสในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน อาจารย์ 
และชุมชน นอกจากนี้ความสุขในการเรียนรู้ยัง
เกี่ยวข้องกับความฉลาดและพันธุกรรมของนักเรียน
ด้วย (Mineo, 2017) รวมทั้งความสนใจใฝุรู้ของ
นักเรียน ความพึงพอใจในตนเอง และทัศนะต่อการ
เรียนรู้ (ปัทมา ทองสม, 2554) ซึ่งยังอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขอันจะท าให้
เรียนรู้ได้ดี ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการเรียนรู้ 
(วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2562ก) เกีย่วเนื่อง
กับบริบทของโรงเรียน สภาพการสนับสนุนการเรียนรู้
ของครอบครัว กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ผู้สอน และอ่ืน ๆ 
ประเด็นส าคัญเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญที่โรงเรียนให้
ความส าคัญ พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์โรงเรียนในการเป็นสถาบันการศึกษา
มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
งานบริหาร เพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม, 2560)  
          การจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข สนุก ค้นหาสิ่งที่นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้และ
ค้นพบสิ่งนักเรียนชอบ ผนวกกับปัจจัยอื่น ๆ หลาย
ประการ ได้แก่ ด้านตัวนักเรียนเองที่มีความพึงพอใจ
ในการเรียน สนใจใฝุรู้  มีทัศนะที่ดีต่อการเรียน มี
เพ่ือนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการเรียนรู้  ใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีครูอาจารย์ที่ดี  
พร้อมกับมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมและสนับสนุน 
แวดล้อมด้วยชุมชนที่เป็นมิตร สุขสงบ และมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (ฐิติยา อัลอิดรีสี, 2551; ปัทมา 
ทองสม, 2554; ส าราญ สิริภคมงคล ศิริเดช สุชีวะ 
และโชติกา ภาษีผล, 2556; ธารณ์ ทองงอก ภารดี 
อนันตนาวี สุขุม มูลเมือง คุณวุฒิ คนฉลาด , 2557 : 

1-17; ส าอางค์ สุดสะอาด สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ 
สุทธิธาทิพย์, 2560; Talebzadeh & Samkan, 2011) 
นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับสภาพปัจจุบันและบริบท
ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ซึ่งโรงเรียนได้มีการศึกษา
ความสุขของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน พบว่า
นั กเรี ยนส่ วนใหญ่มีความสุข (โรงเรี ยนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม, 2563) เป็น
เบื้องต้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ทีน่่าจะ
ปรากฏชัดในระดับชั้นที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียน ซึ่งได้เรียนรู้ในโรงเรียนใกล้ความอ่ิมตัว เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ของโรงเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีความสุข ได้เรียนสิ่งที่ชอบและต้องการ และได้
ค้นพบความสามารถหรือศักยภาพของแต่ละคนอัน
อาจเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น สู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้สารสนเทศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
          2. ได้สารสนเทศเบื้องต้นที่สามารถประยุกต์สู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดกระบวนการวิจัย
ด าเนินงานตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ดังต่อไปนี้  
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม   
           ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
           ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  คือ นักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถม ในช่วงปลายปีการศึกษา 2562 จ านวน 
35 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย กระจายใน
ทุกห้องเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมีความรู้หรือประสบการณ์ในการศึกษาความสุข
ในการเรียนรู้ จ านวน 9 คน 
         กลุ่ มตั วอย่ าง ให้ ข้ อมู ล เชิ งปริ มาณ คื อ 
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมปีที่  5 และ 
ประถมปีที่  6 ที่ได้จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
ช่วงเวลา คือ นักเรียนชั้นประถมปีที่  5 และ ประถม
ปีที่  6 ในปีการศึกษา 2563 จ านวนชั้นเรียนละ 210 
คน รวม 420 คน 
         การวิจัยด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอนดังราย 
ละเอียดต่อไปนี้ 
        ขั้นตอนที่  1 การศึกษาและก าหนดองค์ 
ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม   
           ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการโดย ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในช่วงปลายปีการศึกษา 
2562  เก็บข้อมูลได้ 32 คน สู่การร่างองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม แล้วจัด
ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสุขใน
การเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  
เครื่องมือ 
ประเภทและลักษณะของเครื่องมือ 
             (1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมของเครื่องมือระหว่าง 4.40 – 5.00  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence)  ระหว่าง 0.80 – 1.00  นับว่ายอมรับ
ได้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2546 ) ส าหรับเครื่องมือที่ใช้
ในจัดประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบตรวจสอบ
คุณภาพของร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริม
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย  ฝุ ายประถม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบประเมินความเหมาะสม 5 
ระดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลได้จาก
นักเรียนจ านวน 32 คน วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส่วนการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของร่าง
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  และให้ข้อเสนอแนะ ได้
ค่าเฉลี่ ยความเหมาะสมระดับมากถึงมากที่สุ ด 
ระหว่าง 4.24 – 5.00  นับเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพดี 
(บุญชม ศรีสะอาด,  2546 : 162) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการประชุม พร้อมข้อเสนอแนะน าสู่การสร้าง
แบบสอบถามการวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
              

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองตัวบ่งชี้เพื่อหาค่าความ
เชื่อม่ันและอ านาจจ าแนกของเครื่องมือ และ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) 
        การทดลองตัวบ่งชี้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นและ
อ านาจจ าแนกของเครื่องมือ คณะผู้วิจัยน า
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ที่ผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยผู้คุณวุฒิ  สร้างเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ  ตามเกณฑ์เช่นเดียวกับขั้นตอน
ที่ 1 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 กลุ่มเดียวกับที่ให้สัมภาษณ์ ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1  
จ านวน 33 คน วิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) 
จ าแนกรายด้าน เท่ากับ 0.783 - 0.895  ในภาพรวม
เท่ากับ  0.929 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง  
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0.21 – 0.73  เป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพดี ใช้ใน
การวิจัยได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิ
ประศาสน์, 2545)   แล้วจึงรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างว่าเป็นไปตามองค์ 
ประกอบและตัวบ่งชี้หรือไม่   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมปีที่  5 และ 
ประถมปีที่  6 โดยใช้แบบสอบถามสภาพความเป็น
จริงตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุข
ในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม จ านวน 70 ข้อ เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ รวบรวมข้อมูลได้ 313 ชุด 
ซึ่งถือว่าดี (as good) (Comrey & Lee, 1992 cited 
in Pearson & Mundform, 2010 : 366)  วิเคราะห์
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) จากแบบ 
สอบถามที่มีความสมบูรณ์ วิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อน
การวิ เคราะห์องค์ประกอบ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ใช้ Bartlett’s Test of Sphericity 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น 
Identity Matrix หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า ไค - 
สแควร์ ที่มีนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่านัยส าคัญที่
ก าหนดจะปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
เป็น Identity Matrix หากผลการทดสอบพบว่า
ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอที่จะใช้สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามได้ และ
สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Hair & 
Others, 2006 : 115) แล้วทดสอบความเหมาะสม
ของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยค่าดัชนี
ไคเซอร์ - ไมเยอร์  - ออลคิน (The Kaiser – Mayer 
– Olkin Measure of Sampling Adequacy : 
MSA) ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สังเกตได้ และขนาดของ
สหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ขจัด
ความแปรปรวนของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปแล้ว ค่าที่
เหมาะสมจะต้องมีค่ามากกว่า 0.50 และถ้าค่า KMO 

ยิ่งเข้าใกล้ 1 จะเหมาะสมมากในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ จึงวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
โดยการวิเคราะห์เชิงส ารวจ สกัดปัจจัยเพ่ือพิจารณา
จัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principle Component Analysis : PCA) และใช้วิธี
หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแว
ริแมกซ์ (Varimax) ดังนี้ 
      ก. การก าหนดองค์ประกอบ ตามที่ Hair & 
Others (2006 : 122) เสนอเกณฑ์ ว่า องค์ประกอบ
ที่มีค่าไอเกนเกิน 1  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ประกอบกับ ที่ เสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2555 อ้างถึงใน ธวัช
ชัย  เกิ้นโนนกอก และคณะ, 2559 : 98 - 106) ระบุ
ว่า องค์ประกอบนั้นต้องมีตัวบ่งชี้อย่างน้อย 3 ตัว
บ่งชี้ รวมทั้งที่ Hair & Others (2006 : 122) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าการใช้ค่าไอเกนเป็นเกณฑ์ในการก าหนด
องค์ประกอบจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อจ านวน
ตัวแปรอยู่ระหว่าง  20 – 50 ตัวแปร 
         ข. การพิจารณารายข้อ ใช้การพิจารณาความ
มีนัยส าคัญของน้ าหนักองค์ประกอบ  ตามที่ Hair & 
Others (2006 : 127 - 128) เสนอไว้ 2 ลักษณะ คือ 
คว ามมี นั ย ส า คั ญ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ( Practical 
Significance)  และ ความมีนั ยส าคัญเชิ งสถิ ติ 
(Statistic Significance)  กล่าวคือ กรณีพิจารณา
คว ามมี นั ย ส า คั ญ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ( Practical 
Significance) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปร 
สามารถประเมินค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 3 ระดับ คือ 
          - ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ± 0.30 ถึง ± 0.40 
เป็นค่าที่อยู่ในระดับต่ าที่สามารถตีความโครงสร้าง
ของข้อมูล 
          - ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ± 0.50 หรือ
มากกว่า จะได้รับการพิจารณาว่ามีนัยส าคัญในเชิง
ปฏิบัติ 
          - ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเกินกว่า ± 0.70 
เป็นตัวบ่งชี้ของโครงสร้างข้อมูลที่ได้มีการนิยามมา
อย่ างดี  และเป็นจุดมุ่ งหมายในการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ 
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             ในการพิจารณา ความมีนัยส าคัญเชิงสถิติ 
(Statistic Significance) ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
พิจารณาประกอบกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 
330 อนุโลมให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ ส าหรับการ
พิจารณาข้อมูลรายข้อ คณะผู้วิจัยก าหนดใช้เกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป ตามที่ Hair & Others (2006 : 129) 
เสนอไว้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
       การวิเคราะห์หาจ านวนองคประกอบโดยการ
สกัดองค์ประกอด้ วยวิ ธี สกัดตัวประกอบหลัก      
(Principal Component Factoring) เพ่ือค้นหา
จ านวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุข
ในการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม พบว่ามี 10 องคประกอบ 
โดยองคประกอบที่ 1 –10 มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 
7.455 ,4.580, 4.370, 4.295 ,4.137, 3.383, 2.580, 
2.363, 2.348 และ 2.319 ตามล าดับ และเมื่อหมุน
แกนแล้วพบว่าค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ
12.024, 19.410, 26.458, 33.386, 40.059, 45.515, 
49.676, 53.488, 57.276 และ 61.017 ตามล าดับ 
และมีค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้ง 
10 องคประกอบ  เท่ากับ 61.017 สามารถอธิบายได
วา องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขใน
การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งได้
ตัดตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ ากว่า 0.30 
จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คงเหลือ 62 ตัวบ่งชี้ สามารถเป็น
องค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถมไดรอยละ 61.017 จึง
เปรียบเทียบองคประกอบต้นแบบกับองคประกอบที่
ไดจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดเรียงล าดับตาม
องค์ประกอบต้นแบบได้ 10 องคประกอบ ดังต่อไปนี้ 
      1. องค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชน
และโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล 
สนับสนุนการเรียนรู้ มี 13 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้ อยละ 12.024 มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .790 - .404 ตามล าดับดังนี้   

คือ 1) บุคคลในชุมชนมีความเป็นมิตร สุภาพ 
ไว้วางใจได้ 2) การจราจรรอบ ๆ โรงเรียน สะดวก 
ปลอดภัย  3)  บริเวณรอบโรงเรียนมีอากาศดี เอ้ือต่อ
สุขภาพที่ดีของนักเรียน 4) บุคคลในชุมชนมีความ
เป็นกันเอง มักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจกับนักเรียน  
5) ชุมชนรอบๆ หรือใกล้ โรงเรียนมีความสงบ 
ปลอดภัย  6) ชุมชนรอบ ๆ หรือใกล้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้หลากหลาย มีสถานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพ่ิมเติม มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  7) ชุมชนมีการส่งเสริม
การเล่ นกีฬา การออกก าลั งกายเ พ่ือสุ ขภาพ  
8) โรงอาหาร ห้องพยาบาล ปลอดโปร่ง บริการดี 
9) บรรยากาศในโรงเรียน เน้นการแบ่งปัน ช่วยเหลือ
กัน มากกว่าการแข่งขัน  10)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่น่ าสนใจ เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค์  ทั้ งที่ เป็น
ธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม  11) โรงเรียนจัด
กิจกรรม และหลักสูตรเสริมที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน 12)   อาจารย์สร้างแรง
บันดาลใจ กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้น กล้าคิด 
กล้าแสดงออก ทบทวนตนเอง และฝึกให้แก้ไขปัญหา 
13) ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
         2. องค์ประกอบครอบครัวเป็นแบบอย่างให้
ความรัก ยอมรับ อบรมสั่งสอน และสนับสนุน มี 8 
ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
7.386 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .786 -.396 
ตามล าดับดังนี้ 1) คนในครอบครัวของนักเรียนรักใคร่
กัน เป็นแบบอย่างที่ดี 2)  ผู้ปกครองมีความยืดหยุ่น 
ไม่เข้มงวดจนเกินไป และให้อภัยแก่นักเรียนเสมอ 3) 
ผู้ปกครองรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา ให้
ค าแนะน าอย่างมีเหตุผล ตักเตือนเมื่อท าผิด และ
ชมเชยเมื่อนักเรียนประสบความส าเร็จ 4) ผู้ปกครอง
ให้ความส าคัญกับนักเรียน ให้ความรัก ความอบอุ่น 
ไว้วางใจและเชื่อใจนักเรียน 5) ผู้ปกครองมักท า
กิจกรรมร่วมกับนักเรียน 6) ผู้ปกครองสอนให้
นักเรียนเป็นคนดี สอนมารยาท และวิธีการเข้าสังคม 
7)  ผู้ปกครองสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องแปลกใหม่ 
สร้างสรรค์ ช่วยคิดงาน ช่วยสอนการบ้าน  8) 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับโรงเรียน  

3. องค์ประกอบการพ่ึงพาอาศัยกัน 



 

หน้า 54 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ในกลุ่มเพ่ือน มี 6 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 7.048 มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง .727-.478 ตามล าดับดังนี้ 1) เพ่ือนของ
นักเรียนให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ดี ร่วมทุกข์ร่วมสุข 
เห็นอกเห็นใจ ไม่ทอดทิ้งกันเวลามีปัญหา 2) เพ่ือน
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ค้นคว้า ชักชวนให้ท าสิ่ง
ดี ๆ 3) เพ่ือนของนักเรียนให้ความช่วยเหลือ ให้
ก าลังใจกันโดยไม่ชักช้า 4) เพ่ือนของนักเรียนส่วน
ใหญ่เป็นคนน่าคบ ให้อภัยกันและกัน ไม่แกล้งกัน 5) 
เพ่ือนของนักเรียนให้ความสนใจ และตั้งใจช่วยกันท า
กิจกรรม จนงานกลุ่มส าเร็จ  6) เพ่ือนมักพูดคุยกัน 
รับฟังเรื่องราวและปัญหาของนักเรียนระหว่างที่อยู่ใน
โรงเรียน 
         4. องค์ประกอบการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในโรงเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ ร้ อยละ  6.928 มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .626 - .347 ตามล าดับดังนี้ 1) 
โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก และรักษาความ
ปลอดภัย 2) โรงเรียนจัดอาจารย์ที่เก่งให้มาสอน
นักเรียน 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) 
โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมด้านความรู้ 
5) โรงเรียนมีระเบียบแบบแผนที่ดี ช่วยให้นักเรียนมี
วินัย นักเรียนภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ 6) โรงเรียน
สะอาด สงบ ร่มรื่น ปลอดโปร่ง ปลอดภัย เป็น
ธรรมชาติ ช่วยให้สบายใจ 7) อาจารย์จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดให้นักเรียนได้ลงมือท างาน 
ท าสิ่งที่ท้าทาย และรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ท า 
       5. องค์ประกอบสมรรถนะ คุณลักษณะ จิตใจ 
อารมณ์ของตัวนักเรียนเอง มี 9 ตัวบ่งชี้  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.673 มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .683 - .410 ตามล าดับดังนี้  
1) นักเรียนมักเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการอ่าน และใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  2) นักเรียนรู้จักใช้ชีวิต
อย่างพอดี ประหยัด เรียบง่าย แบ่งเวลาท างาน 3) 
นักเรียนขยัน กระตือรือร้น เตรียมพร้อม ตั้งใจเรียน 
ท างานส่งอาจารย์ตามเวลาที่ก าหนด 4) นักเรียนมี
ความเป็นผู้น า มีวินัย น าเพ่ือนคิด เล่น อาสาท างาน
ให้ส่วนรวม 5) นักเรียนให้ก าลังใจเพ่ือน พูดให้เพ่ือน

สบายใจเสมอ 6) นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่น 
คิดเรื่องราวต่าง ๆ และสื่อสารกับผู้ อ่ืนอย่างอิสระ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 7) นักเรียนแบ่งปัน ชอบ
ช่วยเหลือเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน ๆ เสมอ 8) นักเรียน
มักแสดงออก และซักถามอาจารย์ในเรื่องที่ไม่เข้าใจ 
9) นักเรียนชอบเรียนรู้เพ่ืออนาคตที่ดีของตนเอง  
        6. องค์ประกอบคุณลักษณะของอาจารย์  
ในการเป็นผู้ชี้แนะ มี 5 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 5.456 มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง .725 - .511 ตามล าดับดังนี้  1) อาจารย์
ชี้แนะให้นักเรียนเป็นคนดี ให้ก าลังใจเมื่อท าความดี  
2)  อาจารย์ตักเตือนเมื่อนักเรียนท าผิด ให้ความเป็น
ธรรมกับนักเรียนอย่างทั่วถึง 3) อาจารย์ให้
ความส าคัญ เอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาที่ดี ให้ค าแนะน า
อย่างมีเหตุผล 4) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ จริงใจ  5) อาจารย์
เป็นคนทันสมัย มีความเข้าใจ หวังดี และเป็นกันเอง
กับนักเรียน 
        7. องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนกับ
นักเรียนมี 4 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 4.161 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง 
.626-.491 ตามล าดับดังนี้  1) เพ่ือนมักพูดคุยกัน รับ
ฟังเรื่องราวและปัญหาของนักเรียน เมื่ออยู่ในที่บ้าน
หรือที่อ่ืน ๆ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ  2) เพ่ือนนักเรียนให้
ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจกันทางอ้อม เช่น ส่ง
ข้อความผ่านสื่อออนไลน์  3) นักเรียนและเพ่ือนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดบทลงโทษของตนเองเมื่อมี
ปัญหาที่โรงเรียน  4)  เพ่ือนรุ่นพ่ีคอยช่วยเหลือ
นักเรียนเมื่อมาเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ 
        8. องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน มี 4 
ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
3.812 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .625 - .331 
ตามล าดับดังนี้ 1) อาจารย์ที่สอนนักเรียนสอนสนุก 
เข้าใจง่าย 2) อาจารย์สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3) อาจารย์จัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
นอกโรงเรียน 4) อาจารย์มอบหมายงาน และชี้แนะให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งจากเอกสาร 
หนังสือ และจากอินเตอร์เน็ต  
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       9. องค์ประกอบการจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองและสนับสนุนจูงใจในการเรียนรู้ มี 3 ตัว
บ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.788 
มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .751 - .428 
ตามล าดับดังนี้ 1) ผู้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารกับ
โรงเรียนผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ 
2) โรงเรียนมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของ
นักเรียนอย่างสะดวก ทั้ งเอกสาร และผ่านสื่ อ
ออนไลน์ 3) โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัล 
เกียรติบัตร เมื่อนักเรียนมีผลการเรียนดี หรือมีผลงาน
กิจกรรมที่ด ี
      10. องค์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนและการเอ้ือโอกาสการท ากิจกรรม มี 3 ตัว
บ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.741 
มีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .814 - .370 
ตามล าดับดังนี้ 1) นักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเสมอ 2) นักเรียนสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเสมอ  
3) อาจารย์ให้การบ้านอย่างเหมาะสมกับเวลาและ
ระดับความสามารถของนักเรียน มีค่าน้ าหนัก .370 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายใน

ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
           1) ในภาพรวมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ทั้ง 10 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชน
และโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล 
สนับสนุนการเรียนรู้  2) ครอบครัวเป็นแบบอย่าง ให้
ความรัก ยอมรับ อบรมสั่งสอน และสนับสนุน 3) การ
พ่ึงพาอาศัยกันในกลุ่มเพ่ือน  4) การบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน 5) สมรรถนะ 
คุณลักษณะ จิตใจ อารมณ์ของตัวนักเรียนเอง 6) 
คุณลักษณะของอาจารย์ในการเป็นผู้ชี้แนะ 7) 
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนกับนักเรียน  8) การจัดการ
เรียนการสอน 9) การจัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองและสนับสนุนจูงใจในการเรียนรู้ 10) การ
เข้าร่วมกิจกรรมและการเอ้ือโอกาสการท ากิจกรรม 
โดยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขใน

การเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
และก าหนดชื่อองค์ประกอบให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ใน
แต่ละองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบล้วนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลักท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
แนวคิดการวิจัย คือ 1) ด้านตัวนักเรียนเอง 
ครอบคลุมความสนใจใฝุรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และ
สมรรถนะ คุณลักษณะ จิตใจ อารมณ์ 2) ด้าน
ครอบครัว ครอบคลุมการเป็นแบบอย่างให้ความรัก 
ยอมรับ อบรมสั่งสอน และ สนับสนุน 3) ด้านเพ่ือน
นักเรียน ครอบคลุม ลักษณะนิสัยของเพ่ือน การ
พ่ึงพาอาศัยกัน การร่วมกันท ากิจกรรม  4) ด้าน
โรงเรี ยน ครอบคลุมคุณลักษณะของอาจารย์ 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน นโยบายการบริหาร สิ่งอ านวยความ
สะดวก และ 5) ด้านชุมชน ครอบคลุมบริบทของ
ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน และลักษณะ
ของคนในชุมชน พิจารณาได้ว่า แม้ชื่อองค์ประกอบ
อันเป็นผลจากการวิจัยจะเปลี่ยนไปบ้างจากที่ร่าง
ก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย ทว่าตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบเดิมก็กระจายอยู่ในองค์ประกอบใหม่ 
สามารถยอมรับได้ ดังที่ กัลยา วานิชย์บัญชา (2544 : 
4) สรุปว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการ
จัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันให้อยู่ ในกลุ่ม
เดียวกัน คือ อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปร
ที่อยู่ต่างองค์ประกอบกันจะสัมพันธ์กันน้อยมากหรือ
อาจไม่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงช่วย
ให้กลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กันในสภาพจริงได้อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกันที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนชื่อไป
บ้างในการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริม
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถมซึ่งมีบริบท
เฉพาะ ได้แก่ ก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ 
นักเรียนมีความสุข มีคุณธรรม เป็นผู้น า ช่างคิด 
มั่นใจและกล้าแสดงออก รวมทั้งโรงเรียนจัดหลักสูตร 
“Fun Find Focus” ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน รวมทั้งบริบทแวดล้อมในที่ ๆ โรงเรียนตั้งอยู่ 
(โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม, 
2554; 2560) ย่อมได้องค์ประกอบที่มีชื่อแตกต่าง
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จากที่ร่างไว้เดิมอันได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยใน
บริบทที่ยังมีความแตกต่างบางประการ   
           2) การพิจารณาผลการวิจัยองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝุาย
ประถม เป็นรายองค์ประกอบสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
              (1) องค์ประกอบลักษณะสภาพแวดล้อม
ชุมชนและโรงเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล 
สนับสนุนการเรียนรู้  มี 13 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้ อยละ 12.024 มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .790 - .404 แสดงให้เห็นว่า
การที่โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตรตาม 
“Fun Find Focus” ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุก 
ค้นหาสิ่งที่นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้ และได้ค้นพบสิ่ง
นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด มีการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาเลือกเสรี จ านวนมาก จัด
กิจกรรม และหลักสูตรเสริมที่หลากหลาย ประกอบ
กับโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลั ย  ( โ รง เ รี ยนสาธิ ตจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม, 2554; 2560) รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอย่าง
เกื้อกูลกัน บุคคลในชุมชนมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสุขสงบ มีความเป็นมิตร การจราจรเป็นระเบียบ 
มีต้นไม้จ านวนมาก ปลอดภัย มีแหล่ งเรี ยนรู้
หลากหลาย มีระบบเทคโนโลยี การสื่อสารออนไลน์ที่
เพียงพอ มีสถานที่นันทนาการและเล่นกีฬา  นับเป็น
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ทั้งสถานที่และ
บุคคล อันสนับสนุนให้นักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ ดังที่ ฐิติยา อัลอิดรีสี (2551) และ ธารณ์ ทอง
งอก ภารดี อนันตนาวี สุขุม มูลเมือง คุณวุฒิ คน
ฉลาด (2557 : 1-17) วิจัยพบว่าการมีชุมชนสุขสงบ
และมีการสนับสนุนการศึกษาช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข  และที่ ส าอางค์ สุดสะอาด สมศักดิ์ 
ลิลา สุ รินทร์  สุทธิ ธาทิพย์  (2560) วิจั ยพบว่ า
สภาพแวดล้อมการจัดสถานที่ในโรงเรียน สิ่งอ านวย
ความสะดวก เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบด้านกายภาพ
ในโมเดลความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

           (2) องค์ประกอบครอบครัวเป็นแบบอย่าง ให้
ความรัก ยอมรับ อบรมสั่งสอน และสนับสนุน  มี 8 
ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
7.386 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .786 -.396  
แสดงให้เห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่น ผู้ปกครองมีความ
ยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็น ไว้วางใจและเชื่อใจ
นักเรียน ท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน ช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังที่ ธารณ์ ทองงอก ภารดี 
อนันตนาวี สุขุม มูลเมือง คุณวุฒิ คนฉลาด (2557 : 
1-17) วิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัวมี
ความส าคัญที่ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับที่ ฐิติยา อัลอิดรีสี (2551) วิจัยพบว่า 
การมีครอบครัวอบอุ่น เป็นองค์ประกอบการส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน รวมทั้ง ธารณ์ 
ทองงอก ภารดี อนันตนาวี สุขุม มูลเมือง คุณวุฒิ คน
ฉลาด (2557 : 1-17) วิจัยพบว่า ครอบครัวเป็น
องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ของนักเรียนท าให้
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

   (3) องค์ประกอบการพ่ึงพาอาศัยกันใน
กลุ่มเพ่ือน  มี 6 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 7.048 มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง .727-.478 แสดงให้เห็นว่าการพ่ึงพาอาศัยกัน
ในกลุ่มเพ่ือน การร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ความช่วยเหลือ 
ให้ก าลังใจกัน รับฟังเรื่องราวและปัญหากันและกัน 
นักเรียนจึงเกิดความรักเพ่ือน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข (มารุต พัฒผล, 2557) ดังที่ ฐิติยา 
อัลอิดรีสี (2551) วิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ด้านการมีเพ่ือนที่
ดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
รวมทั้งที่  ปัทมา ทองสม (2554) วิจัยพบว่า
คุณลักษณะของเพื่อนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
            (4) องค์ประกอบการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.928 มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .626 - .347 แสดงให้เห็นว่า
การบริหารจัดการโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
สะอาด สงบ ร่มรื่น ปลอดโปร่ง มีการจัดระเบียบแบบ
แผนที่ดี จัดกิจกรรมที่ดี รวมทั้งอาจารย์จัดกิจกรรม
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เสริมการเรียนรู้ที่ดี ผสานกันเกิดสภาพการเรียนรู้มี
ความส าคัญต่อการเกิดความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ดังที่ ธารณ์ ทองงอก ภารดี อนันตนาวี สุขุม 
มูลเมือง คุณวุฒิ  คนฉลาด (2557 : 1-17) วิจัยพบว่า
ตัวบ่งชี้ด้านโรงเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียน รวมทั้ง ส าอางค์ สุดสะอาด 
สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (2560) วิจัยพบว่า 
สภาพแวดล้อมการจัดสถานที่ในโรงเรียน สิ่งอ านวย
ความสะดวก เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขของ
นักเรียน 
           (5) องค์ประกอบสมรรถนะ คุณลักษณะจิตใจ 
อารมณ์ของตัวนักเรียนเอง มี 9 ตัวบ่งชี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.673 มีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .683 - .410  แสดงให้เห็นว่า
การที่นักเรียนมักเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอดี กระตือรือร้น ตั้งใจเรียน ในเวลาเดียวกันก็แสดง
ภาวะผู้น า ท างานให้ส่ วนรวม ให้ก าลั งใจและ
ช่วยเหลือเพ่ือน เป็นสมรรถนะ คุณลักษณะ จิตใจ 
อารมณ์ของตัวนักเรียนเองที่ส าคัญอันเป็นพ้ืนฐานของ
การเกิดความสุขในการเรียนรู้ ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และ มารุต พัฒผล (2562ข : 4-5) ได้สรุปว่าเมื่อ
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดี เรียนรู้อย่างจริงจังตั้งใจ ท าให้
เกิดความสุขในการเรียนรู้ ส าราญ สิริภคมงคล ศิริเดช 
สุชีวะ และโชติกา ภาษีผล (2556) วิจัยพบว่า ความ
เชื่อมั่นในตนเอง และการมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขในการเรียนรู้ และที่ 
Talebzadeh & Samkan (2011) วิจัยพบว่าสภาพ
ร่างกาย (Physical factor) สังคมและอารมณ์ (Social 
– emotional factor) ลักษณะของแต่ละบุคคล 
(Individual factor) ช่วยส่งเสริมความสุขของนักเรียน
ขณะอยู่ในโรงเรียน  สอดคล้องกับ ที่มารุต พัฒผล 
(2557) วิจัยพบว่า สิ่งส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ 
คือ การที่นักเรียนขยันเรียน  มีแรงจูงใจในการเรียน 
ขยันท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ มาโรงเรียน
สม่ าเสมอด้วยความตื่นเต้นและสบายใจ  มุ่งมั่นอยาก
เรียนรู้  กระตือรือร้นที่จะเรียน รักครู รักเพ่ือน รัก
โรงเรียน สนุกกับการเรียน  และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองสอดคล้องกับที่กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2554) เสนอว่าสภาพจิตใจ สมรรถภาพ

ของจิตใจ  คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน
ช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสุข อันเชื่อมโยงกับ
ความสุขในการเรียนรู้  รวมทั้งที่ ฐิติยา อัลอิดรีสี 
(2551) และ ธารณ์ ทองงอก ภารดี อนันตนาวี สุขุม 
มูลเมือง คุณวุฒิ คนฉลาด (2557 : 1-17) วิจัยพบว่า 
ตัวนักเรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ กรองทิพย์ 
นาควิเชตร และคณะ (2562: 485-499) วิจัยพบว่า 
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีความสุข ภูมิใจ สบายใจ 
จากการที่ได้ท าความดีเพ่ือตนเอง เพ่ือผู้ อ่ืน เพ่ือ
หน่วยงาน เพ่ือสังคม ส่งผลให้สบายใจ จิตใจเข้มแข็ง 
ท าให้บุคคลมีความสุข และที่  ประภาภัทร นิยม 
(2557) กล่าวถึงความสุขจากการเรียนรู้วา่ นอกจากจะ
เกิดจากการได้รับสิ่งที่พอใจ ยังเกิดจากการให้ ซึ่งเป็น
ความสุขแบบขาออกนั้นเกิดจากการให้ ได้แก่ การให้
สิ่งของ  การให้โอกาส การให้อภัย การน าสิ่งที่มีอยู่
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงภาวะผู้น าของนักเรียน 
            (6) องค์ประกอบคุณลักษณะของอาจารย์ใน
การเป็นผู้ชี้แนะ มี 5 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 5.456 มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง .725 - .511 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของ
อาจารย์ทีเ่ป็นคนทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะให้
นักเรียนเป็นคนดี เอาใจใส่นักเรียน  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาไพเราะ มีความจริงใจ  เป็นกันเอง ให้ค าปรึกษา 
คอยตักเตือน และให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียน ช่วย
ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่ 
ส าอางค์ สุดสะอาด สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ สุทธิธา
ทิพย์ (2560) วิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านอารมณ์และ
สังคมบางประการ คือ การมีสัมพันธภาพกับครูและ
ลักษณะของครู เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสุขของ
นักเรียน และที่ Phelan, R.J. (1999) วิจัยพบว่า
ลักษณะของครูที่เป็นมิตร ให้ค าแนะน า ชี้แนะให้
นักเรียนเป็นคนดี ให้ก าลังใจ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรา จิต
ต ะ โ ล  ว ร า พ ร  
เอราวรรณ สมเกียรติ ทานอก (2559) ที่วิจัยพบว่าตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ ประการหนึ่ง 
คือ คุณลักษณะของครู และตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน คือ บรรยากาศในห้องเรียน ซึ่งครูเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการจัดการ 
          (7) องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
กับนักเรียน มี 4 ตัวบ่งชี้  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 4.161 มีน้ าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง .626-.491 แสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพ่ือนกับนักเรียน ได้พูดคุย รับฟังเรื่องราว
และปัญหากันและกัน ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจกัน อีกทั้ง
มีเพ่ือนรุ่นพี่คอยช่วยเหลือ ช่วยส่งเสริมความสุขใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่ มารุต พัฒผล (2557) 
สรุปความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยให้
ความส าคัญแกอ่ารมณ์และการปฏิบัติที่ดีตามบทบาท
ของนักเรียนประการหนึ่ง คือ การได้ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนและเพ่ือนรายบุคคล และที่ ฐิติ
ยา อัลอิดรีสี (2551) วิจัยพบว่าการมีเพ่ือนดี เป็นตัว
บ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน 

       (8) องค์ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน  มี 4 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 3.812 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .625 - 
.331 แสดงให้เห็นว่าการที่อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนที่สนุก เข้าใจง่าย สร้างบรรยากาศที่ดี จัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
นอกโรงเรียน  รวมทั้งให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ช่วย
ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่มารุต 
พัฒผล (2557) สรุปความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยให้ความส าคัญในเรื่องอารมณ์และการปฏิบัติที่ดี
ตามบทบาทของนักเรียน สอดคล้องความถนัด 
ธรรมชาติและความสนใจของนักเรียน สะท้อนเป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการ
เรียน  และที่ ฐิติยา อัลอิดรีสี (2551) วิจัยพบว่า
องค์ประกอบด้านการมีครูดีเป็นตัวบ่งชี้การส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน  ส าราญ สิริ
ภคมงคล ศิริเดช สุชีวะ และโชติกา ภาษีผล (2556) 
วิจัยพบว่าองค์ประกอบ ด้านคุณภาพของครูผู้สอน  
ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ส าอางค์ สุดสะอาด สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ 
สุทธิ ธาทิพย์  (2560)  วิ จั ยพบว่ าองค์ประกอบ 
บรรยากาศการเรียนการสอน ลักษณะของครู วิธีการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริม
ความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน รวมทั้ งที่ 
Talebzadeh & Samkan (2011) วิจัยพบว่า การ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความส าคัญต่อความสุขของ
นักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียน  
                 (9) องค์ประกอบการจัดช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและสนับสนุนจูงใจในการ
เรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 3.788 มีน้ าหนักองค์ประกอบ ระหว่าง .751 - 
.428 แสดงให้เห็นว่าการจัดช่องทางติดต่อสื่อสารที่
สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง รวมถึงการ
สื่อสารจูงใจให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้  เป็นการส่งเสริม
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่ กรุณา เลิศ
พุทธิภิญโญ (2563 : สัมภาษณ์) เสนอว่าการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลากหลายช่องทางเพ่ือ
ขอรับความคิดเห็นและความร่วมมือ ช่วยให้เกิดการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับที่ 
ธารณ์ ทองงอก ภารดี อนันตนาวี สุขุม มูลเมือง 
คุณวุฒิ คนฉลาด (2557 : 1-17) วิจัยพบว่า การให้
การสนับสนุนของครอบครัวช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข   และที่สุมาลี มีพงษ์ (2559 : 1- 14) 
วิจัยพบว่า ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนใน
ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปรับตัวทางสังคมและคุณธรรม
ของนักเรียน และที่  ฐิติยา อัลอิดรีสี (2551) วิจัย
พบว่า การมีครอบครัวอบอุ่น ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียน รวมทั้งที่ ส าอางค์ สุด
สะอาด สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (2560) 
วิจัยพบว่า การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ การ
กระตุ้นพรสวรรค์ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ การ
มีส่วนร่วมของนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
ด้านกายภาพในโมเดลความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึ กษา ซึ่ ง โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์



 

ปีท่ี....27....ฉบับท่ี....1...เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า59  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ฝุ า ย ป ร ะ ถ ม มี ก า ร สื่ อ ส า ร 
จูงใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีโดยการมอบรางวัล 
เกียรติบัตร เมื่อนักเรียนมีผลการเรียนดี หรือมีผลงาน
กิจกรรมที่ดี เป็นที่รับทราบร่วมกันทั้งนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ย่อมเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรี ยนตามทฤษฎี ความต้องการของมนุษย์ 
(Maslow, 1998) ที่ว่า ความสุขเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความภาคภูมิใจของ
นักเรียนจากการได้รับรางวัล เกียรติบัตร เป็นความ
ต้องการการยกย่อง ซึ่งอยู่ในล าดับถัดจากความ
ต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย 
และความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ  
              (10) องค์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนและการเอ้ือโอกาสการท ากิจกรรม มี  
3 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
3.741 มีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .814 - .370 
แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ 
โดยไม่มีการบ้านมากจนเป็นอุปสรรคในการร่วม
กิจกรรม ช่วยส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียน  ดังที่  ริชาร์ด สตี เว่น (อ้างถึงในกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554) เสนอวิธี
สร้างความสุขส าหรับบุคคลไว้ 10 ประการ ประการ
หนึ่ง คือ การรับฟัง ในการพูดคุยกับเพ่ือน การมี
โอกาสพูดคุยกับเพ่ือน และที่ฮาร์วาร์ด (Mineo, 
2017) วิจัยพบว่า การสร้างความสุขมีหลายวิธีการ 
ประการหนึ่ง คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนและ
บุคคลรอบข้าง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม และที ่
Kang (2019) วิจัยพบว่า ความสุขในชีวิตของบุคคล
เกิดจากสาเหตุที่ส าคัญ คือ การได้ท ากิจกรรมที่ชื่น
ชอบ การเล่น การได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท าให้เกิด
การปรับตัว เรียนรู้วิธีการในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สถานการต่าง ๆ ในการนี้นักเรียนย่อมมีภารกิจในการ
เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เมื่ออาจารย์เอ้ือโอกาสการท ากิจกรรม มอบการบ้าน
แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมกับเวลาและระดับ
ความสามารถของนักเรียนย่อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระ เป็นส่วน
หนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และที ่
มารุต พัฒผล (2557) สรุปว่า การที่นักเรียนได้เข้าร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือน ตามความถนัด ตาม
ธรรมชาติและความสนใจของนักเรียน จะสะท้อนเป็น
พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  นักเรียนได้มี
การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน ดังที่ ส าราญ สิริภค
มงคล ศิริเดช สุชีวะ และโชติกา ภาษีผล (2556) วิจัย
พบว่า ความสัมพันธ์กับเพ่ือนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน และที ่ส าอางค์ สุด
สะอาด สมศักดิ์ ลิลา สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (2560) 
วิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนนักเรียน ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ทั้งในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการร่วม
กิจกรรม ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  
ข้อเสนอแนะ 
    จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
      1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           1) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝุายประถมจ าเป็นต้องสืบสานและพัฒนาองค ์
ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง 10 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถ
เป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขใน
การเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถมได้ร้อยละ 61.017 ให้
ต่อเนื่องและเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ องค์ประกอบ
ล าดับท้ าย คือ องค์ประกอบการจัดช่องทาง
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและสนับสนุนจูงใจในการ
เรียนรู้ องค์ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
และการเอ้ือโอกาสการท ากิจกรรม 
         2) อาจารย์ผู้สอนควรได้รับทราบข้อมูลจาก
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเป็นฐานของการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรม และร่วมบริหารโรงเรียนอย่าง
สอดคล้องกับสภาพจริงในบริบทที่เป็นปัจจุบันของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
          3) ผู้ปกครองควรได้รับทราบข้อมูลจากการ
วิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะองค์ประกอบครอบครัวเป็น
แบบอย่าง ให้ความรัก ยอมรับ อบรมสั่งสอน และ
สนับสนุน และองค์ประกอบสมรรถนะ คุณลักษณะ 
จิตใจ อารมณ์ของตัวนักเรียนเองที่ส่งเสริมความสุขใน
การเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือเป็นฐานของการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนในบทบาทของผู้ปกครอง 
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          4) นักเรียนควรได้รับทราบข้อมูลจากการวิจัย
ครั้งนี้ โดยสรุป โดยเฉพาะองค์ประกอบสมรรถนะ 
คุณลักษณะ จิตใจ อารมณ์ของตัวนักเรียนเองที่
ส่งเสริมส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ เพ่ือเป็นฐานให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
         1) ควรวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมพัฒนาการ
ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม  
         2) ควรวิจัยแนวทางพัฒนาอาจารย์ ให้มี
คุณลักษณะส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้  ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุาย
ประถม 
        3) ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝุายประถม ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
โรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับนักเรียน เพ่ือการ
บริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กิตติกรรมประกาศ 
     ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสนทนา
กลุ่ มและตรวจสอบความเหมาะสมของร่ า ง
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝุายประถม คือ ศาสตราจารย์ ดร. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ  
รองศาสตราจารย์ ดร. มารุต พัฒผล รองศาสตราจารย์ 
ลัดดา ภู่เกียรติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา 
แช่มช้อย  ดร.บวรวิทย์ เสิศไกร ดร. กิตติภพ ภวณัฐ
กุลธร บาทหลวง ดร.จักรี พันธ์สมบัติ  และ ดร. สิริ
พัชร  รัตแพทย์  
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