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รายงานการวิจัยเรื่องผลของความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อ   

การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก 
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ขอขอบพระคุณนายคู่บุญ  สกุลตนาค  เป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้ความรู้และค าแนะน าต่าง  ๆ 
อันประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการค้นคว้า  การหาผลสถิติ และการตรวจความถูกต้อง จนวิจัยเล่ม
นี้เสร็จสมบูรณ์  และขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าย่ิง  
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัยเล่มนี้ อีกทั้งขอขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะ        
ครุศาสตร์ทุกท่าน ที่ดูแลและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
  ขอขอบคุณ เรือเอกจักรวาล เศรษฐพงษ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อและประสานงาน
ติดต่อตลอดช่วงเวลาที่ได้เก็บข้อมูล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะน าและปรับแต่งงานพิมพ์รายงาน       
การวิจัย 
  ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณ เพื่อนร่วมคณะ ที่ได้ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัย 
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