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บทคัดย่อ 
           บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อมการ
สนับสนุนจากครอบครัวกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
3) สร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาจ านวน 250 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคท้ังฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของ
อาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.67 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
นักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 และ 
3) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
1) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ คือ Yˆ = 1.311 + 0.452X1 + 
0.180X4  2) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  Z = 
0.554ZX1 + 0.220ZX4 
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ค าส าคัญ 
           ความสุขในการเรียนรู้ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research article were to: 1) study correlation between characteristics 
of student, characteristics of lecturer, environment media and facility, friend and supporter, 
family support and learning happiness, 2)  study of factors affecting on students' learning 
happiness, faculty of education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage, and 3)  construct the predicted equation of the learning happiness of students. 
Samples were 1,200 students randomized by multi-stage random sampling. Research 
instrument was a 5-point scale with Cronbach’s alpha reliability of 0.95. Data were analyzed 
by descriptive statistics methods including frequency, percentage, Pearson product-moment 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research findings were 
as follows: 1)  The relations between 5 factors affected towards learning happiness; characteristics 
of student, characteristics of lecturer, environment media and facility, friend and supporter, 
and family support were positive direction with significance at the .01 level, correlation 
coefficient ranged from 0.30 to 0.67. 2) The factors on the influence of characteristics of student, 
and friend and supporter were affected the learning happiness of the students, statistically 
significance at the level of .05, which were a prediction of 48%. 3) The predicted equation of 
the learning happiness of students were follows: 1) in term of raw scores were: Yˆ = 1.311 
+ 0.452X1 + 0.180X4,  2)  in term of standard scores were: Z = 0.554ZX1 + 0.220ZX4. 
 
Keywords 
          Learning happiness, characteristics of student, characteristics of lecturer  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่าด้วย “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (Office of 
the National Education Commission, 2002) เห็นได้ว่าหนึ่งในเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
คือ ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสุข  
   ความสุขเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่  
ในวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นช่วงวัยที่มีการปรับตัวอย่างมากกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนที่แตกต่างไปจาก
ระดับมัธยมศึกษาซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต การท ากิจกรรม และการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่มาจากต่างถิ่นที่มีพ้ืนฐานการเลี้ยงดู ความคิดและพฤติกรรมหลากหลายแตกต่าง
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กันไป ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระหว่างที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 4 ปี จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบ
การเรียน การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อม และสิ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในชีวิตให้
ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ มีทักษะและมีชีวิตที่เป็นสุข  (Thongsom, 2011) ดังนั้น การ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุข จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
จะส่งผลให้เกิดพลังในการเรียนและส่งเสริมการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชีวิตทั้งเพ่ือตนเองและสังคม
ต่อไป แหล่งที่มาของความสุขของนักศึกษา พบว่า มีแหล่งที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ซึ่งแหล่งของความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีทั้งแหล่งที่นักศึกษาสามารถสรร
หาความสุขได้ด้วยตนเอง และแหล่งความสุขที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวบุคคล  

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ยึดองค์ประกอบของความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาของปัทมา ทองสม 
(2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน  ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ ด้าน
ทัศนคติต่อวิชาชีพ ด้านความพึงพอใจในตนเอง และด้านความวิตกกังวล จากองค์ประกอบของ
ความสุขในการเรียนรู้ ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า หากนักศึกษาสนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาที่เรียนมี
ทัศนคติต่อวิชาชีพที่ดี มีความพึงพอใจต่อการเรียน มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และไม่มีความวิตกกังวล
ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความใส่ใจการศึกษาของผู้เรียนโดยการช่วยให้ผู้เรียนค้นให้พบในสิ่งที่รัก
และใช้ศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ (Beamukda, 2015)  
           ส าหรับนักศึกษาครู ซึ่งจะเป็นคุณครูในอนาคต โดยการสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่มี
เทคนิคการสอนที่ดีเท่านั้น แต่พฤติกรรมการสอนจะต้องออกมาจากอัตลักษณ์และจรรยาบรรณของ
ความเป็นครู ต้องเป็นผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพ่ือนักเรียนและโรงเรียน สิ่งที่ส าคัญที่สุด  คือ 
ความเป็นครูด้วยหัวใจ (Palmer, 1998) โดยหัวใจของความเป็นครูอยู่ที่  “ความสุข” ซึ่งเป็นความสุข
อันเกิดจากการที่นักเรียนของครูท างานร่วมกับครูในการค้นหาความจริงที่มีความท้าทาย ซึ่งเส้นทาง
ใหม่ของการค้นหาความท้าทาย ซับซ้อนของค าตอบนั้น เป็นเส้นทางที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อน แต่จะ
เป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด หากเป็นช่องทางสู่การค้นพบและเกิดการเรียนรู้ส าหรับเด็กและครู 
(Palmer, 1998) อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเป็นครูด้วยหัวใจและมีความสุข จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีมี
ความพร้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตครู หากนักศึกษามีความสุขในขณะที่มีการเรียนรู้ตลอดจนเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ก็ย่อมจะส าเร็จออกไปเป็นครูมืออาชีพได้อย่างสง่างาม 
 การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น โดย
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งต่อการมีความสุขในการเรียนรู้ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมได้ตรงประเด็นอย่างมีทิศทาง ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยจากนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า 
ปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความสุขในกาเรียนรู้ของนักศึกษา มี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะอาจารย์ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สื่อ และสิ่งสนับสนุน   
4) ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และ 5) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
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 ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข
ในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและการออกแบบระบบการจัดการให้เกิดผลดีต่อทั้งการเรียนการสอนและ  
การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขให้กับนักศึกษา สมกับการที่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะและ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป 
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ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจา รย์  
สภาพแวดล้อม/สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม การสนับสนุนจากครอบครัวกับ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3. สร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร 
           นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 9 สาขาวิชา ในภาคปกติ จ านวน 1,699 คน (Promote academic and 
registration, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under Royal Patronage, Office, 2018)   
           กลุ่มตัวอย่าง 
            ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตร
ของ Cohen (1977) และผ่านการตรวจสอบ/รับรองคุณภาพโดยนักวิจัยและได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบัน (Wiratchai, 2012) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับปานกลาง (ค่า 
.25) ค่าระดับนัยส าคัญ เป็น .05 และค่าอ านาจการทดสอบ (power) เป็น .95 จากผลการค านวณ ได้
ขนาดตัวอย่างทั้งหมด (total sample size) จ านวน 138 คน แต่เนื่องจากการศึกษากับกลุ่มนักศึกษา 
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จะมีอัตราการตอบกลับประมาณร้อยละ 60 (Wiersma, 1991 cited in Wongwanit, 2005) เพ่ือชดเชย
ความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 250 คน 
และด าเนินการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) จากการส่งแบบสอบถามไปตามกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 ชุด ผลการตอบ
กลับของแบบสอบถาม พบว่า ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ผ่านการตอบแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 250 ชุด คิด
เป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100   
            การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
             ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะร่วมมือกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่
ก าลังเรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การวิจัย และ
เป็นการฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา โดยจะใช้เ วลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ( rating scale)  
5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ ด้านความพึงพอใจในตนเอง ด้านความวิตกกังวล โดยมีข้อค าถามด้านละ 
5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ มีผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
       1. การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามกับข้อค าถาม แล้วค านวณหาค่า Index  Item of 
Congruence (IOC) โดยมีเกณฑ์พิจารณาข้อค าถามที่มีคุณภาพและใช้ได้ คือ จะต้องมีค่า IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไป (Kanjanawasee, 2005) ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC ทั้งฉบับ
มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่าแบบวัดมีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
       2. การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง โดยค่าความเที่ยงแบบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .95  ซึ่งถือว่ามีค่าความเที่ยงในระดับสูง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ มีค่า
มากกว่า .70 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับค่าความเที่ยง (Nunnally, 1967)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรท านายกับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยสูตรการหา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที (t-test) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)   
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน 
 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 250 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.60  เป็นนักศึกษาที่ศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 
1-5 กระจายในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 20 ในแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
สาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 52.00 
             2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านาย ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะ
ของอาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุน
จากครอบครัว กับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 81 32.40 
หญิง 169 67.60 
รวม 250 100.00 

ชั้นป ี
         ช้ันปีท่ี 1 50 20.00 

ช้ันปีท่ี 2 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 3 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 4 50 20.00 
ช้ันปีท่ี 5 50 20.00 
รวม 250 100.0 

กลุ่มสาขาวิชาท่ีเรียน 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 130 52.00 
กลุ่มศิลปศาสตร์ 120 48.00 
รวม 250 100.00 
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ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. คุณลักษณะของนักศึกษา       
2. คุณลักษณะของอาจารย์ .663**      
3. สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน .329** .560**     
4. กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม .529** .496** .240**    
5. การสนับสนุนจากครอบครัว .570** .471** .315** .505**   
6. ความสุขในการเรียนรู้ .670** .516** .300** .513** .403**  

 

**p < .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวท านายทุกตัว ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของ
อาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจาก
ครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.300 ถึง 0.670 ซึ่งตัวท านายที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกจากค่ามากไปน้อย คือ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ กลุ่มเพ่ือนและ
บุคคลแวดล้อม การสนับสนุนจากครอบครัว และสภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน ตามล าดับ 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวท านาย จ านวน 5 ตัวแปร คือ คุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์  สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการ
สนับสนุนจากครอบครัว โดยน าคะแนนจากแบบวัดตัวแปรทั้ง 5 ตัว มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า 
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.240 ถึง 0.663 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกสูงสุดคือ คุณลักษณะ
ของนักศึกษา กับ คุณลักษณะของอาจารย์ (r = 0.663) รองลงมาคือ คุณลักษณะของนักศึกษา กับ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (r = 0.570) ส่วนตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อม สื่อ
และสิ่งสนับสนุน กับ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (r = 0.240) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 
นั่นแสดงว่า ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ  (Multicollinearity) (Stevens, 
1992 cited in Kaiyawan, 2013) 
 นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบโดยพิจารณาจากค่า Tolerance และค่า VIF พบว่า ตัวแปร
อิสระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม/สื่อ
และสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการสนับสนุนจากครอบครัว  มีค่า Tolerance 
ค่อนข้างสูง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .560 - 892 และ VIF มีค่าต่ า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.121 – 1.784 
แสดงว่าตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง 
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 3. ผลการสร้างสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เพ่ือศึกษาตัวท านายและสร้าง
สมการท านายของความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปรตามหรือมี อ านาจในการ
ท านายสูงสุดเข้าในสมการท านายก่อนและเพ่ิมตัวแปรเข้าสู่สมการท านายทีละตัวแปร และทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่เพ่ิมข้ึนแต่ละตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ตัวแปรเข้าสมการท านาย 
 

ตัวแปรท านาย  R R2 

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  .670 .449 
คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  
กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม (X4) 

.696 .484 

 

           จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรเข้าท านาย ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  และกลุ่ม
เพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณที่เกิดจากการน าตัวแปรท านายทั้ง
สองเท่ากับ .696 และค่าสัมประสิทธิ์ในการท านาย เท่ากับ .484 คิดเป็นร้อยละ 48.4 
 
ตารางที่  4  ทดสอบความเป็นเส้นตรงของคะแนนจากตัวแปรตามกับตัวแปรท านาย ได้แก่  

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  และ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 
Regression  29.729 2 14.864 115.769* .000 
Residual  31.714 247 .128 
Total  61.443 249  

*p<.05 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า คุณลักษณะของนักศึกษา 
(X1) และ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงซึ่งสามารถท านายความสุข    
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยพิจารณาตัว
แปรที่มีอ านาจในการท านายสูงสุดเข้าในสมการท านายและเพ่ิมตัวแปรขึ้นทีละตัวแปรและทดสอบ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่เพ่ิมข้ึนแต่ละตัว 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b)  
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญ 

 
ตัวแปรท านาย b SEb β t p 

คุณลักษณะของนักศึกษา (X1)  .452 .044 .554 10.286* .000 
กลุ่มเพื่อนและบุคคลแวดล้อม (X4)  .180 .044 .220 4.076* .000 
a = 1.311     R = .696    R2 = .484    SEest. = .358    *p< 0.05 

 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและ
บุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.4 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย
เท่ากับ .358 ซึ่งคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) สามารถท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้มากที่สุด (β=.554) รองลงมาคือ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) (β=.220) ตามล าดับ โดย
สามารถเขียนเป็นสมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

1) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนดิบ คือ  
  Y’ = 1.311 + 0.452X1 + 0.180X4  

2) สมการท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
     Z’ = 0.554ZX1 + 0.220ZX4  
 
อภิปรายผล 

   1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวแปรท านายทุกตัว ได้แก่ คุณลักษณะของนักศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม สื่อและสิ่งสนับสนุน กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม และการ
สนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวท านายที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือ คุณลักษณะของ
นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวแปรคุณลักษณะของนักศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา
เองมากที่สุด ถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดที่จะเป็นตัวก าหนดท าให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ 
กล่าวคือ หากมีคุณลักษณะภายในสูงย่อมจะส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้สูงด้วย หากวิเคราะห์
นิยามของปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษาแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากสภาวะภายในของนักศึกษาเอง ได้แก่ ยิ้มแย้ม ร่าเริง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู มุ่งมั่น ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ ตลอดจนมีความพึงพอใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongsom (2011) ที่
พบว่า ลักษณะนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษา โดยวิเคราะห์ว่า
อาจเนื่องมาจากความสุขในการเรียนของนักศึกษาจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ส าคัญคือตัวของนักศึกษา
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เอง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Layard (2005) ซึ่งได้กล่าวว่า ความสุขเป็นประสบการณ์ที่เป็น
รูปธรรมและความสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของบุคคลมากพอกับปัจจัยภายนอก เช่นเดียวกันกับที่ 
Wasi (2005) ที่มองว่า กาย จิต ปัญญา เป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความสุขในตัวบุคคล ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์รองลงมา คือ คุณลักษณะของอาจารย์ สอดคล้องกับ Sinsawat & Pittard (2016) ที่
พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยอธิบายว่า นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ที่มีพฤติกรรมการสอนที่
ดีจะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีซึ่งพฤติกรรมการสอนของอาจารย์เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่จัดหาหรือน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้ ในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม ได้แก่ การใช้เทคนิค การสอนและการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด ความ
สนใจและได้รับความรู้ การจัดให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การเสริมแรงที่
เหมาะสมทั้งทางบวกและทางลบ การมีอารมณ์ที่ดี และการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะท าให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาดีด้วย  

  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม 
(X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้ง
สองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญทั้งสองปัจจัยนี้มีผลต่อความ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เนื่องจากปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษาเป็นปัจจัยจากภายในที่ถูกก าหนดโดยตัวของ
นักศึกษาเอง ซึ่งหากนักศึกษามีคุณลักษณะภายในสูง เช่น มีความพึงพอใจในตัวเอง รัก และศรัทธาใน
วิชาชีพครู มุ่งมั่น ทุ่มเท และเอาใจใส่ในการเรียนรู้สูงแล้ว จึงส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ระหว่างที่
ก าลังศึกษาอยู่ได้ค่อนข้างสูงด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา เพียง
ปัจจัยเดียวสามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นต่อความสุขในการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 45 ซึ่งนับว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ปัจจัยร่วมอีกตัว คือ กลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม 
ซึ่งปัจจัยนี้ถือว่ามีความส าคัญต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในระดับที่สูง
เช่นเดียวกัน โดยอาจอธิบายได้ว่า เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะต้องพัฒนาให้
นักศึกษาครูมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดของครุสภา ซึ่งเป็นองค์กรที่ก ากับดูแลคุณภาพของการผลิต
บัณฑิตครู ดังนั้น เพ่ือนจึงมีบทบาทส าคัญมาก เนื่องจากต้องท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการ
วางแผนการท างานที่รับมอบหมายจากอาจารย์ หรือ วางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จ าเป็นต้องอาศัยการท างานและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ Trangkasombat (2000) ที่
อธิบายว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ๆ และได้รับการกระตุ้นในการเรียนรู้จากกันและกัน จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Wiboonsuk & Boonsawat 
(2015) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักศึกษาแพทย์ โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเพ่ือน เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิกได้ร้อยละ 30.5 แสดงให้เห็นว่า 
ความสุขจากการเรียนจะเริ่มจากตัวเองเป็นหลัก ถ้านักศึกษามีสติที่มั่นคง และก าลังใจที่ดีในการเรียนแล้ว
นักศึกษาจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง  ๆ ได้ อีกทั้ งความสัมพันธ์ อันดีในกลุ่มเพ่ือนนั้น
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เปรียบเสมือนเพ่ือนร่วมทาง เพ่ือเดินทางไปถึงจุดหมาย ตามหลักสูตรฯ และถ้าเราได้เพ่ือนที่เป็น
กัลยาณมิตรเปรียบเสมือนเราได้ผู้ที่คอยเกื้อหนุนให้เราได้เรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุขด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
             1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) และปัจจัยด้านกลุ่ม
เพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) สามารถร่วมกันท านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.40 และหากพิจารณาเพียง
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักศึกษา (X1) เพียงปัจจัยเดียว พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ถึงประมาณร้อยละ 45 ดังนั้น ในกรณีเร่งด่วน ส าหรับ  
การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาปัจจัยนี้ เป็นล าดับแรก ๆ เช่น คณะครุศาสตร์ควรมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มุ่งมั่น 
ทุ่มเทและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดย
อาจจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนให้นักศึกษาได้มีส่วนรวมในการท ากิจกรรมเพ่ือเน้นการท างาน
แบบร่วมมือรวมพลัง อันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมีมากยิ่งขึ้นด้วย และหากส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยทั้งสองนี้ได้จะท าให้ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษามีมากยิ่งขึ้นด้วย  
    2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญสองปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
นักศึกษา (X1) และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนและบุคคลแวดล้อม (X4) ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยร่วมกันอธิบายได้ร้อยละ 48.40 ดังนั้น หมายความว่า อีกร้อยละ 51.60 อาจ
อธิบายได้ด้วยตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาตัวแปรเดียวกันนี้ อาจทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัย หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้             
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