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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58252396 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : โรงเรียนแห่งความสุข 

นางสาว อุทัยวรรณ ศรีรัตน์: การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ ์

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  2) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุข ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  จ านวน 32 
คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข ตามแนวคิดของกวาง โจ คิม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ความถี ่ ร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคคล  ด้าน
กระบวนการ  และด้านสถานที่ 

2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่ งความสุข  มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  1) ด้านบุคคล โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเองตาม
แผนปฏิบัติงาน  โรงเรียนมีแผนพัฒนางานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   และโรงเรียน
เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการ ครู และผู้ปกครอง  2) ด้านกระบวนการ ครูควรมี
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
และครูมีการประเมินผลตามสภาพจริง  3) ด้านสถานที่  โรงเรียนมีโครงการที่เสริมสร้างสุขภาวะและ
สุขาภิบาลให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน และโรงเรียนมีการ
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่เสมอ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58252396 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : HAPPY SCHOOL 

MISS UTAIWAN SRIRAT : HAPPY SCHOOL OF 
CHUMCHONBANNONGFAI SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to know 1) happy school of 
Chomchonbannongfai School and 2) the guidelines for happiness development of 
Chumchonbannongfai School. The population comprised school director and 
teachers in Chumchonbannongfai School, with the total of 32. The research 
instruments were questionnaires and structured interview concerning happy school 
based on the concept of Gwang – Jo Kim. The statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The  findings revealed that : 

1. Happy school of Chumchonbannongfai School, collectively and 
individually, was found at high level, ranking from the highest to the lowest mean as 
follow : People, Process and Place. 

2. The guidelines for happiness development of Chumchonbannongfai 
School were 1) the school should allow teachers to set their own individual 
development plan, the school should develop student care and support system, the 
school should increase the communication channels within the school; 2) teachers 
should mamage various learning activities for students, teachers should allow 
students to do more self – study and teachers should use more authentic 
assessment; 3) the school should actively engage in students’ s wellbeing activities 
and program, the school should regularly develop safety system and monitor the 
school grounds and buildings to ensure a safe school environment. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ   รองศาสตราจารย์ 
ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่พันตรี ดร.นพดล    
เจนอักษร ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะน าปรึกษาสนับสนุน
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย  จนท าให้การศึกษาการค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้  แนวคิด  และแนวทางในการศึกษาวิจัย ขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองฝ้าย ครู กรรมการสถานศึกษา และนายทวี กรายไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ภูมิ
เจริญ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลวิจัยการสัมภาษณ์งานวิจัย  ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท
รุ่น 35/2  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้การค้นคว้าวิจัย
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้  ผู้วิจัยได้รับก าลังใจ  ความช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว  
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนครูที่ได้ให้ค าปรึกษาอยู่เคียงข้างเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยเสมอ  ขอขอบพระคุณผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งทีมีส่วนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 

  
  

อุทัยวรรณ  ศรีรัตน์ 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะเปิดซึ่งปัจจุบันได้มีแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางแวดวงการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข หรือโรงเรียนแห่งความสุข 
ดังนั้น การให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขจึงมีบทบาท
มากขึ้น องค์กรแห่งความสุขเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
โดยที่ผ่านมาการบริหารมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยการมุ่งผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สังเกตได้จากเครื่องมือทางการบริหารที่นิยมน ามาใช้ เช่น Balanced Scorecard, 
Competency, KPIs, Individual Action Plan เป็นต้น ผลของการมุ่งเน้นแต่ผลงานเพียงอย่างเดียว 
ก่อให้ เกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาที่ เกิดจากคนไม่ว่าจะเป็นความเบื่อหน่าย 
ความเครียดในการท างาน การท างานตามค าสั่ง ความไม่รักองค์กรเป็นต้น ดังนั้นองค์กรชั้นแนวหน้า
จึงมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยมีนโยบายสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ควบคู่ไปด้วย การให้ความส าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนี้เรียกว่า องค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์กรที่ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส าหรับในประเทศไทยจะคุ้นเคยกับค าว่าองค์กรแห่งความสุข1 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะ
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การ
พัฒนาภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 
 

                                                        
1 ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2559, (กรุงเทพฯ : บริษัท แอคโฟร์พริ้นท์ จ ากัด, 2559), 6. 
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ท าให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนเกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุขเป็นส าหรับนักเรียนต่อไปเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย2 และสอดคล้องกับความพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารสถานศึกษาให้
เป็นองค์แห่งความสุขตามที่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาได้มี
แนวทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความสุขในสังคม” ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  3 การบริหาร
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขโดยใช้หลักการขององค์กรแห่งความสุขเป็นการท างานในองค์กร
ให้ประสบความส าเร็จ โดยเริ่มจากการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาครูและบุคลากร มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้นให้ได้รับความน่าเชื่อถือ  ศรัทธา มี
เกียรติในสังคม และส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโรงเรียน ต่อผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เป็นการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิติใจ และจิตวิญญาณ4 ปัจจัยที่ส าคัญ
ของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนจึงเกิดจากการพัฒนาบุคคลกร
ภายในที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับสถานศึกษาในการท างานด้านต่างๆ และที่ส าคัญที่สุด คือการอบรมสั่ง
สอนและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยผู้บริหารมีความส าคัญในการบริหารจัดการกับครู
และบุคลากรอย่างเต็มความสามารถเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการท าให้เกิดความสุขต่อ
นักเรียนและส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนต่อไป 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนได้ออกแบบมาเพ่ือเน้นให้นักเรียนเก่งโดยมองข้าม
เรื่องการท าให้นักเรียนมีความสุขเป็นคนดีท าให้เป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันอยู่มาก ไม่มีความสุข เกิด
ความเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม ส่วนคนที่ ไม่เก่งเพราะการแข่งขันในการเรียน  การ

                                                        
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), [Online], accessed 8 April 2018. Available from 
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422. 

3 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ.2560-2564), (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2559), 
ก. 

4 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การท างานและความสุข, (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ธรรมมาเพรส, 2556),3. 



  

 

3 

สอบแข่งขันเพื่อน าคะแนนไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หากได้คะแนนไม่ดีก็มีปัญหาต้องดิ้นรนเอาตัวรอด 
จึงเป็นเหตุให้ไม่มีความสุขเช่นกัน การจะแก้ปัญหาที่กล่าวมานี้ได้การศึกษาไทยต้องมุ่งช่วยให้ทุกคนให้
ได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่  ช่วยให้คนได้รู้จักตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง และพยายาม
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความพยายามและศักยภาพของแต่ละคน รวมทั้งมีความคิดจิตใจที่ดี 
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืนที่ด้อยความสามารถ ด้อยโอกาสและการปฏิรูปศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมต้อง
ท าให้โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชนและประเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สมาชิกรู้จักข้อบกพร่อง ข้อจ ากัดและจุดแข็งของตนเอง และพยายามเรียนรู้
สิ่งใหม่เพ่ือปรับปรุงตัวเองให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เน้นการสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความเก่ง 
ความสุข ความเป็นคนดีเพ่ือส่วนรวม เป้าหมายของการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาประเทศควรจะ
เป็นไปเพ่ือสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตส านึกเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบเพ่ือส่วนรวม สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และประเทศได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับมือกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างดี เน้นคุณภาพชีวิตที่มีความสุข ความพอใจ ความสงบ
สันติสุข ความพอเพียง มีการกระจายทรัพยากรและผลของการพัฒนาสู่ประชาชนทั้งประเทศอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรม รวมถึงเลือกแนวทางพัฒนาทางเลือกท่ีเน้นความยั่งยืน มากกว่าการเน้นการเพ่ิมเครื่อง
อุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งหลายอย่างเป็นการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยให้ความสุขความพอใจระยะ
สั้นแบบฉาบฉวยแต่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมความเครียด ความรู้สึกแปลก
แยก เบื่อหน่าย เป็นทุกข์5 และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม”6 จึงได้เกิดแนวคิดบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขขึ้น ลาวัลย์ เกติมา ได้เปิดเผยว่า 
โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข (Happiness School) คือ การเปิดใจให้รัก เข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และชุมชน โดยจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและก าลังใจของครูและนักเรียนด้วยค าพูดเชิงบวก
ให้เด็กมีความเข้าใจในตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน เข้าใจว่าการศึกษาที่ดีจะน าพาไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ ให้ความส าคัญกับความหลากหลายของนักเรียนที่มีพ้ืนฐานครอบครัวที่ต่างกัน มีการสนับสนุน

                                                        
5 วิทยากร เชียงกูล, รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทย

ให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) , 153 -
160. 

6 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564), (กรุงเทพฯ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,2559), ก. 
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ด้านการศึกษาก่อให้เกิดความสุข และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ครูมีวิธีการปรับกระบวนการคิด วิธีการ
สอน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับครู ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อครูและโรงเรียน7 และมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ได้ให้ความหมายของโรงเรียนแห่งความสุขไว้ว่า โรงเรียน
แห่งความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่ของโรงเรียนที่ใหญ่โต ทันสมัย แต่อยู่ที่ครู ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด
ที่สุดกับเด็กในโรงเรียน เนื่องจากครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กตลอดเวลา ในการ
เรียนครูต้องมีความเมตตาจริงใจและอ่อนโยนต่อเด็ก ท าให้เด็กเกิดความศรัทธาและไว้วางใจก่อให้เกิด
ความสุข ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และต้องมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เพราะ
สภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนและอยากไปโรงเรียน 8 และโครงการโรงเรียน
แห่งความสุขตามแนวคิดของ กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim) ได้อธิบายไว้ว่า การบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขต้องประกอบด้วย กรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ 1) บุคคล 
(People) หมายถึง ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ครูมีคุณลักษณะที่
เหมาะสม มีความยืดหยุ่นยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้ และยอมรับเงื่อนไข
ในการท างาน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 2) กระบวนการ (Process) หมายถึง ภาระหน้าที่
ในการบริหารงาน โดยใช้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม และวิธีการในการปฏิบัติงานที่ดี และ 3)  
สถานที่ (Place) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศของความอบอุ่นเป็น
กันเอง และมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตร สร้างความอบอุ่นให้แก่
นักเรียน นักเรียนมีอิสระในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้  มีความท้าทายในการเรียนรู้ ซึ่งเหตุ
ผลต่าง ๆ นี้ จะสามารถพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขได้9 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการ
ศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับความสุขของนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคมโดยใช้ แนวคิดบริหาร

                                                        
7 ลาวัลย์  เกติมา, โครงการโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข  (Happiness School), 

[Online], accessed 8 April 2018. Available from http://ryt9.com/s/mmd/2631429. 
8 กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรเขต  4 ,โรงเรียนแห่ งความสุข , [Online] accessed 20 October 2018. 
Available from http://udn4.esdc.go.th/rongreiyn-haeng-khwam-sukh. 

9 Gwang – Jo Kim, Happy Schools A framework for learner well – being in 
the Asia - Pacific, (France:The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2016), 37. 
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โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียน ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการให้เกิดเป็นโรงเรียน
แห่งความสุขส าหรับนักเรียน  
ปัญหาของการวิจัย 
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเป็นสถานศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตรงตามความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ แผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่ านมา 
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ 
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและของต้นสังกัด 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของโรงเรียนได้
พบประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อโรงเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมี
ภาวะเสี่ยงที่ผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตามค่านิยมของสังคม 2) การใช้
งบประมาณในการบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 3) นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
บ่อยท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 4) จ านวนนักเรียน
ลดลงท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดนตัดอัตราก าลังก่อให้เกิดภาระงานมากขึ้นก่อให้เกิด
ความเครียดในการท างานและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 5) การบริการด้านอาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค ห้องน้ า บริการน้ าดื่ม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 10 และจากผลการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนก็ยัง
พบว่าในการการบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้พบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยในด้านการจัดการเรียน
การสอน ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าลงซึ่งเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการของฝ่าย
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับครู และผู้ที่

                                                        
10 ฝ่ายบริหารทั่วไป, รายงานการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) โรงเรียนชุมชนบ้าน

หนองฝ้าย, ปีการศึกษา 2560-2561. 
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เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ได้มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็น และขาดความร่วมมือในการ
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน11  
  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
(SWOT) และจากการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) เห็นได้ว่าการบริหารงานภายในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายต้องเผชิญกับความเครียด และ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
  1. เพ่ือทราบการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
  2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1. การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายอยู่ในระดับใด 
  2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขเป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
ทางการวิจัยดังนี้ 
  1. การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายอยูใ่นระดับปานกลาง 
  2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขมีหลาย
แนวทาง 
 

                                                        
11 ฝ่ายบริหารวิชาการ, รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 

Report : SAR) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย, ปีการศึกษา 2560,15-20. 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 การศึกษาการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดของลูเน็นเบิร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมที่มีลักษณะเปิด เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ระบบบริหารโรงเรียน (System of School Administration) มีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ 
โดยมีพ้ืนฐานขององค์กรทางการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 1) ปัจจัยป้อนเข้า (Inputs) 2) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Transformation Process) 3) ผลผลิต (Outputs) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
และ5) สภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยน าเข้าในการจัดการศึกษามี 4 ประการ ประกอบด้วย 
1) การจัดการ (Management)  2) บุคคล (Man) 3) งบประมาณ (Money) และ 4) วัสดุอุปกรณ์ 
(Materials)  ซึ่งปัจจัยน าเข้าเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององค์กรมี 3 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การบริหาร 2) การนิเทศ และ 3) การเรียนการสอน จนเกิดเป็นผลผลิตอันเกิดจาก
กระบวนการที่มีคุณภาพ นั่นก็คือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 12  แนวคิดการบริหาร
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขในประเทศไทยมีหลายแนวคิด เช่น แผนงานสุขภาวะองค์กร
ภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนทางการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เสนอแนวทางการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ไว้ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด 8 ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพดี 
(Happy Body) 2) น้ าใจงาม (Happy Heart) 3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) การหาความรู้ 
(Happy Brain) 5) คุณ ธรรม  (Happy Soul) 6) ใช้ เงิน เป็ น  (Happy Money) 7) ครอบครัวดี 
(Happy Family) และ 8 ) สังคมที่ดี  (Happy Social) 13  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการเป็น
โรงเรียนแห่งความสุขตามแนวคิดของกวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim)  ได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วย 1) บุคคล (People) หมายถึง ครูที่มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน มีทัศนคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
และเพ่ือนร่วมงาน มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู เช่น มีความเมตตาต่อนักเรียน มีความ
ยุติธรรม มีความยืดหยุ่น มีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ดูแลเอาใจใส่
นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการยอมรับเงื่อนไขในการท างานและท างานได้อย่างมีความสุข ครู
มีทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 2) กระบวนการ (Process) หมายถึง 

                                                        
12 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 

Concepts and practices, 5th ed., (Belmont, CA: Wadworth/Cengage Learning, 2008), 
201-202. 

13 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ, 
(กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ, 2556), 11-15. 
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การมอบหมายภาระงานอย่างมีเหตุผลและยุติธรรมให้กับนักเรียน ให้ความร่วมมือในการท างานเป็น
ทีมร่วมกับผู้อ่ืน มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้สึกได้ถึงความส าเร็จในการเรียนรู้มีกิจกรรมพิเศษ เสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน 
มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน ให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และ
เกี่ยวข้องกับนักเรียน และมีการจัดการเรียนรู้ที่มีความสุขไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียนของ
นักเรียน 3) สถานที่ (Place) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง
เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ ภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยปราศจากอันตรายและสิ่งยั่วยุที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวชอบกลั่นแกล้งเพ่ือน ใน
โรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับการเรียนรู้และการเล่นของนักเรียน โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดสุข
ภาวะ สุขาภิบาลและภาวะโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน และมีการบริหารจัดการในระบอบ
ประชาธิปไตย14 ดังแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 Gwang – Jo Kim, Happy Schools A framework for learner well – being in 

the Asia - Pacific, (France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2016), 37. 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา :  Frederick C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: 
Concepts and Practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012),  
20-22. 
  :  Gwang – Jo Kim, Happy Schools A framework for learner well – being in 
the Asia - Pacific, (France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2016), 37. 
 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก  ) External Environment) 

 

องค์กร (Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) 

- การจัดการ 
- บุคคล 
- งบประมาณ 
- วัสดุ อุปกรณ์  
และทรัพยากรอ่ืนๆ 
 

กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

(Transformation 
Process) 

- การบริหาร 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

ผลผลิต 
(Output) 

 
- ประสิทธภิาพ 

- ประสิทธผิล 

การเป็นโรงเรียน
แห่งความสุข 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยใช้

กรอบแนวคิดการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข ตามแนวคิดของ  กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim) ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน คือ 1) บุคคล (People) 2) กระบวนการ (Process) 3) 
สถานที่ (Place) ดังในแผนภูมิที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Gwang – Jo Kim, Happy Schools A framework for learner well – being in 
the Asia - Pacific, (France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2016), 37. 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 
 การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข หมายถึง การด าเนินงานภายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความสุข 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูที่ต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีเจตคติที่ดีกับ
นักเรียน และผู้ปกครอง มีความยุติธรรม มีความยืดหยุ่นในการท างาน มุ่งมั่นในการท างานและให้
ความร่วมมือในการท างาน เห็นคุณค่าในการพัฒนาตนเอง มีการยอมรับในเงื่อนไขของการท างาน 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดทางการศึกษา และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการจัดการด้านสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านบุคคล 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านสถานที่  
 

การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 

 1. บุคคล  
2. กระบวนการ  

3. สถานที่  
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โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 
32 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน นักเรียน 532 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเนื้อหาสาระของการ
วิจัยไว้ 3 ส่วน ดังนี้ 1) การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 2) ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
โรงเรียนเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการได้ระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”15 การบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
เป็นโรงเรียนแห่งความสุข จึงมีความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร การยกระดับมาตรฐานทางด้านการจัดการศึกษามีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน 16 ซึ่งปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
โรงเรียนแห่งความสุขจึงเกิดจากการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนไปพร้อม ๆ กับการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยผู้บริหารและครูต้องร่วมมือกันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา
โรงเรียนให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุขต่อไป 

 
ความหมายของความสุข 
 นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความสุขไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 ความสุข ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 คือ 
ความสบายกายสบายใจ หมายถึง  ความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ความสบาย
ใจเล็กน้อยไปจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก17  

                                                        
15ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 

12 พ.ศ.2560 - 2564, (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ), 2559,
ก. 

16ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต  การท างานและความสุข, (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ธรรมมาเพรส,2556), 3. 

17พจนานุกรม, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 , (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น
,2546), 1201. 
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ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ได้กล่าวไว้ว่า ความสุข เป็นการควบคุมการท างานของระบบสมองในตัว
ของมนุษย์ที่สามารถหลั่งสารแห่งความสุข ได้แก่ สารเอ็นดอร์ฟิน (Endophins) เป็นสารที่ท าให้เกิด
ความสุข อารมณ์ดี ท าให้สมองเติบโตและเรียนรู้ได้ดี สารอซีทีคลอลืน (Acetycholine) เป็นสารที่
ช่วยในการจดจ า กระบวนการเรียนรู้ และเก็บความรู้ไว้ได้นาน สารเซโรโทนิน (Serotonin) เป็นสาร
ควบคุมความประพฤติ การแสดงออก อารมณ์ ท าให้สมองตื่นตัวและมีความสุขซึ่งเป็นการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้18 
 กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ และณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ได้อธิบายความหมายของความสุขตาม
มุมมองของเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า ความสุขที่เกิดขึ้นใน สังคมมีฐานคิดที่ขึ้นอยู่กับวัตถุและความพอใจใน
วัตถ ุซึ่งเก่ียวข้องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ในการบริโภค อุปโภค และการใช้ประโยชน์อื่นๆ จากวัตถุ19 

ในทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก ได้อธิบายไว้ว่า การด าเนินชีวิตให้เข้าถึงความสุข
ประกอบไปด้วยการสร้างสุข 5 ขั้น คือ  
  ขั้นที่ 1 ความสุขจากการเสพวัตถุหรือสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอก เป็นความสุขที่ต้องหาด้วย
ตนเองด้วยวิธีการรักษาอิสรภาพของชีวิตและความสามารถท่ีจะมีความสุขไว้  
  ขั้นที ่2 เป็นความสุขจากการเจริญในคุณธรรม คือ การมีเมตตามีความความศรัทธา  

ขั้นที ่3 ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติ   
ขั้นที่ 4 คาวามสุขจากการใช้ความสามารถในการปรุงแต่งจิตใจให้สบายไม่เครียดมีความร่า

เริงแจ่มใส  
 ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คือการใช้ปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกและชีวิต

ตามความเป็นจริง20 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปตยุตฺโต) ได้อธิบายเกี่ยวกับความสุขในเชิงพุทธศาสนาไว้ว่า 

ความสุขเป็นการดับกิเลส หรือการดับทุกข์ เป้าหมายอันสูงสุดคือ ความสุข มีความส าคัญมากในการ
ปฏิบัติธรรม 
 
 

                                                        
18ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, การพัฒนาความคิด, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ : 1991 เทคนิค 

พริ้นติ้ง, 2556), 32-34. 
19 กนกพร  นิตย์นิธิพฤทธิ์  และณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, ความสุขมณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 2-3. 
20 พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ความสุข 5 ขั้น , [Online] accessed 20 June 

2018. Available  from  http://www.openbase.in.th/node/3067. 
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ทางพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) กามสุข คือ สุขเนื่องจากกามอารมณ์ 2) ฌานสุข คือ
ความสุขเนื่องจากฌาน 3) นิพานสุข คือ สุขด้วยนิพพาน เป็นความสุขท่ีเกิดจากภาวะไร้ตัณหา21 
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ได้ให้ความหมายของความสุขไว้ว่า คือ สภาพชีวิตที่
เป็นสุขอันเป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิตที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองโดยรวมไปถึงความดีงามภายในจิตใจด้วย22 
  อภิชัย มงคล ได้กล่าวไว้ว่า ความสุข คือ สุขภาพจิต ในบริบทของสังคมไทยที่มีการ
เปรียบเทียบ 4 องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพ
จิตใจ และปัจจัยสนับสนุน23 
 วีนโอเวน (Veenhoven) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของความสุขและความเข้าใจของมนุษย์
เกี่ยวกับค าว่าความสุข โดยศึกษาเชิงลึกจากค าถามเกี่ยวกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ได้
ข้อสรุปว่า ความสุขเป็นมาตรวัดคุณภาพชีวิตของประชากร โดยทั่วไปความสุขจะเป็นการกระท าที่
ระบุปัญหา ความต้องการ ตรวจสอบความก้าวหน้าของสังคม แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่สามารถ
ใช้อธิบายความเป็นอยู่ของประชากรว่ามีความเหมาะสมในการใช้ชีวิตที่ดี24 
  เลยาร์ด ริชาร์ดิ (Layard Richard) ได้ศึกษาปฏิกิริยาของคลื่นสมองที่มีความสัมพันธ์กับ
อารมณ ์ซึ่งจากการทดลองพบว่าหลักสรีรศาสตร์ของมนุษย์สามารถหลั่งสารแห่งความสุขได้ ก่อให้เกิด
เป็นความพึงพอใจของมนุษย์25 
 
 

                                                        
21 พระพรหมคุณาภรณ์.(ป.อ.ปยุตฺโต),พทธะรรม, พิมพ์ครั้งที่ 20, (กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก.

,2545), 529-556. 
22 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการวิจัย  การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้

วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007), (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย  จ ากัด, 2552), 56. 

23 อภิชัย  มงคล, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย , 
(กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, 2552), 36. 

24 Veenhoven Ruut., Advances in the Understanding of Happiness (Revue 
Quebecoise de Psyhologine : 1997), 267-293. 

25 เลยาร์ด  ริชาร์ด ,ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข = 
Happiness : Lessons  from a new  Science, แปลโดย รักดี  โชติจินดา และเจริญเกียรติ    
ธนสุขถาวร ,(กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก ,2552) ,24-25. 
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  เฮลิเกน (Heylighen) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุข พบว่ามี 8 ปัจจัย ดังนี้  
  1. ความมั่งคั่ง (wealth) ซึ่งวัดจากก าลังซื้อและความสามารถในการครอบครองวัตถุที่
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ แต่ความมั่งค่ังช่วยเพิ่มความสุขได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
  2. การเข้าถึงความรู้ (Access to knowledge) ซึ่งวัดจากการอ่านออกเขียนได้ การสื่อสาร 
และการตอบสนองจากความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง  
  3. การมีอิสระส่วนบุคคล (Personal freedom) บุคคลจะพึงพอใจ น้อยลงในสภาพสังคมที่
จ ากัดอิสรภาพในการท างานหรือใช้ชีวิต และจะมีความสุขในสถานที่ที่สามารถควบคุมได้มากกว่าถูก
ควบคุม  แต่เมื่อรู้สึกถูกควบคุมก็จะกลับสู่ความต้องการทางวัตถุขึ้นมาแทน  
  4. ความเสมอภาค (Equality) กล่าวคือ ผู้ที่มีต าแหน่งต่ ากว่าจะมีสิทธิ์ในการควบคุมสิ่งต่างๆ   
ได้น้อยกว่าผู้ที่มีต าแหน่งสูงซึ่งจะมีสิทธิพิเศษต่างๆ มากกว่า  
  5. สุขภาพแข็งแรง (Health) กล่าวคือ บุคคลที่มีความสุขมักจะไม่ค่อยเจ็บป่วยและจะมีชีวิต
ยืนยาวมากกว่าผู้ที่ไร้ความสุข และพบถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความสุขกับสุขภาพร่างกาย   
  6. สุขภาพจิตดี (Psychological characterized) กล่าวคือ บุคคลที่มีความสุขจะเชื่อว่า
ตนเองสามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้ ส่วนบุคคลที่ไม่มีความสุขจะเชื่อว่าตนเองถูกบังคับให้กระท า
ตาม และบุคคลที่มีความสุขจะสามารถฟ้ืนสภาพจิตใจได้เร็ว ใส่ใจความรู้สึกผู้อ่ืน เปิดเผยและต้องการ
ตอบสนองความต้องการในระดับประจักษ์ในตนเอง (Self - actualization)  
  7. ต าแหน่งทางสังคม (social position) ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ การมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้อ่ืน บุคคลที่มีความสุขในการท างานจะมีต าแหน่งสูงเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดการ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมชิ้นงานที่
ท าได้มากกว่าการถูกสั่งการจากหัวหน้างานเพียงอย่างเดียว  
  8. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต (Life event) คือความสุขเกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตที่น่ายินดี 
เช่น การแต่งงาน การได้เลื่อนต าแหน่งงาน และไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเข้ามาในชีวิต เช่น อุบัติเหตุ 
การให้ออกจากงาน เป็นต้น บุคคลที่มีความสุขจะเชื่อว่าตนเองสามารถก าหนดชีวิตหรือเป้าหมายใน
ชีวิตได้ แม้เกิดความล้มเหลวขึ้นก็ตาม โดยเชื่อว่าตนเองสามารถตัดสินใจและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
ได2้6 
 
 
 

                                                        
26 F. Heylighen, Happiness, [Online] accessed 10 July 2018, Available from 

http://pespmcl. vub.ac.be/happines.html. 
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 วิทท์แมน (Wittmann) ให้ความหมายว่า ความสุข หมายถึง ระดับของความรู้สึกท่ีแสดงออก
ถึงความพอใจในระดับสูง และมีค าที่ให้ความหมายเกี่ยวกับความสุขอีกหลากหลาย เช่น ภาวะสุข 
(Well Being) สุขารมณ์ (Pleasure) โชคดี (Luck) สนุกสนาน (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
เบิกบานส าราญใจ (Ecstasy) เป็นต้น27 

ไดเนอร์และโอชิ (Diener and Oishi) ให้ความหมายว่า ความสุข คือการที่บุคคลประเมิน
คุณภาพของชีวิตคณะนั้นว่ามีความพอใจ ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การประเมินภาวะ
สุขภาพชีวิตหลังแต่งงาน ชีวิตการท างาน ซึ่งคนที่มีความสุขจะมีความคิดหรืออารมณ์ทางบวกสูง คิด
และท าในสิ่งที่ดี ๆ ส่วนคนที่ไม่มีความสุขมักจะมีอารมณ์ทางลบสูง28 
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความสุข เป็นกระบวนการท างานของสมองที่ควบคุมอารมณ์ 
ความรู้สึก ความต้องการ และหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินออกมาเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจที่เหมาะสมท าให้มี
ความพร้อมในการท างานและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามจุดประสงค์ตามความปรารถนา  มี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ แก้ไขปัญหาความเครียดได้ตามสภาวะความสมบูรณ์ของ
จิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความส าคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีกระแส
ความตื่นตัวเกี่ยวกับความสุขภายในโรงเรียนอย่างแพร่หลายจึงได้เกิดแนวการด าเนินงานภายใน
โรงเรียนเพื่อให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับผู้เรียนขึ้น 

จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะได้ ให้ ความหมายขององค์กรแห่ งความสุขว่า เป็น
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายโดยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมของบุคคลในองค์กรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและน าพาองค์กรไปสู่การ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน29 

                                                        
27 P. Wittmann, A Guide to Happiness for the Third Millennium, (Chiang Mai 

: Sangsilp Printing, 2003), 87. 
28 E. Diener, and Oishi, Are Scandinavians Happier than, (Asians : Issues in 

Comparing Nations on Subjective Well – Being, 2004),59. 
29 จุฑามาศ  แก้วพิจิตร และคณะ,สู่องค์กรแห่งความสุข 123, (นนทบุรี : ศูนย์องค์กรสุข

ภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) 
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 องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งความสุขไว้ว่า เป็นการท าให้พนักงาน
และผู้บริหารเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันและดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ด ีและเกิดความยั่งยืนในองค์การมีความม่ันคงกับพนักงานทุกคน30 
 จินดารัตน์  โพธิ์นอก ได้กล่ าวว่า  โรงเรียนแห่ งความสุข  (happy school) หมายถึง 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน 
คือ 1) บุคคล 2) กระบวนการ และ 3) สถานที่และสภาพแวดล้อม บุคลากรทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ
และตั้งใจท างานตามหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข มีการจัด
บรรยากาศของการเรียนการสอนที่เกื้อหนุนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม และอารมณ3์1 
  กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim) กล่าวว่าในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขส าหรับนักเรียน ต้องมีการศึกษาโครงสร้างของการด าเนินการในโรงเรียนให้ตามโครงสร้าง
ของการท างาน การรับฟังความคิดเห็นของทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อตกลงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยมี
เกณฑ์การบริหารงานจะต้องประกอบด้วย  

1. บุคคล (People) หมายถึง การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนในด้าน 
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน คุณสมบัติเฉพาและเจตคติ  การยอมรับในความแตกต่าง การให้ความ
ร่วมมือในการท างาน การยอมรับในเงื่อนไขของการท างาน และการมีความรู้และทักษะในการท างาน  
โดยข้อพิจารณาเกี่ยวกับบุคคล สามารถอธิบายได้ 6 ด้าน คือ  

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและความสัมพันธ์ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้มีความเชื่อว่าสถานที่เป็นปัจจัยหลักในการท าให้โรงเรียนมีความสุขและท าให้นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ แต่ว่านักเรียนจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนทั้งในห้องเรียนและ
ต่างห้อง ต่างระดับกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครู และบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดทัศนคติทางบวกกับนักเรียนโดยการดเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่
มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน เนื่องจาก
โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน โรงเรียนจึงควรเป็นสถานที่ส าหรับทุกคน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นส่วน
หนึ่ งของชุมชน  2) การจัดการศึกษาในหลายระดับและมีกิจกรรมหรือชั่วโมงในการเรียนรู้ที่

                                                        
30J. Burton, Who Healthy Workplace Framework and Model, [Online] 

accessed 20 July 2018.  Available from 
http://www..int/occupational/health/healthy_workplace_framework.pdf. 

31 จินดารัตน์ โพธิ์นอก ,โรงเรียนแห่งความสุข ,[Online] accessed 24 November 2018, 
Available from https://www.dailynews.co.th/article/611722. 
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หลากหลาย จากการที่นักเรียนต้องอยู่หรือชั่วโมงในการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการที่นักเรียนต้องอยู่
ร่วมกันเป็นเวลานานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึ งเป็นเหตุผลส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับเพ่ือนเพ่ือให้เกิดบรรยากาศของความสุขในโรงเรียน 3) การจัดกิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียนอื่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น นักเรียนและครู
ได้เรียนรู้ร่วมกันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนอ่ืน เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กีฬา หรือเกม
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้  

1.2 การมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนครูในโรงเรียน การสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและครู ซึ่งการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อครูเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญมากท่ีจะลดภาวะความกดดันของนักเรียนในการเรียนรู้ของนักเรียน และการสร้างบรรยากาศ
ของโรงเรียนให้เปรียบเสมือนครอบครัว เพราะครอบครัวมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างครูกับนักเรียนสามารถท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

  1.3 ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล การยอมรับในความ
แตกต่างกันระหว่างตัวบุคคล เนื่องจากทุกคนมีความต้องการ มีความรู้ความสามารถ มีพ้ืนฐาน
ครอบครัว วัฒนธรรม การนับถือศาสนา หรือแม้แต่ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป หรือ
ข้อจ ากัดในการแข่งขัน ความชอบส่วนตัว ก็แตกต่างกัน รวมไปถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้อง
ค านึงถึงความสามารถของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริง 

  1.4 มีความมุ่งมั่นในการท างาน ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน และเห็นคุณค่า
ของการหมั่นฝึกตนเองอยู่เสมอ ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่นักเรียนจะประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน 

1.5 การยอมรับในเงื่อนไขหรือข้อก าหนดของงาน ให้เกิดความรู้สึกอยาก 
ท างานมีความพึงพอใจในงาน รวมไปถึงความต้องการในการเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือไปจากบทเรียนหรือ
ความต้องการพิเศษของนักเรียน 

1.6 ให้ความส าคัญกับทักษะและความรอบรู้ในงาน ซึ่งต้องอาศัยทักษะและ 
สมรรถนะหรือศักยภาพของครูเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียน 
เนื่องจากครูเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนี้โอกาสในการสร้างเครือข่าย
เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาก็มีความส าคัญมากส าหรับกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ หรือเทคนิควิธีการ
สอนเป็นต้น 
  2. กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการสอนและการท างานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบมายตามความเหมาะสม การให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
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หลากหลายซึ่งตระหนักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหักสูตรที่สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ มีกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งสามารถอธิบายได้ 9 ด้าน คือ 

2.1 การยอมรับในภาระงานที่ท า มีเหตุผล และมีความยุติธรรมในกระบวนการ
ท างานซึ่งบ่อยครั้งที่เกิดความไม่สมเหตุสมผลในการจัดการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน รวมไปถึง
การบ้านและการสอบของนักเรียน เกิดเป็นความเครียดและความกดดันส าหรับนักเรียนในการท า
คะแนนให้ได้สูงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของนักเรียนในการเรียน 

2.2 มีจิตวิญญาณในการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือในการท างาน เนื่องจากใน
การจัดการเรียนรู้ต้องมีวิธีการที่หลากหลาย ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการเป็นท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มากกว่าปล่อยให้นักเรียนได้ท างานอยู่เพียงคนเดียว 

  2.3 มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย สนุก และเป็นไปตาม
นโยบาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมีระหว่างครูกับนักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายแทน
การให้การบ้านที่ไม่จ าเป็นแก่นักเรียน มีวิธีการสร้างและส าเสนอข้อมูลการค้นคว้าหาความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงมีการจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากคิดแก้ปัญหาและลงมือท า 
    2.4 มีความเป็นอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการท างาน และมี
ความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีการก าหนด
ความรับผิดชอบเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการรู้จักหน้าที่และการยอมรับในงานหรือข้อก าหนดรวมไป
ถึงข้อผิดพลาดจากการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและการยอมรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือน าไป
ปรบปรุงและพัฒนาตนเอง 
   2.5 เข้าใจและตระหนักถึงความส าเร็จในการท างานเพ่ือให้ เกิดผลลัพธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยการยอมรับในความสามารถของตนเอง รับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง รวมถึงเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกในการ
พัฒนาความรู้ความสารถของตนเองให้ประสบความส าเร็จไม่จ าเป็นต้องเป็นด้านวิชาการ อาจเป็นการ
ส่งเสริมด้านอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น 
   2.6 มีการเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ลด
มาตรฐานของการทดสอบลง มีการจ าลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหา และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือตามกระบวนการ
เรียนรู้ที่ได้สร้างข้ึนเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียน 
   2.7 มีการประสานความร่วมมือระหว่างครู และนักเรียน บรรยากาศในการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
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ต่างๆ ของนักเรียนเป็นการสร้างมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างนักเรียนกับครู  มีกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการสร้างความสุขให้กับนักเรียน 
   2.8 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระวิชา เนื่องจากมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการยังคงมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียน ควรใช้วิธีการบูรณาการเพ่ือเป็นหนึ่งในทางเลือก
ที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงใน
ปัจจุบันด้วย เพ่ือให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์  การสื่อสาร ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียน 
   2.9 มีความพึงพอใจในงานที่ท าและมีวิธีการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิด  ซึ่ง
กระบวนการในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวทักทายกันด้วย
รอยยิ้มที่สดใส การจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เพ่ือสร้างจุดสนใจใหม่ให้แก่
ผู้เรียน การสร้างความบันเทิงด้วยเพลงแต่ควรมีการควบคุมเพลงที่ใช้ในโรงเรียนให้เหมาะสม เพ่ือเป็น
การผ่อนคลายความเครียด ลดภาวะซึมเศร้า ลดความวิตกกังวลและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน 

3. สถานที่ (Place) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง มีความปลอดภัย
ปราศจากอันตราย มีบริเวณพ้ืนที่โปร่งโล่ง มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับจัดท ากิจกรรม มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลที่ดี  มีการบริหารจัดการใน
ระบอบประชาธิปไตย สามารถอธิบายได้ 7 ด้าน คือ 
   3.1 สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นกันเอง เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์
หนึ่งส าหรับการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้สึกปลอดภัย มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้
เกิดข้ึนแก่นักเรียน 
   3.2 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ไม่มีอันตรายไม่มีสิ่ง
ยั่วยุที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย 
เหมาะกับวัยและธรรมชาติวิชาที่นักเรียนต้องเรียน ปราศจากการทะเลาะวิวาท  การเกเรกันของ
นักเรียน เพราะเป็นสาเหตุที่จะท าให้โรงเรียนไม่มีความสุข 
   3.3 มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดโปร่ง โล่ง มีพ้ืนที่ว่างส าหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และมีพ้ืนที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดสวนภายในโรงเรียนก็มีส่วนส าคัญ
ในการท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

  3.4 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและความเป็นผู้น า ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการการจัด
เรียนรู้ให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุข โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากวิสัยทัศน์ คติพจน์ สโลแกน 
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หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งความสุข นอกจากนี้นโยบายทางการจัด
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ 
   3.5 มีระเบียบวินัย ซึงเป็นข้อบังคับในการถือปฏิบัติ เพราะการใช้ระเบียบข้อบังคับ
เป็นการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและ
ความรุนแรงและข้อขัดแย้งอ่ืนๆ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบจะสร้างบรรยากาศของความสุข 
   3.6 การมีสุขภาวะที่ดี  มีสุขาภิบาลและมีภาวะโภชนาการที่ดี ในการบริหารจัดการ
ด้านสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนต้องค านึงถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ
นักเรียน รวมถึงในโรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย 
   3.7 มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักประชาธิปไตย ด้วยภายในโรงเรียนมีความ
หลากหลายของนักเรียนและครูที่อยู่รวมกัน การยอมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จึงมี
ความส าคัญในการบริหารงานในโรงเรียน โดยใช้วิธีการด าเนินงานตามระบบประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิด
การยอมรับและสามารถบริหารงานภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งผลให้เกิด
เป็นโรงเรียนแห่งความสุขได้32  

จากความหมายของการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่า กรอบ
แนวคิดการบริหารงานให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุขมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
บุคคล 2) กระบวนการ และ 3) สถานที่ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการด าเนินงานภายในโรงเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียน 
 รุจิเลข เลขะวงศ์ ได้แปลแนวคิดของ เดล คาร์เนกี้ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท างานอย่างมี
ความสุขไว้ว่า ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการได้ท าในสิ่งที่รัก เมื่อได้ท าในสิ่งที่รักแล้วก็จะส่งผลให้
ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ตามรูปแบบของตนเอง โดยมีขั้นตอนในการท าให้เกิดความสุขของการ
ท างานทั้งหมด 7 ข้อได้แก่  

1. การสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงต่องาน โดยการสร้างความ เชื่อมั่นใน
ตนเอง การหาข้อดีทั้งในตนเองและผู้อื่น การมองเห็นคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน โดยการจัดระเบียบการท างาน มีการ จัดล าดับ
ของความส าคัญก่อนหลัง มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของงานที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือลดระยะเวลาของ
การท างาน และสามารถท างานไปพร้อมๆ กันได้ มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือ

                                                        
32 Gwang – Jo Kim, Happy Schools A framework for learner well – being in 

the Asia - Pacific, (France: The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2016),  37-68.  
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เตรียมความพร้อมที่จะใช้งานในครั้งต่อไปและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่งงานตาม
ความเหมาะสมให้กับผู้ที่มีความสามารถในการท างาน 

3. การขจัดความเบื่อหน่ายและความอ่อนล้า โยในการท างานนั้นอาจมีความเบื่อหน่าย 
ความเหนื่อยเมื่อยล้า และความเครียดในการท างาน ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียด
ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ 

4. การเพ่ิมคุณค่าให้แก่ชีวิต โดยการหาบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ตนเอง 
โดยการแก้ปัญหาด้วยวิธการที่หลากหลายและเป็นตัวอย่างในการท างานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
ส าเร็จ 

5. การจัดการต่อการยั่วยุ การใส่ร้าย ในสิ่งที่ไม่ดี โดยการท าในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ไม่หวั่นไหว
ต่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เกิดข้ึนกับยุคคลในองค์กร มีการพิสูจน์ตอนเองด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม
กับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาจาก
พฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้นในการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 

7. การสร้างความชื่นชอบ โดยการแสดงออกและปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
การยอมรับทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน33 
 จุทามาศ แก้วพิจิตร และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขที่เรียนกว่า 
Home Model หรือ โมเดลความสุขหลากมุมมอง โดยประกอบด้วย 3 แนวคิดย่อย ได้แก่ 

1. องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization ( ษณะแบ่งออกได้เป็น 3 ลัก โดย  
จ าแนกตามอัตลักษณ์ขององค์การ 

1.1 องค์การที่เน้นความเรียบง่ายได้ดุลยภาพ (Simplified Organization) เป็น
องค์การที่เน้นการเติบโตอย่างช้า ๆ และมั่นคง โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้รู้สึกเหมือนเป็นบ้าน 
เป็นครอบครัวเดียวกัน มีรูปแบบการบริหารจัดการให้บุคคลากรมีความสุขอย่างเรียบง่ายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

1.2 องค์การที่ เน้นความสร้างสรรค์ (Creative Organization) เป็นองค์การที่ มี
ความยืดหยุ่นสูง เน้นการบริหารจัดการความรู้และการจัดการคุณภาพแวดล้อมโดยยึดหลักการให้
เกียรต ิให้ความเคารพ และเชื่อม่ันในศักยภาพของบุลากร 

1.3 องค์การที่ เน้นความยั่ งยืน (Sustainable Organization) เป็นองค์การที่มี
อุดมการณ์ในการด าเนินการและยึดมั่นในการพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าและและบริการ 

                                                        
33 รุจิเลข เลขะวงศ์ ,วิธีการท างานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต , (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

เดอะบอสส์, 2539) 
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2. การจัดการความสุข (Happy Management) โดยโมเดล เป็น อยู่ คือ เป็นการค านึงถึง 
องค์ประกอบความสุขของบุคคลที่ประกอบไปด้วย ลักษณะของบุคคลที่มีความสุข วิธีการสร้าง
ความสุขในการท างาน และผลลัพธ์ของการท างานอย่างมีความสุข 
   2.1 บุคคลที่มีความสุขในการท างาน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ “เป็น” ประกอบไปด้วย 
เป็นตัวของตัวเอง เป็นสุขทางใจ เป็นคนที่เต็มศักยภาพ และเป็นคนที่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
พอใจ “อยู่” ประกอบด้วย อยู่ดีกินดี อยู่อย่างมีความมุ่งมั่นปรารถนา อยู่ในองค์การที่ดีมีผู้น าและ
ผู้ร่วมงานที่ดี และอยู่ในต าแหน่งและอาชีพที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ “คือ” ประกอบด้วย คือผลงาน
ขององค์การ คือความหวังขององค์การ และคือภาพลักษณ์ขององค์การ 
   2.2 วิธีการสร้างความสุขในที่ท างานด้วยการสร้าง “อยู่” ได้แก่ 
   - อยู่ด้วยการให้เกียรติและโอกาส 
    - อยู่ด้วยการสื่อสารอย่างจริงใจ 
    - อยู่ด้วยการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.3 ผลลัพธ์ของการท างานอย่างมีความสุข 

- การท าให้บุคลากรมีลักษณะ “คือ” ได้แก่ คือผลงานขององค์การ คือ ความหวัง
ขององค์การ และคือภาพลักษณ์ขององค์การ 
   - องค์การมีผลงาน 
  - ครอบครัวของบุคลากรได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

3. พนักงานที่มีความสุข (Happy Employee) : โมเดลกุญแจความสุข – หมุนรหัสขจัดทุกข์ 
บ ารุงสุข 
   3.1 ปัจจัยที่ 1 พ้ืนฐานความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ปัญญา และการฝึกฝนของ
บุคลากรให้เกิดการรับรู้ถึงความสุข 
   3.2 ปัจจัยที่ 2 ลักษณะงาน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคลากร ได้แก่ งาน
ถนัด งานที่ตรงกับความชอบ งานที่มีคุณค่าและความส าคัญ งานที่มีความก้าวหน้า งานที่ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา งานที่มีกระบวนการท างานที่น่าสนใจ งานที่มีความท้าทาย งานที่มีความยากง่ายในระดับ
ที่เหมาะสม งานที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน งานที่มีประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเอง รวมไปถึงการได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ท า 
   3.3 ปัจจัยที่ 3 หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในการท างานร่วมกัน 
   3.4 ปัจจัยที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศในการท างาน มีการส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการท างานให้ส าเร็จ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การท างานเป็นกลุ่ม การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เหมือนกับครอบครัว 



  

 

24 

   3.5 ปัจจัยที่ 5 รูปแบบการใช้ชีวิต ประกอบด้วยพฤติกรรมการอุปโภค บริโภค  
การดูแลสุขภาพกายและใจ ความสามารถในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการกับ
ภาระหนี้สิน  
   3.6 ปัจจัยที่ 6 ครอบครัว ในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความอบอุ่น 
การห่วงใยซึ่งกันและกัน เป็นการให้ก าลังใจสนับสนุนในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
   3.7 ปัจจัยที่  7 สังคม สถานการณ์และปัจจัยเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม  การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี34 
 
ปรัชญาของความสุขในโรงเรียน 
 ฟรอนสเดล (Fronsdal) ได้กล่าว่า ปรัชญาความสุขในโรงเรียนก็เปรียบเสมือนการเดินทาง
สายกลางในทางพุทธศาสนา ที่ไม่จ าเป็นต้องมีความต้องการที่จนเกินไป ควรมีความสุขุมรอบคอบ มี
ความคิดในเชิงบวกไม่มองโลกในแง่ร้าย จึงก่อให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจขึ้น นอกจากนี้ในทาง
พุทธศาสนายังได้ให้ความส าคัญกับความสุขไว้ว่าไม่ใช่การครอบครองสิ่งใสสิ่งหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว  แต่
หมายความรวมถึงการรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ซึงเป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างสัมพันธภาพอัน
ดี เป็นกุญแจส าคัญในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน35 
 ไดทซ์ (Dietz) กล่าวว่า โรงเรียนแห่งความสุขไม่ได้เป็นแค่จุดประสงค์หลักในการด าเนินชีวิต
ของนักเรียน แต่หมายความรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง มีความ
พยายามนาการท าสิ่งที่ดีงาม ตามการเรียนรู้ด้วยทักษะการด าเนินชีวิต ทัศนะคติต่อสิ่งรอบตัวไม่ใช่
เพียงแค่อยู่ในโรงเรียนแต่หมายความรวมไปถึงการอยู่ภายนอกโรงเรียนด้วย นักเรียนต้องสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้36 
 อิคิไก (Ikikai) กล่าวไว้ว่า เราไม่ได้ต้องการโลกทั้งใบเพ่ือค้นหาความสุข แต่เราต้องชื่นชมสิ่งที่
ยิ่งใหญ่จากเรื่องราวหรือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัว การมองหาคุณค่าและความสุขจากการใช้ชีวิต

                                                        
34 จุฑามาศ  แก้วพิจิตร และคณะ,สู่องค์กรแห่งความสุข 123, (นนทบุรี : ศูนย์องค์กรสุข

ภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) 
35 G. Fronsdal, The Dhammapadp : Teachings of the Buddha, (Boston: 

Shambhala Publications Inc, 2005), 80. 
36 A.Dietz, Original Confucianism : An Introduction to the Superior Person, 

[Online] accessed 24 November 2018, Available from https://www.Lulu.com. 
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เป็นแนวคิดท่ีช่วยให้มองโลกในแง่ดี เพ่ือชื่นชมสิ่งแวดล้อมรอบกายให้เป็นพลังเชิงบวกผลักดันให้เราใช้
ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ชึ่งเป็นเหตุผลที่จะท าให้มีความสุข37 
 คูมากาอิ (Kumagai) กล่าวว่า ได้มีการค้นพบวิธีการสร้างความสุขในวงการศึกษาของ
ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดยการจัดการศึกษาได้เห็นคุณค่าของความสุข  ในระบบการจัด
การศึกษาจึงให้ความส าคัญการสอนเป็นอย่างมาก ในการสอนต้องมีเทคนิควิธีการ มีความคิด
สร้างสรรค ์เนื่องจาก 
 
ปัจจัยของการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
 มาเนียน (Manion) ได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของความสุข มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
ด้วยกัน ได้แก่ การสื่อสาร ความรักในงาน ความส าเร็จของงาน และการเป็นที่ยอมรับ 

1. การสื่อสาร (Connection) หมายถึง การมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร 
ภายในองค์การ ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือกันในการท างาน การให้ความ
รัก และความปรารถนาดีมนการท างานร่วมกัน 

1. ความรักในการ (Love of The Work) หมายถึง ความรู้สึกยินดี ผูกพัน และ 
เพลิดเพลินในการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ความสารถในการ 
ท างานของตนเอง และมีความพยายามในการท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับในการท างาน
จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา38 
 องค์การอนามัยโลก  ได้น า เสนอแนวคิดขององค์การแห่ งความสุข ไว้  4 ด้ าน  คือ 
สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ สุขภาวะในการท างาน สุขภาพส่วนบุคคลในที่ท างาน ละ
ชุมชนสัมพันธ์ 

1. สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ (The Physical Work Environment)  
เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ และความปลอดภัย โดยองค์การต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมี
อิทธิพลต่อการท างานของบุคคลมากมี่สุด ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัย และการรักษาความ

                                                        
37 Ikigai, ปรัชญาความสุขและคุณค่าของชีวิตของคนญี่ปุ่น  [Online] accessed 24 

November 2018, Available from https://www.unlockmen.com/yournextu-seac. 
38 J.Manion, Creating a Positive Workplace,”Journal of Nursing Administration 

33,12 (2003) : 652-659. 
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ปลอดภัยพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างอาคาร สภาพอากาศ เครื่องจักร เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ 
อันตรายต่าง ๆ จากสารเคมี มลพิษ อุณหภูมิ สุขอนามัย และพลังงานเป็นต้น  

2. สุขภาวะในการท างาน (The Psychosocial Work Environment) เกี่ยวข้องกับ 
ด้านสุขภาพและจิตใจของบุคลากร ทัศนคติ และความเชื่อ วัฒนธรรมองค์กร เช่น ความต้องการใน
การท างาน รางวัล การชื่นชม การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า ความชัดเจนในงาน การออกแบบ
งาน การสื่อสารภายในองค์การ การเคารพซึ่งกันและกัน การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง การไม่
ยอมรับในความหลากหลาย การสนับสนุนให้เกิดสมดุลในชีวิต ภาระหน้าที่ตามงานที่ได้รับมีความ
เหมาะสม การปกป้องบุคลากร และความซื่อสัตย์ในการท างาน 

3. สุขภาพส่วนบุคคลในที่ท างาน (Personal Health Resources in the Workplace)   
เป็นการให้บริหารด้านสุขภาพ ข้อมูล ทัพยากร โอกาส โดยเป็นการสนับสนุนของององค์การ เช่น 
เงื่อนไขในการจ้าง การออกก าลังกาย อาหาร รายะเวลาที่ได้หยุดพัก การบริการด้านสุขภาพ การ
ฝึกอบรม สิ่งอ านวยความสะดวก นโยบายด้านสุขภาพ การักษาพยาบาล 

4. ชุมชนสัมพันธ์ (Enterprise Community involvement) คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในองค์การ ที่ส่งผลซึ่งกันและกัน จากผลกระทบทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสังคมที่ส่งผลต่อ
องค์การ อาจเป็นการด าเนินงานในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและคนในชุมชน39 
 จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งความสุขในประเทศไทย 
พบว่ามีปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัยได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารจัดการขององค์กร ความสุข
จากงานที่ท า และสิ่งที่ได้รับจากองค์กร 

1. วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง บรรยากาศในการท างานแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และสามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานให้กับพนักงาน รู้สึกพอใจในสิ่งที่
พนักงานได้รับ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาทักษะในการท างาน การท างานเป็นกลุ่ม ความยืดหยุ่นที่พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นตัว
แบบในการขับเคลื่อนและปลูกฝังวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีขององค์กรให้แก่พนักงาน 
 
 
 

                                                        
39J. Burton, Who Healthy Workplace Framework and Model, [Online] 

accessed 20 July 2018.  Available from 
http://www..int/occupational/health/healthy_workplace_framework.pdf. 
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2. ระบบบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การบริหารที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร การมีช่องทางในการสื่อสารส าหรับสื่อสารระหว่างพนักงาน
กับองค์กรที่เข้าถึงได้ง่าย หลายช่องทาง มีผ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสร้างความภาคภูมิใจในการท างานในองค์กร พนักงาน
ช่วยเหลือและแบ่งปันกันทั้งภายในองค์กรและสังคม 

3. ความสุขจากงานที่ท า หมายถึง พนักงานเกิดความรู้สึกรักและพอใจในงานที่ท า 
ได้รับต าแหน่งที่เหมาะสมกับตนเอง และเกิดความสุขในเนื้องานที่ท า โดยผู้บริหารหรือหัวหน้าต้อง
เป็นที่ปรึกษาได้มีความสุขในงานและเข้าใจความต้องการของพนักงาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน 

4. สิงที่ได้รับจากองค์กร หมายถึง การได้รับการยอมรับและการส่งเสริมในการพัฒนา 
ตนเองจากองค์กร ได้รับโอกาสในการเรียนรู้งาน การสร้างแรงจูงใจทางบวก การได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงความสะดวกปลอดภัย และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการท างาน รวมไปถึง
การมีสัมพันธภาพที่ดีของพนักงานให้สามารถท างานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้40 
 
การพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  

ในประเทศไทยมีแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้น าเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
ประกอบด้วยความสุข 8 ประการ ได้แก่  

 1. สุขภาพดี (Happy Body) คือสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต 
รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับ
ฐานะทางการเงิน  

 2. น้ าใจงาม (Happy Heart) ในองค์กรสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้กับ
ผู้อ่ืนต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน คนเราจะเอาตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้อง
รู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง มีความห่วงใย
ดูแลกันเพ่ือให้องค์กรมีความยั่งยืนในการท างานร่วมกันสร้างความเจริญให้แก่องค์กร  

 3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) ต้องรู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เมื่อ
ชีวิตในการท างานมีความเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน ขณะเดียวกัน  การใช้ชีวิตเป็น
ส่วนตัวก็ต้องรู้จักการผ่อนคลาย การสร้างสมดุลให้กับชีวิต ไม่ไม่รู้จักการผ่อนคลายต่อการแก้ปัญหาใน

                                                        
40จุฑามาศ  แก้วพิจิตร และคณะ,123 สู่องค์กรแห่งความสุข, (นนทบุรี : ศูนย์องค์กรสุข

ภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556), 30-40 



  

 

28 

การด าเนินชีวิตจะน าไปสู่ความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างปัญหาในองค์กร เพราะประสิทธิภาพ
ในการท างานของคนท างานจะลดลงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  

 4. การหาความรู้ (Happy Brain) มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา  จากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพ่ือให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน 
หรือ เรียน มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต  
  5. คุณธรรม (Happy Soul) มีคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม
ของมนุษย์ การท างานเป็นทีม คือ หิริโอตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเอง
โดยเฉพาะการท าไม่ดี มีความศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือกเก้ือกูลกัน  
  6. ใช้เงินเป็น (Happy Money) การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายได้ดี คือการใช้เงินเป็น 
มีเงินรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง การบริหารรายการรายรับรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว ต้องรู้จักการท าบัญชี มีวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการใช้จ่าย มีการออม  
  7. ครอบครัวที่ดี  (Happy family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวและเป็นก าลังใจที่ส าคัญในการท างาน เพราะครอบครัวถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นก าลังใจใน
การท างาน การเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรค มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการท าให้ชีวิตดีขึ้น เพ่ือสร้างความ
เป็นกันเองต่อกัน เป็นการเพ่ิมความสุขในการท างานให้มากข้ึน  
  8. มีสังคมที่ดี (Happy Society) สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในการท างานและสังคมนอกที่
ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอ้ืออาทรกันในสังคมที่จนเองท างานและที่พักอาศัย  มี
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการท างานเพ่ือพัฒนาสู่การท างานที่ดี ชุมชนและองค์กรต้องมีความรักสามัคคี
ต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน มีความห่วงใยต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพ่ือให้เกิด
ความสุขและความพร้อมในการปรับตัวท างาน41 
 จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ ได้สรุปแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขได้ทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ 

1. การเป็นตัวแบบที่ดีของผู้บริหารและหัวหน้างาน คือ การเข้าถึงได้ง่าย ใส่ใจ เข้าใจ 
ในความต้องการพ้ืนฐานของพนักงาน เป็นผู้สร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดีในการท างาน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบในการบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานได ้

                                                        
41 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ, มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ, 

(กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ ,2556), 11-15. 
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2. การให้ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  คือ การให้ความส าคัญ
กับการจัดสรรคนให้เขาท างานตามความเหมาะสมกับต าแหน่งและความสามารถของพนักงาน  เน้น
การปลูกฝังความรักในงานที่ท า มีการพัฒนาความสามารถขอพนักงานตากศักยภาพและเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ค านึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมและ
ความต้องการของพนักงานเป็นหลัก 

3. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยการสร้างบรรยากาศที่ 
เป็นมิตร  ไม่กดดัน การแก้ปัญหาร่วมกัน การท างานเป็นทีม มีความยืดหยุ่นพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเอ้ือต่อการท างานของพนักงาน พร้อมกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดีขององค์กร 
และการให้ความส าคัญกับคุณค่าของพนักงานทุกคนในองค์กร 

4. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต  
การมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบสนองกับการใช้ชีวิตของพนักงาน และการยกย่องชมเชยหรือให้
รางวัลแก่พนักงานที่ท างานได้เป็นอย่างดีเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ42 
 องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวถึง กระบวนการในการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่หลากหลาย
ด้วยกระบวนการในการสร้างความสุข โดยเน้นที่การสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ที่ตรงกับความต้องการของทุกคนและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ดังนี้    

1. การประชุม (Mobilize)  การประชุมจากท้ังบุคลากรและผู้บริหารเพ่ือเป็นการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม และประเด็นส าคัญ ๆ ที่คนในองค์กรยึดถือเป็นกรอบ
จริยธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการโดยสิ่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ตรรกะ ความ
เชื่อทางศาสนา รู้ว่าใครเป็นผู้น าด้านความคิดเห็นที่ส าคัญและผู้มีอิทธิพลอยู่ในองค์กร และสิ่งที่คาดว่า
มีแนวโน้มในการสร้างปัญหาที่มีความส าคัญต่อการสร้างความยืดหยุ่นในองค์กร 

2. สมัชชา (Assemble) เมื่อมีการประชุมแล้ว น้ าข้อมูลที่ได้มารรวมกันเพื่อสร้าง 
ทีมงานที่มีสุขภาพดี และทรัพยากรเพ่ือวางแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การโดยเฉพาะ โดยอาจเพ่ิมเติม
บทบาทหรือจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มาจากผู้แทนบุคลากรจากหลาย
ระดับขององค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร 
 
 
 

                                                        
42จุฑามาศ  แก้วพิจิตร และคณะ,123 สู่องค์กรแห่งความสุข, (นนทบุรี : ศูนย์องค์กรสุข

ภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556), 30 - 40. 
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3. การประเมิน (Assess) การประเมินโดยใช้เครื่องมือและมาตรการที่หลายหลาย เช่น  
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ท างาน ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย มีการบันทึกเก็บข้อมูล มีการประเมินความเสี่ยง การทบทวน และการจัดท านโยบาย
ด้านสุขภาพของบุคลากร 

4. การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritize) การจัดล าดับความส าคัญโดยวิธีการตั้งเกณฑ์ 
จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประการ และตระหนักถึงความส าคัญต่อสุขภาพโดยตรง เช่น การจ ากัด
โอกาสในการท างานที่อันตราย ความยากง่ายในการด าเนินการให้ส าเร็จที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงอันตรายต่อบุคลากร ความสามารถสร้างความแตกต่างได้
ในการท างาน ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ในส่วนที่อาจถูกละเลย รวมถึงความคิดเห็นและความชอบส่วนตัว
ของบุคลากรในการทงานรวมถึงผู้บริหารและตัวแทนของบุคลากร 

5. การวางแผน (Plan) การวางแผนการพัฒนาสุขภาพ เช่นเดียวกับแผนงานประจ าปี  
รวมถึงการวางแผนระยะยาว 3 -5 ปี โดยแผนจะต้องเป็นการก าหนดกิจกรรมทั่วไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
ตามล าดับความส าคัญ มีการสร้างความตระหนักให้แผนครอบคลุมไปถึงการพัฒนาทักษะและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการก าหนดงบประมาณ การใช้สิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากร มี
นโยบายในการบ ารุงรักษาและการประเมินผลแผนเพ่ือใช้ในการระบุเป้าหมายที่ชัดเจน และตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

6. การด าเนินการ (Do) การปฏิบัติงานจะต้องมีการก าหนดความรับผิดชอบของ 
บุคลากรในแต่ละขั้นของการท างานตามแผน การมอบหมายงานให้กับบุคลากรหลายคนต้องมีคณะ
ปฏิบัติงานในการควบคุมและการติดตามผล 

7. การประเมินผล (Evaluate) การประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือประเมินการ 
ด าเนินการตามแผนและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือหาสาเหตุในขั้นตอนการประเมินผลและผลลัพธ์
จะต้องมีการประเมินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินความคิดริเริ่มในแต่ละครั้ง และการ
ประเมินความส าเร็จโดยรวมของงาน 

8. การปรับปรุง (Improve) การปรับปรุงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจร เป็นขั้นแรกใน 
รอบการด าเนินงานครั้งต่อไป เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตามผลการประเมินผลซึ่งจะต้องตระหนัก
ถึงกระบวนการที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จ43 

                                                        
43 J. Burton, Who Healthy Workplace Framework and Model, [Online] 

accessed 20 July 2018.  Available from 
http://www..int/occupational/health/healthy_workplace_framework.pdf. 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 1 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 
2510 บนเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน โดยนายเคลือบ อารีรักษาราษฎร์ ได้บริจาคที่ดินให้เพ่ือสร้างโรงเรียน 
ในระยะแรกเริ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเปิดท าการสอนในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้าน
หนองโสน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2510 ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2511 ได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย และท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้เปิดท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และในปี พ.ศ.2519 ทางราชการ
ได้เห็นความส าคัญระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย จนถึง
ปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ทางราชการได้ปรับปรุงการศึกษาภาคบังคับใหม่โดยให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ต่อมาในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองฝ้ายได้ขยายโอกาสทางการศึกษาอีกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้ขอเปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นโดยมีนายหงส์ดี ศรีเสน เป็นผู้อ านวยการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียน อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปเรียนต่อยังโรงเรียนเลาขวัญราษฎณ์บ ารุง  และ
โรงเรียนบรรหาร 3 ซึ่งอยู่ไกลจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ออกไปอีกหลายกิโลเมตร  

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลหนองฝ้าย ซึ่งเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วน มีความสะดวกสบายในการด ารงชีพระดับดี เป็นเขตปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลหนองฝ้าย) มีเขตบริการในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาครอบคลุม
หมู่บ้านหนองฝ้าย หมู่บ้านตรอกกระโดน หมู่บ้านตรอกยาว ต าบลหนองฝ้าย และบางส่วนของต าบล
หนองโสน อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และมีเขตบริการในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ครอบคลุมเขตการปกครองต าบลหนองฝ้าย บางส่วนของเขตต าบลหนองโสน และบางพ้ืนที่ของ
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 การให้บริการนักเรียนมัธยมศึกษาที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการต่างๆ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ โรงเรียนบ้านเขาวงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม และโรงเรียนบ้าน
หนองโสน และการให้บริการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับนักเรียนที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองฝ้าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรอกกระโดน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรอกยาว รวมถึงการให้บริการแก่ผู้เรียนที่
อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน ทั้งท่ีเคยผ่านและยังไม่เคยผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การบริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ าย
บริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกับชุมชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างดียิ่ง เนื่องจากมีการจัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน มีการจัดงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ งานเลี้ยงรับ-ส่งครู จัดงานประจ าปีของโรงเรียน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลส าคัญภายใน ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหา
แนวทางพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการศึกษาร่วมกัน การจัดงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จจากผู้ปกครอง
นักเรียน รวมทั้งบุคคลในชุมชน จากการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวท าให้โรงเรียนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดี  

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายได้ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 32 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน นักเรียน 
532 คน  ผู้บริหารคนปัจจุบันชื่อ นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์44 
  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

พีรพัฒน์ ผิวขม ได้ศึกษา การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยกระบวนการหาประสบการณ์ 
กรณีศึกษาโรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ ผลการศึกษาท าให้ได้แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์และได้ท าโครงการขึ้น 5 โครงการคือ 1) โครงการปฏิบัติร่วมรับรุ่นพ่ีดูแล
รุ่นน้อง  2) โครงการชวนพ่ีชวนน้องมาเรียน 3) โครงการพัดลมคล้ายร้อน 4) โครงการดูหนังฟัง
ส าเนียงภาษา และ 5 ) โครงการเพลงเพราะช่วงพักเที่ยง ผลจากการท าโครงการ ท าให้ผู้อ านวยการ 
คณะครู นักเรียน มีความสุขในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสามารถปรับปรุงพัฒนา การ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของคณะครูต่อไป45 

ขวัญจิต มหากิตติคุณ และคณะ ได้ศึกษา ความสุขของนักเรียนวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 91.53 เมื่อพิจารณารายด้านตาม

                                                        
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ,ประวัติหน่วยงาน, [Online], accessed 8 April2 0.20 

Available from https://data.boppobec.info/web/index_view_history.php?School_ 
ID=1071020311&page=history. 

45 พีรพัฒน์ ผิวขม, “การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยกระบวนการสุนทรสาธร : 
กรณีศึกษาโรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์” (รายงานการค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555), หน้า ง. 
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องค์ประกอบ 4 ด้าน ของการมีสุขภาพจิตที่มีความสุข พบว่า ปัจจัยสนับสนุนเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสุขสูงสุด (M = 3.58) รองลงมาคือ ด้านสภาพจิตใจ (M = 3.43) ด้านคุณภาพจิต (M 
=3.12) และ ด้าน สมรรถภาพของจิตใจ (M = 2.54) 46 

อธิคุณ สินธนาปัญญา ได้ศึกษา การบริหารความสุขในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งความสุข หรือโรงเรียนแห่งความสุข 
ต้องมีกระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู และน าไปประยุกต์ใช้ภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนกลายเป็นวัฒนธรรมความสุขของสถานศึกษา ควบคู่ไปกับ
วัฒนธรรมการท างานที่มีคุณภาพซึ่งมีผลต่อตัวบุคคลและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข และเป็นผลดีกับ
สถานศึกษาที่จะส่งผลให้การท างานราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บุคคลภายในสถานศึกษาร่วมแรง
ร่วมใจกันท างาน มีความกระตือรือร้น รักและผูกพันต่อองค์กร นักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนที่ทุ่มเท
ในการท างานอันเกิดจากการสร้างความสุขในสถานศึกษา47 

โชกุล วิริยาธนาโชติ และอัจฉริยะ อุปการกุล ได้ศึกษา แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ผลการศึกษาท าให้ได้แนว
ทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ จ านวน 12 โครงการ คือ 1) 
แนวทางโครงการธนาคารขยะ 2) แนวทางโครงการพักกลางวันร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 3) 
แนวทางโครงการ Big Cleaning day 4) โครงการดนตรีเพระช่วงพักเที่ยง 5) แนวทางโครงการพูด
อังกฤษค า ไทยค า 6) แนวทางโครงการพ่ีกลับมาสอนน้องพร้อมมาเรียน  7) แนวทางโครงการคน
ต้นแบบ 8) แนวทางโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 9) แนวทางโครงการคน
ดีศรีไตรคาม 10) แนวทางโครงการปลูกกินได้ 11) แนวทางโครงการบอกรักแม่ และ 12) แนวทาง
โครงการชุมชนสวยด้วยมือเรา48 

กมลพรรณ เองณรงค์ ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชนให้เป็นโรงเรียน
แห่งความสุข ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่

สัด โดย x̄ = 4.51,S.D= .676 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 

                                                        
46 ขวัญจิต  มหากิตติคุณ และคณะ, “ความสุขของนักเรียนวัยรุ่น” (บทความวิจัย คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556), บทคัดย่อ. 
47 อธิคุณ  สินธนาปัญญา, “การบริหารความสุขในสถานศึกษา” (บทความวิจัย การบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2557) บทคัดย่อ. 
48 โชกุล  วิริยาธนาโชติ และอัจฉริยะ  อุปการกุล, “แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข  

ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์” (กรณีศึกษา ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558), บทคัดย่อ. 
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ด้านกระบวนการสอนและการเรียนรู้ x̄ = 4.53,S.D= .641 ด้านที่มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 

ด้านคน x̄ = 4.52 ,S.D= .6662 และด้านที่มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานที่  x̄ = 
4.47,S.D= .72449 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

มาเนีย (Manion ) ได้ศึกษาความสุขในการท างานด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ค าจ ากัด
ความของความสุขในการท างาน การสร้างสรรค์ของตนเอง ผลจากการประสบความส าเร็จในการ
ท างานและการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้แสดงอารมในทางบวก มี
ความสนุกสนาน การแสดงออก การยิ้ม หัวเราะ น าไปสู่ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานน่ารื่นรมย์  ผลงงานบรรลุตาม
เป้าหมาย50 

ชูวแมนโต (Chiumento) ผู้บริหารระดับสูงในประเทศอังกฤษได้รวบรวมการส ารวจดัชนี
ความสุขในที่ท างาน (Happiness at Work Index) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ท างานทั้งประจ า
และไม่ประจ าในองค์กรที่มีพนักงานอย่างน้อย 20 คน เป็นจ านวน 1,063 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานถือเป็นกุญแจที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความสุขในที่ท างานและการขาดการ
สื่อสารที่มาจากผู้บริหารระดับบนเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้พนักงานไม่มีความสุขและรายงานการ
ส ารวจครั้งนี้ได้สรุป 10 ปัจจัย ที่ส่งผลเกี่ยวกับความสุขในที่ท างาน ได้แก่ 1) ความเป็นมิตรและการ
สนับสนุนจาก เพ่ือนร่วมงาน 2) งานที่ท ามีความสนุก 3) การมีเจ้านายที่ดี 4) มีความสมดุลในการท างาน
ที่ดี 5) งานที่ท ามีความหลากหลาย 6) เชื่อว่าเราก าลังท าบางสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ 7) รู้สึกว่าบางสิ่งที่เราท า
สร้างความแตกต่าง  ให้เกิดขึ้นได้ 8) เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของทีม 9) ได้รับการยอมรับใน
ความส าเร็จที่ท าได ้10) เงินเดือนดี51 

ฟรีเยอมุท และโชว์ไวลล์ (Freyermuth and Schonewille) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขใน
การท างาน และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าจะต้องเป็นผู้สร้างความสุขใน

                                                        
49 กมลพรรณ  เอกณรงค์, “แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้เป็น

โรงเรียนแห่งความสุข” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 
2560), บทคัดย่อ. 

50J.Manion, Creating a Positive Workplace,”Journal of Nursing Administration 
33,12 (2003) : 652-659. 

51Sarah Chiumento,“Happiness at Work Index,” Research on Human 
Resource issue (2007): 1-6. 
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สถานที่ท างาน โดยเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและพวกเขายัง
ได้สรุปแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ข้อ ดังนี้ 1) การคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพ่ือท าให้เกิดความ
แตกต่าง (for something) 2) มีทัศนคติด้านบวกกับทุกเรื่อง รู้สึก มีความสุข (unabashed 
happiness) 3) มีการเข้าใจธรรมชาติ  รู้บทบาทหน้าที่ ของตน (nurturing environment) 4) 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบต่อตนเอง (Working together we 
can) 5) รู้จักสู้กับความผิดหวังและน ามาปรับปรุงสู่ความส าเร็จ (outrageous acknowledgement) 
6) ความกระตือรือร้น (reach high)  7) การสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ 
(Kick ass) และ 8) การมองเห็นสิ่งที่ต้องการและวัดค่าได้ (specific outcome)52 

แอนดรู (Andrew) ศึกษาการท างานอย่างมีความสุข ผลการศึกษาพบว่า คนแต่ละคนจะรู้จัก
ชีวิตของตนเองทั้งในที่ท างานและนอกที่ท างาน และจะพยายามหาสิ่งต่างๆ มาเติมเต็มชีวิต เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งคนที่มีลักษณะนิสัยที่มีความสุข จะดูเป็นคนกระฉับกระเฉง
มากกว่า และสามารถต่อสู้กับความกดดันต่างๆ ได้ โดยในการท างานหากผู้ปฏิบัติงานมีความสุขก็จะ
ท าให้ผู้ร่วมงานคนอื่นๆ มีความสุขไปด้วย การมีทัศนคติด้านบวกต่อสิ่งรอบๆ ตัว ก็มีผลต่อการท างาน
เช่นกัน การมีความสุขที่มากจะช่วยให้มีพลัง และเป็นแรงกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเวลาที่เจอปัญหา
ต่างๆ โดยผู้น าควรจะสร้างความสามัคคี และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นภายใน
องค์กร โดยองค์กรนั้นต้องการผู้น าที่สร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้53 

 
สรุป… 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข และการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ ต าแหน่ง รายได้ 

ลักษณะของงาน ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความรักงาน ความพึงพอใจ ความส าเร็จและการ

ยอมรับรวมไปถึงความมั่นคงก้าวหน้าในงาน สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อ

ความสุขในการท างาน นอกจากนี้ ความสุขภายในองค์กรและโรงเรียน สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัย

ภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการท างานหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของครูท าให้เกิดเป็น

                                                        
52 Paul A. Freyermuth and Drs. Reinder J. Schonewille, “HAPPY WORKPLACES 

HAPPY? ARE YOU NUTS?,” The Journal of the Conference for Global Transformation 
9,1 (2009) : 9. 

53 Sharon S. Andrew, S.M.I.LE.S.: The Differentiating Ouotient for Happiness 
at Work (London: Macminlan Publishers, 2011). 
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องค์กรแห่งความสุขหรือการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการเป็นโรงเรียน

แห่งความสุขได้ใช้แนวคิดของกวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim) ได้ให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการภายในโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ 3 ด้านในการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับ

นักเรียน คือ 1) บุคคล (People) หมายถึง การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนในด้านความสัมพันธ์

ของผู้ร่วมงาน คุณสมบัติเฉพาและเจตคติ การยอมรับในความแตกต่าง การให้ความร่วมมือในการ

ท างาน การยอมรับ ในเงื่อนไขของการท างาน และการมีความรู้และทักษะในการท างาน                

2) กระบวนการ (Process) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการท างานที่มีความเหมาะสม การให้ความร่วมมือ

ในการท างานเป็นทีม วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตระหนักผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตลอดจน

การจัดกิจกรรมเสริมหักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างครู

กับนักเรียน และ 3) สถานที่ (Place) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง มีความ

ปลอดภัยปราศจากอันตราย มีบริเวณพ้ืนที่โปร่งโล่ง มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับจัดท ากิจกรรม มีผู้น าที่มี

วิสัยทัศน์ สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลที่ดี มีการบริหาร

จัดการในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 
 

การด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  research)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 
1) การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  2 ) แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  โดยใช้ผู้อ านวยการและครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(Unit  of  analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข  
ตามแนวคิดของกวาง โจ คิม (Gwang –Jo Kim)  ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
  เพ่ือเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนส าหรับการด าเนินการวิจัยไว้  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   
  การศึกษาสภาพของปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากเอกสาร  ข้อมูลทางสถิติ  รายงานและ
บทความต่างๆ  พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากต ารา 
เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร  รายงานการวิจัยต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงร่างวิจัย  และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษาเพ่ือขอ
อนุมัติโครงร่างงานวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
  การจัดสร้างเครื่องมือ  น าเครื่องมือไปพัฒนาและตรวจสอบ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของเครื่องมือแล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย น าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย 
 การเสนอนผลการวิจัยต่อคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ แล้ว
จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบวิจัย ประชากร ตัวแปร
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย  การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุ่ มตั วอย่ าง เดี ยว   ตรวจสอบสภาวการณ์ โดย ไม่ มี ก ารทดลอง (the one shot, non - 
experimental case  study design)  ซึ่งเขียนแผนผัง (diagram)  ได้ดังนี้  
 
 
   
  
 
 
    
 
 
เมื่อ  S   หมายถึง  ประชากร 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 
 
 

            O 

     

 

  S      X 
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ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
จ านวน  32  คน  ทั้งนี้ไม่รวมผู้วิจัย54 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  

อายุ  วุฒิทางการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชน

บ้านหนองฝ้าย ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดของ กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim)  ซ่ึงประกอบด้วย 
2.1  บุคคล (People) : X1 หมายถึง  ครูที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และมี

ความ สัมพันธ์อันดีต่อชุมชน  มีทัศนคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ปกครองและเพ่ือนร่วมงาน มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู เช่น มีความเมตตาต่อนักเรียน มีความยุติธรรม มีความ
ยืดหยุ่น มีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่ าง
เท่าเทียมกัน มีการยอมรับเงื่อนไขในการท างานและท างานได้อย่างมีความสุข ครูมีทักษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน   
 2.2  กระบวนการ (Process) : X2  หมายถึง การมอบหมายภาระงานอย่างมีเหตุผลและ

ยุติธรรมให้กับนักเรียน ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนรู้สึกได้ถึงความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ มีกิจกรรมพิเศษ เสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างครู
กับนักเรียน ให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนักเรียน และมีการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสุขไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียนของนักเรียน 
  2.3  สถานที่ (Place) : X3  หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่มีความอบอุ่นเป็น

กันเองเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้  ภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยปราศจากอันตรายและสิ่งยั่วยุ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวชอบกลั่นแกล้งเพ่ือน 
ในโรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับการเรียนรู้และการเล่นของนักเรียน โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับในการถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัด

                                                        
54 ฝ่ายบริหารงานบุคคล, ทะเบียนข้อมูลอัตราก าลังสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง

ฝ้าย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2560. 
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สุขภาวะ  สุขาภิบาลและภาวะโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน และมีวิธีการบริการจัดการตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามความ
คิดเห็น  (Opinionnaire) จ านวน 1 ฉบับ  และแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structured  
Interview)  เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  
อายุ  วุฒิทางการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  
มีลักษณะเป็นตัวเลือกท่ีก าหนดให้  (Forced  Choice) 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  ตาม
แนวคิดของ กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim) แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert’s  rating  Scale)55  โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนและช่วงน้ าหนักเป็น 5  ระดับ  มีความหมายดังนี้  

ระดับ 5  หมายถึง  การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  5  คะแนน 
 ระดับ 4  หมายถึง  การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อยู่ใน
ระดับมาก  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  4  คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง   การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  3  คะแนน 
  ระดับ 2  หมายถึง  การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อยู่ใน
ระดับน้อย  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  2  คะแนน 

ระดับ 1  หมายถึง  การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด  ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  1  คะแนน 

                                                        
55 Rensis  Likert, “The  Method  of  Constructing  and  Attitude  Scale”,  

Reading  in  Attitude  Theory  and  Measurement,  ed.  Martin  Fishbeing, (New  
York:  John  Wiley & Sons,1967), 90-95. 
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2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดโดยท า
การสัมภาษณ์ทั้งหมด  6  คน  ประกอบด้วยผู้อ านวยการ 1 คน ข้าราชการครู คศ. 2 ขึ้นไป  2 คน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา 3  คน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)   
  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวแปรและขอบเขตท่ีก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  validity)  ของแบบสอบถาม  
โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน  ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index  of  item  
objective  congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00    และการทดลองใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับโรงเรียนขยายโอกาสอื่นในอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 3 โรง 
จ านวน 30 ฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบถามถาม  เท่ากับ 0.78   

2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview)  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข โดยผู้วิจัยน าข้อค าถามปรึกษาอาจารย์ผู้
ควบคุมการค้นคว้าอิสระและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล   

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล  และติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 
ด้วยตนเอง 

3. ใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ใช้ผู้อ านวยการและครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเป็นหน่วย
วิเคราะห์  (Unit  of  analysis)  โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจัดท าข้อมูลโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาให้มีความสมบูรณ์ครบทุกฉบับ 
 2. จัดระบบข้อมูล  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน  (tally  sheet)  เพ่ือกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
 4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 5. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับเพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  และประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน  ใช้ค่าความถ่ี (f)  และค่าร้อยละ (%) 
 2. การวิเคราะห์ระดับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ใช้ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 
 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2  ได้น าค่ามัชฌิมเลขคณิตของน้ าหนักที่ได้มาเทียบเคียงกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)56  ไว้ดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00   หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50 – 4.49   หมายถึง  การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  อยู่ในระดับมาก 
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49   หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  อยู่ในระดับปานกลาง 

                                                        
56 John W. Best,  Research in Education,  4th ed. (Englewood  cliffs : Prentice 

– Hall,  Inc., 1983), 190 
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  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49   หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  อยู่ในระดับน้อย 
   ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49   หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content  analysis) 
 

สรุป… 
  การวิจัยเรื่อง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบ 1) การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  2) แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข โดยประชากรประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนจ านวน 1 คน ครู จ านวน  31  คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้วิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองฝ้าย และและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  ตามแนวคิดของ กวาง โจ คิม (Gwang – Jo Kim)  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) บุคคล (People) 2)  กระบวนการ  (Process)  และ 3) สถานที่ (Place) แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (f)  และร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต  
 



 

 

บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง “การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของ
โรงเรียนชุมนบ้านหนองฝ้าย” ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย จ านวน 32 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่ง
รายละเอียดออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุข 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งได้จากการตอบแบบสอบถามของ  1) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู จ านวน 31 คน รวม 32 คน  แยกพิจารณาตามเพศ อายุ 
วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  โดย
หาค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ  (percentage) ดังรายละเอียดตารางที่ 2 
ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

      ชาย 
      หญิง 

 
10 
22 

 
31.25 
68.75 

 รวม 32 100 
2 อายุ 

       ต่ ากว่า 30 ปี 
       30 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี 
       51 ปีขึ้นไป 

 
6 
16 
5 
5 

 
18.75 
50.00 
15.63 
15.62 

 รวม 32 100 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ที ่ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
3 วุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 

 
18 
14 

 
56.25 
43.75 

 รวม 32 100 
4 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 คร ู

 
1 
31 

 
3.13 
96.87 

 รวม 32 100 
5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

 น้อยกว่า 5 ปี 
 5 – 15 ปี 
 16 – 25 ปี 
 26 ปีขึ้นไป 

 
7 
20 
1 
4 

 
21.87 
62.50 
3.13 
12.50 

 รวม 32 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 32 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.75 เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มากที่ สุด 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคืออายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 อายุระหว่าง 40 -50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.25 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ต าแหน่ง
หน้าที่ในปัจจุบัน เป็นครู จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.87 เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ประสบการณ์ในการท างาน 5 – 15 ปี มากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 รองลงมาคือน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 ประสบการณ์ในการท างาน 
26 ปีขึ้นไปจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ 16 -25 ปี น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.13 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
 การวิเคราะห์การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย เพ่ือตอบ

ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(𝜎) โดยน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังปรากฏรายละเอียดตาม  

ตารางท่ี 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โดยภาพรวม  

(N = 32) 
ด้านที่ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 𝝁 𝝈 ระดับ 

1. บุคคล ( X1) 4.29 0.42 มาก 

2. กระบวนการ (X2)  4.24 0.36 มาก 

3. สถานที่ (X3) 4.16 0.39 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.23 0.35 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.23, 𝜎 = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคคล (𝜇 = 4.29, 𝜎 = 0.42) รองลงมาคือด้านกระบวนการ (𝜇 

= 4.24, 𝜎 = 0.36) และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านสถานที่ (𝜇 = 4.16, 𝜎 = 0.39) เมื่อพิจารณาส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (𝜎 = 0.36 - 0.42) แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลการวิเคราะห์การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายเป็นรายด้าน
มีรายละเอียดตามตาราง 3 – 5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านบุคคล  

(N = 32) 
ด้านที่ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 𝝁 𝝈 ระดับ 

1. ครูมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 4.53 0.62 มากที่สุด 
2. ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 4.53 0.56 มากที่สุด 
3. ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และ

เพ่ือนร่วมงาน 
4.18 0.82 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านบุคคล (ต่อ)  

(N = 32) 
ด้านที่ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 𝝁 𝝈 ระดับ 

4. ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีความเมตตาต่อ
นักเรียน มีความยุติธรรม มีความยืดหยุ่น 

4.25 0.67 มาก 

5. ครูมีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน 

4.12 0.79 มาก 

6. ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 4.50 0.71 มากที่สุด 
7. ครูยอมรับเงื่อนไขในการท างานตามที่ได้มอบหมาย 4.03 0.69 มาก 
8. ครูมีความสุขในการท างาน 4.21 0.70 มาก 
9. ครูมีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ส าหรับนักเรียน 
4.28 0.77 มาก 

รวม 4.29 0.42 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้าน

บุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.29, 𝜎 = 0.42) เมื่อพิจารณาแยกรายข้อพบว่า การเป็น
โรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 3 ข้อ 
และระดับมากจ านวน 6 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ครูมีความสัมพันธ์

อันดีระหว่างชุมชน (𝜇 = 4.53, 𝜎 = 0.56) ครมูีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (𝜇 = 4.53, 

𝜎 = 0.62) ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน (𝜇 = 4.50, 𝜎 = 0.71) ครูมีทักษะและ

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (𝜇 = 4.28, 𝜎 = 0.77) ครูมีคุณลักษณะที่

เหมาะสม เช่น มีความเมตตาต่อนักเรียน มีความยุติธรรม มีความยืดหยุ่น (𝜇 = 4.25,𝜎 = 0.67) ครู

มีความสุขในการท างาน (𝜇 = 4.21, 𝜎 = 0.70) ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และ

เพ่ือนร่วมงาน (𝜇 = 4.18, 𝜎 = 0.82) ครูมีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 

(𝜇 = 4.12, 𝜎 = 0.79) และครูยอมรับเงื่อนไขในการท างานตามที่ได้มอบหมาย (𝜇 = 4.03, 𝜎 = 

0.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย (𝜎 = 
0.56 - 0.82) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 



  

 

48 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านกระบวนการ  

(N = 32) 
ด้านที่ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 𝝁 𝝈 ระดับ 

1. ครูมีการมอบหมายภาระงานอย่างมีเหตุผลและ
ยุติธรรมส าหรับนักเรียน 

4.21 0.75 มาก 

2. ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 4.25 0.62 มาก 
3. ครูมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนุกสนาน 4.25 0.80 มาก 
4. ครูให้อิสระในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับ

การเรียนรู้ของนักเรียน 
4.25 0.62 มาก 

5. ครูให้ความส าคัญกับความส าเร็จในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

4.34 0.74 มาก 

6. ครูมีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรให้กับ
นักเรียน 

4.43 0.56 มาก 

7. ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้กับนักเรียน 4.15 0.80 มาก 
8. ครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และ

เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
4.28 0.68 มาก 

9. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความสุข มี
วิธีการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

4.03 0.73 มาก 

รวม 4.24 0.36 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้าน

กระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.24, 𝜎 = 0.36) เมื่อพิจารณาแยกรายข้อพบว่า
การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ครูมีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร

ให้กับนักเรียน (𝜇 = 4.43, 𝜎 = 0.56) ครูให้ความส าคัญกับความส าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน (𝜇 

= 4.34, 𝜎 = 0.74) ครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนักเรียน  (𝜇 = 

4.28, 𝜎 = 0.68) ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน (𝜇 = 4.25, 𝜎 = 0.62) ครูให้

อิสระในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน (𝜇 = 4.25, 𝜎 = 0.62) ครูมี
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วิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนุกสนาน (𝜇 = 4.25, 𝜎 = 0.80) ครูมีการมอบหมายภาระงาน

อย่างมีเหตุผลและยุติธรรมส าหรับนักเรียน  (𝜇 = 4.21, 𝜎 = 0.75) ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือให้กับนักเรียน (𝜇 = 4.15, 𝜎 = 0.80) และครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความสุข 

มีวิธีการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (𝜇 = 4.03, 𝜎 = 

0.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายตัวขอข้อมูลน้อย (𝜎 = 
0.56 - 0.80) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝜇) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านสถานที่  

(N = 32) 
ด้านที่ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 𝝁 𝝈 ระดับ 

1. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความอบอุ่นเป็น
กันเองเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ 

4.21 0.75 มาก 

2. โรงเรียนมีความปลอดภัย ปราศจากสิ่งยั่วยุที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน 

3.93 0.71 มาก 

3. โรงเรียนไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวชอบ
กลั่นแกล้งเพ่ือน 

3.71 0.72 มาก 

4. โรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่สีเขียว เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.28 0.68 มาก 

5. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ 

4.50 0.67 มากที่สุด 

6. โรงเรียนมีการจัดสุขภาวะและสุขาภิบาลที่ดีให้กับ
นักเรียน เช่น ความสะอาดภายในโรงเรียน 

3.90 0.73 มาก 

7. โรงเรียนมีการจัดโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน 4.56 0.56 มากที่สุด 
8. โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
4.21 0.65 มาก 

รวม 4.16 0.39 มาก 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้าน

สถานที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 4.16, 𝜎 = 0.39) เมื่อพิจารณาแยกรายข้อพบว่า การ
เป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 
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2 ข้อ และอยู่ในระดับมากจ านวน 6 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

โรงเรียนมีการจัดโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน  (𝜇 = 4.56, 𝜎 = 0.56) โรงเรียนมีการก าหนด

วิสัยทัศน์ มีกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ (𝜇 = 4.50, 𝜎 = 0.67) โรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่สี

เขียว เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝜇 = 4.28, 𝜎 = 0.68) โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการ

ตามระบอบประชาธิปไตยปฏิบัติ (𝜇 = 4.21, 𝜎 = 0.65) สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความ

อบอุ่นเป็นกันเองเหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ (𝜇 = 4.21, 𝜎 = 0.75) โรงเรียนมีความปลอดภัย 

ปราศจากสิ่งยั่วยุที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน (𝜇 = 3.93, 𝜎 = 0.71) โรงเรียนมีการจัด

สุขภาวะและสุขาภิบาลที่ดีให้กับนักเรียน เช่น ความสะอาดภายในโรงเรียน (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.73) 

และโรงเรียนไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวชอบกลั่นแกล้งเพ่ือน (𝜇 = 3.71, 𝜎 = 0.72) 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายตัวขอข้อมูลน้อย (𝜎 = 0.56 - 
0.75) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุข 
  จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และกรรมการสถานศึกษา จ านวน 6 
คน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสถานที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านบุคคล 
1.1 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองตาม

แผนปฏิบัติงานเพ่ือกระตุ้นและแนะน าบุคคลหรือกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์  ตามความ
ต้องการ ตามความคาดความหวัง ซึ่งอยู่ในกรอบที่สามารถปฏิบัติได้ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้
ความส าคัญกับงานมีการติดตามงาน ก่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
   1.2 โรงเรียนควรมีมีแผนพัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
แบบสอบถามความต้องการส าหรับนักเรียน เพ่ือก าหนดการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและ
ค านึงถึงความยากง่ายของกิจกรรม และมีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
   1.3 โรงเรียนควรเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการ ครู และ
ผู้ปกครอง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการติดต่อประสานงาน รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวต่างๆภายในโรงเรียน  
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2. ด้านกระบวนการ 
  2.1 ครูควรมีการก าหนดกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

เช่น การใช้เพลง การเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา มีการจัดกิจกรรมที่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เลือกกิจกรรมที่มีความสนุกสนานตามธรรมชาติวิชาและระดับของ
นักเรียน บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่า ง
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

2.2 ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก าหนดแนวทางการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ตามธรรมชาติวิชา ก าหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาสาระวิชาและหลักสูตรสแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมถึง
หลักสูตรของสถานศึกษา  
   2.3 ครูควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เนื่องจากนักเรียนมีความ
แตกต่างกันในแต่ละคน นักเรียนมีความสามารถและความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป 
เกณฑ์การวัดประเมินผลควรมีความหลากหลาย ควรค านึงถึงทักษะ ความสามารถของนักเรียนเป็น
ส าคัญ  

3. ด้านสถานที่ 
   3.1 โรงเรียนควรมีโครงการที่เสริมสร้างสุขภาวะและสุขาภิบาลให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามระเบียบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ เช่น โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน นอกจากนี้ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม  

3.2 โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เช่นการติ ด
กล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนตามมุมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเพ่ือช่วยป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานปกครองนักเรียน มีการตรวจสอบการเข้า – ออก โรงเรียน
ของนักเรียนระหว่างที่นักเรียนอยู่โรงเรียน มีการแจ้งเตือนผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนั กเรียนไม่มา
โรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูล 
  3.3 โรงเรียนควรมีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากพบการช ารุดเสียหายควรมีการซ่อมบ ารุง
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัย 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย” ด าเนินการ
วิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือทราบ 1) 
การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 2) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข โดยประชากรในการศึกษาคือ ผู้อ านวยการและครู
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เป็นโรงเรียนแห่งความสุส าหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย และแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (𝜇) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย” ผล
ปรากฏดังนี้  

1. การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โดยภาพรวม 

พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชน 
บ้านหนองฝ้ายอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านบุคคล รองลงมาคือด้านกระบวนการ และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านสถานที่ 

2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
 ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสถานที่มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านบุคคล โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองตาม 
แผนปฏิบัติงาน โรงเรียนมีงานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแบบสอบถามความต้องการ
ส าหรับนักเรียน และโรงเรียนควรเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการ ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน 

2. ด้านกระบวนการ ครูควรมีการก าหนดกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก าหนดแนวทางการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ
วิชา มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และครูควรมีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 
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3. ด้านสถานที่ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีส่วนร่วมในการออก 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน โรงเรียนควรมีโครงการที่เสริมสร้างสุขภาวะและสุขาภิบาลให้กับ
นักเรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และโรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ 
 

การอภิปรายผล 
จากข้อค้นพบการวิจัยเรื่องการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ผู้วิจัย

ได้น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้   
  1.การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองฝ้ายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้อ านวยการและคณะครูได้เห็น
ความส าคัญของความสุขเป็นอย่างยิ่ง ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา หากสามารถสร้างบรรยากาศ
ของโรงเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่มีความรัก ความอบอุ่น อยู่แล้วสบายใจมีความสุข
นักเรียนก็จะอยากมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ความสุขที่
นักเรียนได้อยู่โรงเรียนร่วมกับครูและเพ่ือนจะท าให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็นความสุขต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น าท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านบุคคล กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เหมาะสมส าหรับนักเรียน การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพ่ือก่อให้เกิดการเป็นโรงเรียน
แห่งความสุขได้รับความร่วมในการท างานเป็นทีมส่งผลดีต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาหรือเงือนไขต่าง ๆ ในการท างาน ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ไม่มี
บรรยากาศที่ตึงเครียดในโรงเรียน มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ บรรยากาศในการท างานที่
ดีไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน มีการเสนอแนะรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้เป็นระยะ เพ่ือให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างความสุข การสร้างขวัญก าลังใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับกมลพรรณ เอกณรงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้เป็น
โรงเรียนแห่งความสุข ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับอธิคุณ สินธนาปัญญา ได้ศึกษา 
เรื่องการบริหารความสุขในสถานศึกษา พบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
เป็นโรงเรียนแห่งความสุขต้องมีกระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูและ
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น าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนจนกลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมความสุขของสถานศึกษา ควบคู่ไปกับ
วัฒนธรรมการท างานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแอนดรู (Andrew) ที่ศึกษาเรื่องการท างานอย่าง
มีความสุข ผลการศึกษาพบว่า คนแต่ละคนจะพยายามหาสิ่งต่างๆ มาเติมเต็มชีวิตเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน โดยผู้ปฏิบัติงานมีความสุขก็จะท าให้ผู้ร่วมงานคนอ่ืนมีความสุขไปด้วย การ
มีทัศนคติทางบวกต่อสิ่งรอบตัวเป็นแรงกระตุ้นที่จะสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ในองค์กร นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับ ฟรี เยอมุท  และโชว์ไวลล์ (Freyermuth and 
Schonewille) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างาน และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานที่
ท างาน ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความสุขในที่ท างานเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในการท างานให้
ทุกคนรู้สึกมีความสุขโดยมีแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขคือ การคิด การสร้างทัศนคติ การรู้
บทบาทหน้าที่ของตน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับความผิดหวัง ความกระตือรือร้น และการ
มองเห็นสิ่งที่วัดค่าได้จากความคิดที่สร้างสรรค์ 

เมื่อพิจารณาแยกรายด้านพบว่า การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
ฝ้าย อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคคล มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคล 
ซึ่งหมายถึงผู้อ านวยการ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กันในทุกด้าน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน เข้าใจและเห็นใจกันในการท างาน 
โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการท างาน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างมีเหตุผล ยอมรับใน
ความแตกต่างและความสามารถของแต่ละบุคคล โรงเรียนมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การประชุม การอบรม การสัมมา การศึกษาดูงาน การส่งเสริมขวัญและก าลังใจของ
ครูและนักเรียนโดยการให้ของขวัญและของรางวัล โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยได้รับความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี นักเรียนและครูยิ้ม
แย้มแจ่มใส ครูมีการอบรมดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มความสารมารถ ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องจากการก าหนดเป้าหมายโดยการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครู
มีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกมลพรรณ เอกณรงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้
เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ผลการวิจัยสภาพการบริหารโรงเรียนแห่งความสุขด้านคน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับอธิคุณ สินธนาปัญญา ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความสุขในสถานศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า ความสุขในการท างานของครูต้องมีกระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมการท างานที่มีคุณภาพซึ่งมีผลต่อตัวบุคคล และเป็นผลดีต่อสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ มาเนียน (Manion) ที่ได้ศึกษาความสุขในการท างาน พบว่า ผลจากการประสบ
ความส าเร็จในการท างานต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์ในทางบวกน าไปสู่การให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานน่ารื่นรมย์ ผลงานบรรลุ
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ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับซูวแมนโต (Chiumento) ที่ได้ศึกษารวบรวมการส ารวจดัชนีความสุขใน
การท างานโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานถือ
เป็นกุญแจที่ ส าคัญที่ท าให้ เกิดความสุขในที่ท างาน สอดคล้องกับฟรีเยอมุท และโชว์ไวลล์ 
(Freyermuth and Schonewile) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างานและการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าในองค์กรต้องเป็นผู้สร้างความสุขในสถานที่ท างาน โดยเริ่มจากการ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข  
 การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ด้านกระบวนการ มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตรองลงมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้มี
ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูควรค านึงถึงความมีเหตุผลและความยุติธรรมในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันมีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาความร่วมมือในการออกแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครู มีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปในแนว
เดียวกัน เน้นธรรมชาติของวิชาตามเนื้อหาสาระและการวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้การจัดกิจกรรมที่มีความสนุก
งานจะสามารถสร้างการรับรู้และจดจ าให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จที่นักเรียนได้ลงมือกระท า 
สอดคล้องกับกรณีศึกษาของโชกุล วิริยาธนาโชติได้ศึกษาแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย
กระบวนการสุนทรียสาธก ของโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขควรมีกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
พีรพัฒน์ ผิวขม ได้ศึกษาการสร้างองค์แห่งความสุขด้วยกระบวนการหาประสบการณ์ กรณีศึกษา
โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ ผลการศึกษาพบว่า การท าโครงการสามารถส่งเสริมจัดการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรม และปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูได้ สอดคล้อง ฟรีเยอมุท และโชว์ไวลล์ 
(Freyermuth and Schonewile) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างานและการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าในองค์กรต้องเป็นผู้สร้างความสุขในสถานที่ท างาน โดยเริ่มจากการ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข และยังสอดคล้องกับ กมลพรรณ เอกณรงค์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
ผลการวิจัยสภาพการบริหารโรงเรียนแห่งความสุขด้านกระบวนการสอนและการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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 ด้านสถานที่ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด โดยค่ามัชฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการเพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียน
ด้านสถานที่มีการปฏิบัติน้อยงานแต่ก็มีความส าคัญส าหรับนักเรียนเช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ภายในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย ความอบอุ่นเป็นกันเอง มีความสะอาด ความร่มรื่นสวยงาม เป็น
ธรรมชาติ มีโครงสร้างของอาคารสถานที่ที่แข็งแรงมั่นคง ไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่นักเรียน ไม่มี
อุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลให้นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างเหมาะสม พ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับนักเรียนที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน อาคาร 
สถานที่มีบรรยากาศที่ดีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่นักเรียนและครูถือปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการด้านสุขสุขภาวะ 
สุขาภิบาลที่ดี มีการจัดภาวะโภชนาการส าหรับนักเรียนที่เหมาะสม มีการส่งเสริมอนามัยส าหรับน า
เรียน นอกจากนี้ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นความสนใจ
ให้แก่นักเรียน มีวัสดุอุการณ์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
และมีระบบบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการด้าน
คุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ เอกณรงค์ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ผลการวิจัย
สภาพการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขด้านสถานที่  อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับมาเนียน 
(Manion) ที่ได้ศึกษาความสุขในการท างาน พบว่า ผลจากการประสบความส าเร็จในการท างานต้องมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงอารมณ์ในทางบวกน าไปสู่การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานน่ารื่นรมย์ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย   

2. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข มีหลาย
แนวทาง ดังนี้  
  แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ด้านบุคคล มี
แนวทางในการพัฒนาหลายแนวทาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเป็นผู้ที่ต้อง จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนรวมถึงดูแลความปลอดภัยตลอดในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งครูเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หลักใน
โรงเรียนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจึงต้องมีความชัดเจน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสา
รถในด้านต่างต่าง ๆ โรงเรียนจึงควรเปิดโอกาสให้ครูได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองตาม
แผนปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนางานแนะแนว งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนจะได้ทราบถึงความต้องการส าหรับนักเรียน สามารถก าหนด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้อ านวยการ 
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ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือให้ทราบถึงข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียน และครู
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ านวยการ เพ่ือนครู นักเรียน และผู้ปกครอง การติดต่อสื่อสารได้โดยง่าย
และสะดวกจึงมีความส าคัญยิ่งในการสร้างความเข้าใจอันดีกัน  

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้ เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ด้าน
กระบวนการ มีแนวทางในการพัฒนาหลายแนวทางซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับครู 
ดังนั้นครูจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน มีการใช้สื่อ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และครูมี
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกันในแต่ละคน นักเรียนมี
ความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ควรค านึงถึงทักษะ ความสามารถของนักเรียนเป็นส าคัญ 
ประกอบการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะส่งผลให้นักเรียนเกิด
แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง  

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข ด้านสถานที่ มี
แนวทางในการพัฒนาหลายแนวทางทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนควรมีโครงการที่เสริมสร้างสุขภาวะและสุขาภิบาลส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เช่น การติดกล้องวงจรปิดตามจุดที่
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย มีการตรวจสอบการเข้า – ออก โรงเรียนของนักเรียน มีการแจ้งเตือน
ผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการมาโรงเรียน
ของนักเรียนเสมอ และโรงเรียนควรมีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงมั่นคงของอาคารสถานที่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา อย่างสม่ าเสมอ เพราะบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียน
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการเรียนรู้ อาคารสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยจึงเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัย “การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย” 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. โรงเรียนควรมีแผนการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้เกิดเป็นโรงเรียนแห่งความสุข โดยโรงเรียน
ควรมี 

การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้มีส่วนร่วม 

2. โรงเรียนควรมีการสร้างคู่มือการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการ 

บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขส าหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองฝ้ายเผยแพร่ออกไปและเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการผู้ที่สนใจทั่วไป จึง
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. ควรศึกษาระดับความสุขของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
และผลการวิเคราะห์การตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

1. ดร .จารุณี ลุนภูงา 
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2  
   (บ้านหนองอ าเภอจีน) 

2. ดร.นพดล ฤทธิโสม 
    วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาการวัดผลการศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไผ่ตัน 
3. นายวิวัฒน์ สงวนทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ต าแหน่ง  ครูช านาญการ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  
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ตารางสรุป  การพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามเรื่องการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
 
ที ่

 
ข้อค าถามในแบบทดสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

 

 R 

 
IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
บุคคล 
1. ครูมีความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 

2. ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 
 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

3. ครูมีทัศนะคติเชิงบวกต่อนักเรียน 
ผู้ปกครอง และเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

4. ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น  
มีความเมตตาต่อนักเรียน มีความ
ยุติธรรม มีความยืดหยุ่น   

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

5. ครูยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

6. ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

7. ครูยอมรับเงื่อนไขในการท างาน
ตามท่ีได้มอบหมาย 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

8. ครูมีความสุขในการท างาน 
 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

9. ครูมีทักษะและความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

กระบวนการ 
10. ครูมีการมอบหมายภาระงานอย่าง

มีเหตุผลและยุติธรรมส าหรับ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

11. ครูให้ความร่วมมือในการท างาน
เป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 
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ที ่

 
ข้อค าถามในแบบทดสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

 

 R 

 
IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
12. ครูมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และสนุกสนาน 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 

13. ครูให้อิสระในการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ส าหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

14. ครูให้ความส าคัญกับความส าเร็จใน
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

15. ครูมีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตรให้กับนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

16. ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ให้กับนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

17. ครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์และเก่ียวข้องกับนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

18. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนมีความสุข มีวิธีการบริหาร
จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

สถานที ่
19. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมี

ความอบอุ่นเป็นกันเองเหมาะสมแก่
การจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

20. โรงเรียนมีความปลอดภัย 
ปราศจากสิ่งยั่วยุที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

21. โรงเรียนไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เกเรก้าวร้าวชอบกลั่นแกล้งเพ่ือน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 
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22. โรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่สีเขียว 
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

 
ที ่

 
ข้อค าถามในแบบทดสอบ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

 

 R 

 
IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
23. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ มี

กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัติ 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 

24. โรงเรียนมีการจัดสุขภาวะและ
สุขาภิบาลที่ดีให้กับนักเรียน เช่น 
ความสะอาดภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

25. โรงเรียนมีการจัดโภชนาการที่ดี
ให้กับนักเรียน 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

26. โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

1 1 1 1 1 เหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือวิจัย 
และผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือวิจัย 

1. โรงเรียนเขาวงพระจันทร์  อ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 

2. โรงเรียนบ้านหนองประดู่  อ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 

3. โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  อ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.780 26 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1 108.4333 41.426 .240 .776 
A2 108.4000 41.007 .382 .770 
A3 108.4333 40.737 .295 .773 
A4 108.3333 41.678 .204 .778 
A5 108.2333 41.082 .323 .772 
A6 108.7667 38.737 .483 .762 
A7 108.4333 39.702 .465 .765 
A8 108.4667 41.499 .185 .780 
A9 108.4333 40.599 .311 .773 
B10 108.6667 38.851 .552 .759 
B11 108.6000 40.800 .285 .774 
B12 108.5667 40.392 .404 .768 
B13 108.6000 40.110 .335 .771 
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B14 108.5667 41.357 .213 .778 
B15 108.4667 39.775 .416 .767 
B16 108.4667 41.361 .252 .776 
B17 108.5333 38.326 .522 .760 
B18 108.6000 42.110 .176 .779 
C19 108.5000 41.224 .219 .778 
C20 108.4333 42.461 .130 .781 
C21 108.6000 42.593 .091 .784 
C22 108.3333 41.609 .212 .778 
C23 108.4333 42.599 .111 .782 
C24 108.5667 40.392 .325 .772 
C25 108.4667 40.120 .415 .767 
C26 108.5000 39.914 .368 .769 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง  

รายช่ือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
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รายช่ือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. นายวันชัย เรืองขจร  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
2. นายไกร นุชชาวนา  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
3. นางสาวบุญเสริม จันทร์หอม  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
4. นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
5. นายสุฃัย สุสวัสดิ์ทองค า ครู คศ .3   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
6. นางจุรีพร สุทธิไส  ครู คศ .3   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

_________________________ 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ส าหรับผู้อ านวยการและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนชุมชนบ้าน 
หนองฝ้าย เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย  เรื่อง การเป็นโรงเรียน
แห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบการเป็นโรงเรียนแห่ง
ความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย และ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 

   
        

 
 

 

 

 

                  นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีรัตน์ 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในหน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

  (  ) ชาย   
  (  ) หญิง 
 

2 อายุ 
  (  ) ต่ ากว่า 30 ปี   
  (  ) 30-40 ปี 
  (  ) 41-50 ปี   
  (  ) 51 ขึ้นไป 
 

3 วุฒิทางการศึกษา 
  (  ) ปริญญาตรี 
  (  ) ปริญญาโท 
  (  ) ปริญญาเอก 
 

4 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
  (  ) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  (  ) คร ู
 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
  (  ) น้อยกว่า 5 ปี   
  (  ) 5 – 15 ปี 
  (  ) 16 – 25 ปี   
  (  ) 26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 

ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาข้อค าถามที่ก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการเป็น
โรงเรียนแห่งความสุขของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายและให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงที่ท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับมาก  
 ระดับ 3  หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง การเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บุคคล (People) 
1. ครูมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน      
2. ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน      
3. ครูมีทัศนคติเชิงบวกต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และเพ่ือน
ร่วมงาน 

     

4. ครูมีคุณลักษณะที่ เหมาะสม เช่น มีความเมตตาต่อ
นักเรียน มีความยุติธรรม มีความยืดหยุ่น   

     

5. ครูมีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน 

     

6. ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน      
7. ครูยอมรับเงื่อนไขในการท างานตามท่ีได้มอบหมาย      
8. ครูมีความสุขในการท างาน      

9. ครูมีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน 

 
 

 
 

   

กระบวนการ ( Process) 
10. ครูมีการมอบหมายภาระงานอย่างมีเหตุผลและยุติธรรม
ส าหรับนักเรียน 

     

11. ครูให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน      

12. ครูมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนุกสนาน      
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การเป็นโรงเรียนแห่งความสุข ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

กระบวนการ ( Process) 
13. ครูให้อิสระในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

     

14. ครูให้ความส าคัญกับความส าเร็จในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

     

15. ครูมีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียน      
16. ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้กับนักเรียน      
17. ครูให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
กับนักเรียน 

     

18. ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความสุข  
มีวิธีการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 

     

สถานที่ (Place) 
19. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความอบอุ่นเป็นกันเอง
เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ 

     

20. โรงเรียนมีความปลอดภัย ปราศจากสิ่ งยั่วยุที่ เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน 

     

21. โรงเรียนไม่มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวชอบกลั่น
แกล้งเพื่อน 

     

22. โรงเรียนมีพ้ืนที่โล่ง และพ้ืนที่สีเขียว เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

23. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีกฎ ระเบียบข้อบังคับที่
ถือปฏิบัติ 

     

24. โรงเรียนมีการจัดสุขภาวะและสุขาภิบาลที่ดีให้กับ
นักเรียน เช่น ความสะอาดภายในโรงเรียน 

     

25. โรงเรียนมีการจัดโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน       
26. โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการตามระบอบประชาธิปไตย      

***ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ *** 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ข้อค าถามที่ใช้สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ชื่อ__________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง______________________________________________________________ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  วันที่________________เวลา___________________ 
 

1. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสถานที่ ควรเป็นอย่างไร 
 1.1 ด้านบุคคล 

___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

1.2 ด้านกระบวนการ 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

1.2 ด้านสถานที่ 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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