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57252343: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ: องค์กรแห่งความสุข 

ว่าที่ร้อยตรีเด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย: องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์.  
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ. 90 หน้า 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) สภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยใช้
บุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรที่ศึกษาได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยปรับจากแบบสอบถามความสุข 
ด้วยตนเอง  ตามแนวคิดส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  
ด้านคุณธรรม ด้านน้ าใจงาม ด้านการหาความรู้ ด้านครอบครัวที่ดี และด้านความสุขขององค์กร 
และสังคม ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านการผ่อนคลาย ด้านใช้เงินเป็น และด้านสุขภาพดี  
 2. ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข พบว่า ด้านสุขภาพดี: 
บุคลากรมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ด้านน้ าใจงาม: บุคลากร
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้กัน และมีการท างานเป็นทีม  ด้านการผ่อนคลาย: 
บุคลากรมีการผ่อนคลายความเครียดด้วยการปรับใจรับสิ่งที่เกิดขึ้น สภาพปัญหา สถานการณ์ และใช้
เวลาว่างกับครอบครัว ด้านการหาความรู้: บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง ด้านคุณธรรม: บุคลากรมีคุณธรรม รู้จักให้อภัย น าค าสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการใช้เงินเป็น: บุคลากรมีรายได้ที่เพียงพอ ไม่มีภาระหนี้สิน รู้จักการวางแผนการใช้เงิน                     
ด้านครอบครัวที่ดี: บุคลากรให้ความส าคัญกับครอบครัว มีเวลาให้กับครอบครัว โดยการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน ด้านความสุขขององค์กรและสังคม: บุคลากรมีความสุขที่ได้ท างานในองค์กร เพราะมี
ส่วนร่วม และสังคมในการท างานได้รับการยอมรับและรักองค์กร 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา       บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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57252343: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: HAPPY WORKPLACE 
 ACTING SUB LT. DENCHAI ARTIDCHROENCHAI: HAPPY WORKPLACE IN 
SRIBOONYANON SCHOOL. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. SAISUDA TIACHAROEN, Ph.D., 
90 pp. 

 The purposes of this research were to find: 1) The state of happy workplace  
in Sriboonyanon School, 2) The personnel perspectives of happy workplace in 
Sriboonyanon School. The unit of analysis was person in Sriboonyanon School.  
The population were 4 administrators and 100 teachers, with the total of 104.  
The research instrument was questionnaire that applied from “Happinometer”,  
based on Thai Health Bureau of Health Promotion Thailand and Mahidol University. 
The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and content analysis. 
 The findings revealed as follows:          
 1. The state of happy workplace in Sriboonyanon School as a whole and 
individual were  found at the high level; ranking from the highest to the lowest 
arithmetic mean happy soul, happy heart, happy brain, happy family, happy society, 
happy relax, happy money, happy body.  
 2. The personnel perspectives of happy workplace in Sriboonyanon School 
found that Happy body: they exercise regularly and annual health checkup. Happy 
heart: they help and share each other in the school, like a teamwork. Happy relax: 
they relieve the stress with make understand the problem and situation, as well as 
have a free time to relax with their family. Happy Brain: they develop their 
knowledge regularly. Happy soul: they forgive each other, and bring religious teaching  
to apply for their working. Happy money: they earn enough, no debt and have 
expense planning. Happy family: they have a free time to do activity with their family.  
Happy society: they are happy to work at the school because they have been 
recognized, and participated in the school. 
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Student's signature...........................................................           Academic Year 2015 
Independent study Advisor's signature ................................................. 



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 
ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร  
ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย จนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุ ล่วงสมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน  
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ แนวคิด และแนวทางในการวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม และนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 34/2 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้การวิจัยส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี 
 คุณประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่คุณพ่อ คุณแม่ 
ครอบครัว “อาทิตย์เจริญชัย” ทุกท่าน ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน และผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน ที่ให้ความรัก ดูแลช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จได้  
จนทุกวันนี้  
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
 ความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วประกอบกับการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้น ท าให้มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบท การเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ของประเทศไทยให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถปรับตัวและรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาท่ีประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8–10 สังคมไทย 
ได้อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้ 
มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแส 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีความเห็น
ตรงกัน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่ อร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลง"1 
 การศึกษาของไทยมีค่าเฉล่ียท่ีต่ ากว่านานาชาติ โดยจากการศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียคะแนน PISA ของประเทศไทยกับนานาชาติ ซึ่งมี ท้ังหมด 65 ประเทศ พบว่า ในปี  
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 50 และเมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทย 
จัดอยู่อันดับท่ี 3 จากจ านวน 5 ประเทศอาเซียนท่ีเข้าสอบ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงว่า นักเรียนไทย 
คิดวิเคราะห์ไม่เป็น2 การสอบ O-NET ภายในประเทศ พบว่า คะแนนเฉล่ีย O-NET ของระดับช้ัน ม.6 
เฉล่ีย 8 วิชา มีค่าประมาณต้ังแต่ 23.98 เปอร์เซ็นต์ ถึง 46.47 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉล่ีย  
O-NET ของระดับช้ัน ม.3 เฉล่ีย 8 วิชา มีค่าประมาณ 34.50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้แต่ 

                                                             

 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395. 
 2 ธีรติร์  บรรเทิง , ผลสอบ PISA กับอนำคตกำรศึกษำไทยในเวที โลก  เข้าถึ งเมื่ อ  
14 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก https://blog.eduzones.com/tonsungsook/120382. 
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การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานคือ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษามีหลายด้านด้วยกัน แต่ท่ีส าคัญคือ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหลัก
ทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา หากครูไม่มีความสุขแล้วนั้น ก็ส่งผล
ถึงนักเรียนโดยตรง ท าให้นักเรียนไม่มีความสุขและเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
เห็นได้ว่า ความสุขเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในโรงเรียนและส่งผลถึงการศึกษาของประเทศไทย3 

ดังนั้นความสุขจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญกับทุกคน และอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงท่ีทุกคน
ปรารถนาและเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต มนุษย์ไม่ได้ต้องการส่ิงใดนอกจากความสุขและการกระท า 
ท่ีส่งผลให้เกิดความสุขข้ึนกับตนเอง 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน พร้อมท้ังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข4 สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) 
เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล5 เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว เป็นอิสระ สามารถ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำ
จะต้องมีกำรบริหำรงำน 4 ด้ำน ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบริหำรงำนบุคคล และงำน
บริหำรท่ัวไป  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 มำตรำ 39 ให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ท้ังด้ำนวิชำกำร 
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนท่ัวไป ไปยังคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยตรง6 จึงเป็นหน้ำท่ีของโรงเรียนท่ีบริหำร
จัดกำรภำระงำนเหล่ำนี้ให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรบริหำรงำนบุคคลในโรงเรียนมีภำรกิจส ำคัญท่ีมุ่ง
ส่งเสริมให้โรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนได้คล่องตัวมีอิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ โดยค ำนึงถึงหลัก
ธรรมำภิบำล และมุ่ งส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ รับกำรพัฒนำ  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่อง มีควำมมั่นคง และเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ  
ซึ่งส่งผลต่อกำรศึกษำของผู้เรียนในสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นส ำคัญท่ีสุด 
                                                             

 3 สุทธิดา ประทุมทอง, ปัจจัยที่ท ำให้กำรศึกษำไทยพัฒนำได้ล่ำช้ำ เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 
2558 เข้าถึงได้จาก http://suttida21052.blogspot.com/.  
 4 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2542  
เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.local.moi.go.th/law90.pdf, 3. 
 5 ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , พระรำชบัญญั ติระเบี ยบบ ริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.local. 
moi.go.th/law90.pdf, 12. 
 6 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542, 12. 
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 สภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่ำ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอนมีภำระหนักมำกขึ้น 
เวลำในกำรพักผ่อนน้อยลง เกิดควำมเครียดได้ง่ำย เวลำพักผ่อนในวันเสำร์หรือวันอำทิตย์ก็ลดน้อยลง 
ภาระงานของครูผู้สอนท่ีมีมากมาย ท าให้กระทบต่อการสอน และเป็นแหล่งสะสมความเครียดจนท า
ให้เกิดความทุกข์ในท่ีสุด  ครูส่วนใหญ่สอนไม่ต่ ากว่า 1 รายวิชา บางโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กอาจสอนถึง 
5-6 รายวิชา ยิ่งนับรวมกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปด้วยแล้วนั้น ซึ่งทุกโรงเรียนต้องจัดตามหลักสูตร  
ท้ังชุมนุม จิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ครูแต่ละคนอาจสอนถึง  
8-9 รายวิชา ส าหรับช่ัวโมงสอนแต่ละสัปดาห์ โรงเรียนท่ีมีครูมากหรือเกินเกณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันน่าจะ
หายาก เพราะอัตราก าลังครูตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหนัก แม้แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ ถึงอย่างไร
ก็ตามโรงเรียนท่ีมีครูเกินช่ัวโมงสอนอาจจะน้อยมาก แต่โดยเฉล่ียก็น่าจะเริ่มกันต้ังแต่ 10 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ขึ้นไป ขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูจ านวนน้อยคน ช่ัวโมงสอนอาจสูงถึง 20-30 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ ระดับประถมศึกษายิ่งสอนหนักมาก เพราะครูสอนประจ าช้ัน สอนทุกวิชาท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
ต้องอยู่กับเด็กตลอดท้ังวัน มิหน าซ้ าบางโรงเรียนครูไม่มีเพียงพอ หรือมีครูคนเดียวต้องสอน 2-3 
ระดับช้ันพร้อม ๆ กัน หากเฉล่ียวันหนึ่งท างาน 7 ช่ัวโมง หนึ่งสัปดาห์ท างาน 35 ช่ัวโมง ทดลองคิด
จากช่ัวโมงสอนครู 10-30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดูเหมือนเวลายังเหลืออีกมาก แต่ไม่ใช่แค่นั้น ครูจะสอน 
แต่ละครั้ง ต้องเตรียมสอน เตรียมเนื้อหาสาระ เตรียมส่ือ และอุปกรณ์ หรือเตรียม ส่ืออื่น ๆ  
อีกมากมาย หลังจากสอนแต่ละครั้ง ครูต้องประเมินผลการเรียน จากการตรวจช้ินงาน ตรวจสมุด 
แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนักเรียนปฏิบัติในช้ันเรียน7 นโยบำยของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือผู้บริหำรท่ีรีบเร่งพัฒนำให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ 
และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่กำรศึกษำท่ีพัฒนำไป
อย่ำงต่อเนื่อง ส่ิงท่ีก ำลังจะหำยไปจำกชีวิตของครูคือ ควำมสุข หำกครูไม่มีควำมสุขในกำรสอน 
แล้วนั้น ย่อมส่งผลถึงผู้เรียนท่ีไม่ได้รับควำมสุขในกำรเรียน8 องค์กรควรมีกำรเสริมปัจจัยทำงบวก 
หรือแก้ไขปัญหำท่ีเป็นควำมทุกข์ของบุคลำกรในองค์กร เพื่อกำรพัฒนำองค์กรในด้ำนสังคมโดยรวม 
ให้ดีขึ้น  
 องค์กรแห่งควำมสุข เป็นกำรสร้ำงควำมสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่เพียงแต่สร้ำงควำม 
พึงพอใจกำรท ำงำน หรือลดอัตรำกำรขำดงำนได้แล้วนั้น ยังเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรแข่งขันระหว่ำง
องค์กร เพื่อหำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถเป็นเลิศให้มำร่วมงำนในองค์กร 9 สอดคล้องกับแผนงำน 
สุขภำวะองค์กรภำคเอกชน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้เสนอแนวคิด 

                                                             

 7 ธนิตย์ สุวรรณเจริญ, ภำระงำนกับคุณภำพครู เข้าถึงเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้
จาก https://www.gotoknow.org/posts/414548. 
 8 นิภาพร ละครวงศ์ , ครูไม่ มีควำมสุข  เข้าถึง เมื่ อ 7 มกราคม 2559 เข้ าถึงได้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/210922.  
 9 Angela J. Martin, Elizabeth S. Jones, and Victor J. Callan, “The Role of 
Psychological Climate in Facilitating Employee Adjustment During Organizational 
Change,” European Journal of Work and Organizational Psychology 14 (March 
2005): 263–289. 

https://www.gotoknow.org/posts/414548
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และหลักกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขท่ีเรียกว่ำ Happy 8 Workplace (ควำมสุขแปดประกำร) 
ประกอบด้วยควำมสุข 8 ประกำร 1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 2) ด้านน้ าใจงาม (Happy 
Heart) 3) ด้ า น ก า ร ผ่ อ น ค ล าย  (Happy Relax)  4) ด้ า น ก าร ห าค ว าม รู้  (Happy Brain)  
5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ด้านครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) แนวคิด Happy 8 Workplace 
ควำมสุขแปดประกำรนี้  เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน  
สร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อมุมมองในกำรด ำเนินชีวิต กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น กำรรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมำชิก
ท่ีดีต่อครอบครัวองค์กรและสังคม โดยมีควำมสุขท่ีแท้จริงบนพื้นฐำนของควำมสุขแปดประกำร  
มีสมดุลของชีวิตนั้น เกิดผลเป็นบุคคลท่ีมีสุขภำพดี ดูแลตนเอง โดยไม่เป็นภำระแก่ ผู้อื่น มีน้ ำใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู มีกำรเรียนรู้เป็นมืออำชีพในงำนตนเองรัก ดูแลครอบครัว  
รักและดูแลองค์กร/สังคม คือแนวคิดของกำรจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์10 

 
ปัญหำของกำรวิจัย 

 
 โรงเรียนศรีบุณยำนนท์เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ท่ีมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน และมีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบของการศึกษา อีกท้ังส่งเสริมด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ประชาคมอาเซียน และความเป็น
สากล ท าให้ครูต้องปรับเปล่ียนบทบาทตามความเปล่ียนแปลงท าให้เกิดความเครียดจากภาระงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสอบถามครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ถึงสาเหตุท่ีท าให้ครูไม่มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน พบว่า เกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ เพราะบุคลากรหลายท่านมีอายุมาก ด้านภาระ
งานต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนและต้องท าเอกสารมาก ด้านสังคมมีความหลากหลายในช่วงของอายุ 
ท่ีค่อนข้างห่างกันมากเกินไป ด้านการเงินท่ีเกิดปัญหาหนี้สินมากมาย เพราะค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ส่งผล
ให้ครูต้องไปกู้เงิน11 จำกสำเหตุและปัจจัยดังกล่ำวเป็นปัจจัยท่ีท ำให้ครูไม่มีควำมสุขในกำรท ำงำน 
เพรำะเกิดควำมเครียดและส่งผลถึงองค์กรท่ีไม่มีควำมสุข ท ำให้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ขององค์กรลดน้อยลง และท ำให้เกิดอุปสรรคท่ีจะไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ปัจจัย ปัญหำ และสำเหตุต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นล้วนส่งผล
กระทบต่อควำมสุขของครู ซึ่งครูเป็นก ำลังหลักของโรงเรียนในองค์กรท่ีจะท ำให้งำนบรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐำนะครูปฏิบัติหน้ำท่ีในโรงเรียน 
ศรีบุณยำนนท์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 3 มีควำมสนใจท่ีจะศึกษำ 

                                                             

 10 แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, มำสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขกันเถอะ (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552): 1-14. 
 11 การสัมภาษณ์ครู จ านวน 10 คน โรงเรียนศรีบุณยานนท์, 6 ธันวาคม 2558.  
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องค์กรแห่งควำมสุขของโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ เพื่อน ำผลกำรศึกษำเป็นแนวทำงกำรในพัฒนำ
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข ส่งผลให้บุคลำกรในโรงเรียนปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความส าคัญของงานวิจัยท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
 1. เพื่อทราบองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
 2. เพื่อทราบทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาค าตอบในการวิจัย 
ดังนี้  
 1. องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์อยู่ในระดับใด 
 2. ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุขเป็นอย่างไร 
 
สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานของการวิจัย เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย ดังนี้ 
 - องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิงทำงกำรวิจัย 
 องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการตามกรอบทฤษฎี 
เชิงระบบ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจเชิงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในแต่ละระบบ ตามแนวคิดของ 
แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) 12 ท่ีได้กล่าวไว้ว่า องค์กรเป็นระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ คือ ตัวป้อน (input) น าไปสู่กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)  
โดยองค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 3 ส่วน จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจะท างานร่วมกันเป็นแบบ 
วัฏจักร นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) ท้ังในและนอกองค์กร  
โดยตัวป้อน (input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 
ทรัพยากรวัตถุ คือ อาคารสถานท่ี วัสดุ และครุภัณฑ์ ทรัพยากรด้านอื่น ๆ คือ การเงิน ส่ิงแวดล้อม 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ  กระบวนการ (process) ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียน 
การสอน และการนิเทศติดตามประเมินผล และผลผลิต (output) คือ นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึ งประสงค์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของครู  
มีสภาพแวดล้อม (context) คือ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และสภาพการเมือง โดยระบบ
จะได้รับ ตัวป้อน  (input) จากสภาพแวดล้อม  (context) และระบบจะสร้างผลผลิตให้ กับ
สภาพแวดล้อม โรงเรียนในฐานะเป็นระบบ โรงเรียนมีตัวป้อนสภาพแวดล้อม ได้แก่  1) ทรัพยากร

                                                             

        12 Daniel Katz and Robert L. Kahn, “The Social Psychology of Organizations”, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20.  
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มนุษย์ เช่น ครู นักเรียน ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 2) ทรัพยากรวัตถุ เช่น ท่ีดิน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3) ทรัพยากรการเงิน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค 4) สารสนเทศ เช่น 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง รายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน 
เป็นต้น13    
 องค์กรแห่งความสุข เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรทุกแห่ง หากผู้บริหารขาดความใส่ใจแล้วนั้น  
จะท าให้องค์กรอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี ต้ังไว้ โดยองค์กรแห่งความสุข  
ตามแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้บุคลากรในองค์กร 
มีความสุข และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีเกณฑ์ท่ีคาดหวัง
ประกอบด้วยควำมสุข 8 ประกำร 1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 2) ด้านน้ าใจงาม (Happy 
Heart) 3) ด้านการผ่อนคลาย  (Happy Relax) 4) ด้านการหาความรู้  (Happy Brain) 5) ด้าน
คุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ด้านครอบครัวท่ี ดี (Happy 
Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) 14 สอดคล้องกับทฤษฎี/แนวคิด
ของ ไดเนอร์ (Diener) ควำมสุข คือ ควำมพึงพอใจในชีวิต ควำมพึงพอใจในเป้ำหมำยหลักของชีวิต 
ตลอดจนประสบกำรณ์ในชีวิตเหล่ำนั้น เป็นอำรมณ์ควำมรู้สึกด้ำนลบต่ ำ คนท่ีมีควำมสุขเกิดขึ้นได้จำก
ปัจจัยหลำยอย่ำงท่ีแตกต่ำงกัน เช่น อำยุ รำยได้ สภำพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อควำมต้องกำรของบุคคลให้
เกิดควำมพึงพอใจในชีวิตน ำมำซึ่งควำมสุข  ดังนี้  1) ควำมพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)  
2) ควำมพึงพอใจในงำน (Work Satisfaction) 3) อำรมณ์ทำงบวก (Positive Affect) 4) อำรมณ์ 
ทำงลบ (Negative Affect)15 ดังแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

 13 ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำร 
หน่วยท่ี 3. (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 161-162.  
 14 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
กันเถอะ (กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552), 27. 
 15 Edward Diener, “ New direction in Subjection Well – Being: The science of 
happiness and Proposal for a national index” . The American Psychologist 
Association 1(2) (2000), 34 – 43. 
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การสร้างองค์กร 
แห่งความสุข 

 

กระบวนการ (process) 

การบริหารจัดการ 

 

 

องค์กรแห่งความสุข 

 
 
 

การจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การนิเทศติดตาม 
ประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงทางการวิจัย 

ท่ีมา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, “The Social Psychology of Organizations”, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20.  
      : ทองอินทร์ วงศ์โสธร, ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำร 
หน่วยท่ี 3. (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 161-162.      
      : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขกันเถอะ 
(กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552), 27.   
 
 

สภาพแวดล้อม (context) 
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพการเมือง 

ตัวป้อน (input) 

ทรัพยากรมนุษย ์
- ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 
ทรัพยากรวัตถุ 
- อาคารสถานท่ี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
ทรัพยากรด้านอื่น ๆ  
- การเงิน 
- ส่ิงแวดล้อม 
- นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ   

 

 

ผลผลิต (output) 

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนสูง 
- ประสิทธิภำพในกำร 
ท ำงำนของครู 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบการบริหาร ซึ่ งเป็น ตัวก าหนดแนวทาง 
และกระบวนการในการน าปัจจัยต่าง ๆ หรือตัวป้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตัวป้อนท่ีส าคัญ
ในกรอบแนวคิดนี้คือ ผู้บริหารและครูสังกัดโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยน าองค์กรแห่งความสุข 
มาบริหารจัดการ จนได้ผลผลิตความสุข 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 2) ด้านน้ าใจ
งาม (Happy Heart) 3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) ด้านการหาความรู้ (Happy Brain)  
5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ด้านครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) ตลอดจนทัศนะของบุคลากร 
ในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้โรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข ส่งผลไปถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีความเหมาะสม 
กับสถานศึกษา และพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตการวิจัย 

ท่ีมา : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขกันเถอะ 
(กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552), 27.  
 

 

องค์กรแห่งความสุข 

 
 1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 
 2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 
 3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 
 4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) 
 5. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 
 6. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 
 7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) 
 8. ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ านวน 104 คน 
ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 องค์กรแห่ งควำมสุข  หมายถึง การด า เนินการ ท่ีมุ่ งพัฒ นาคนอย่ างมี เป้ าหมาย  
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี ตามแนวคิดของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 2) ด้านน้ าใจงาม 
(Happy Heart) 3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) ด้านการหาความรู้  (Happy Brain)  
5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ด้านครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ น าไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร    
 โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี มีนักเรียนจ านวน 2,087 คน ผู้บริหาร 4 คน ครู 100 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 18 คน  
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยก าหนดเนื้อหาสาระของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้  
1) องค์กรแห่งความสุข 2) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และ 3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace) 
 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ16 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าท่ีริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคล่ือนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ  
4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ทุกคนบน
แผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อสุขภาวะ มีพันธกิจ คือ จุดประกาย 
กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบ
สังคมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ  
 องค์กรแห่งความสุข17 เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นคน คือหัวใจขององค์กร โดยการสร้างคนให้
รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”     
 มนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุข แต่ความสุขท่ีแท้จริงคืออะไร วันนี้เรามองความสุขในแง่วัตถุ
และการกระท าในส่ิงท่ีปรารถนา จนรู้สึกพอใจในความสุข หรือค้นคว้าความสุขจากส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 
ถ้าค าถามเหล่านี้ล้วนมีจิตใจของมนุษย์ทุกคน และหลายคนพยายามท่ีจะหาค าตอบ HAPPY 8 
ความสุขแปดประการ เป็นแนวทางหนึ่งในการตอบค าถามท่ีว่า ความสุขคืออะไร จะจัดการความสุข
ได้อย่างไร เพื่อให้เกิดสมดุลของชีวิตการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน มีไอคิว (ความฉลาด 
ทางสติปัญญา) สมดุลกับอีคิว (ความฉลาดทางอารมณ์และเหตุผล)  
 

                                                             

 16 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ข้อมูลองค์กร, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 
2558 เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Aboutus.html. 
 17 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
กันเถอะ, (กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552), 27.  
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 ไดเนอร ์(Diener) อธิบำยว่ำ ปัจจัยหรือองค์ประกอบของควำมสุขคือ ควำมพึงพอใจในชีวิต 
ควำมพึงพอใจในเป้ำหมำยหลักของชีวิต ตลอดจนประสบกำรณ์ในชีวิตเหล่ำนั้น เป็นอำรมณ์ควำมรู้สึก 
ด้ำนลบต่ ำ คนท่ีมีควำมสุขเกิดขึ้นได้จำกปัจจัยหลำยอย่ำงท่ีแตกต่ำงกัน  เช่น  อำยุ  รำยได้ 
สภำพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อควำมต้องกำรของบุคคลให้เกิดควำมพึงพอใจในชีวิตน ำมำซึ่งควำมสุข ดังนี้ 
 1. ควำมพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลมีควำมพอใจในส่ิง 
ท่ีตนเองเป็นและกระท ำอยู่ มีควำมสมหวังกับเป้ำหมำยของชีวิต สอดคล้องกับควำมเป็นจริง สำมำรถ
กระท ำได้ตำมควำมต้ังใจสมเหตุสมผลเข้ำใจและยอมรับส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยไม่จ ำเป็นต้องปรับตัว 
 2. ควำมพึงพอใจในงำน (Work Satisfaction) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลได้กระท ำในส่ิงท่ีตนรัก 
และชอบพอใจกับสภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องในกำรท ำงำน  มีควำมสุขเมื่องำนท่ีกระท ำส ำเร็จลุล่วง 
ตำมเป้ำหมำยตลอดจนงำนท ำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 3. อำรมณ์ทำงบวก (Positive Affect) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลมีควำมรู้สึกเป็นสุขกับส่ิงท่ีดี 
สนุกสนำนกับกำรท ำงำน ยิ้มแย้มสดใสกับกำรท ำงำน เล่ือมใสศรัทธำในส่ิงท่ีตนกระท ำ รับรู้ถึง 
ควำมดีงำมและคุณประโยชน์ของงำนท่ีกระท ำ 
 4. อำรมณ์ทำงลบ (Negative Affect) หมำยถึง กำรท่ีบุคคลมีอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเป็นทุกข์ 
กับส่ิงไม่ดีท่ีเกิดขึ้นในกำรท ำงำน เช่น คับข้องใจ เบ่ือหน่ำย ไม่สบำยใจเมื่อเห็นกำรกระท ำท่ีไม่ถูกต้อง 
อยำกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสนองควำมต้องกำรของตนให้มีควำมสุข18 

 
ควำมหมำยของควำมสุข  
          ฟรำนซิส (Francis) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ควำมสุขไว้ว่ำ ส่ิงท่ีไม่คงท่ีในกำรแสดงออก 
ผลของอำรมณ์ทำงบวก จำกกำรท่ีคนมีควำมสุขจะมีส่วนท ำให้เกิดสังคมท่ีดี เป็นธรรมชำติ มีควำม
รื่นรมย์ในกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ19  
 แมเนียน (Manion) ให้ควำมหมำยว่ำ ควำมสุข คือ สภำวะท่ีเข้มข้นและอบอวลเต็มไปด้วย
ควำมคิดทำงบวก ชัดเจนสว่ำงไสว และเต็มไปด้วยอำรมณ์ท่ีร่ำเริงและเบิกบำน ท้ังยังแสดงออกให้เห็น
ท้ังทำงร่ำงกำยและค ำพูด รวมทั้งกำรแสดงออกเต็มไปด้วยพลังกับควำมต่ืนเต้น20 
 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช 2542 ได้ให้ควำมหมำยว่ำ สุข หมำยถึง 
ควำมสบำยกำยสบำยใจ21 

                                                             

 18 Edward Diener, New direction in Subjection Well – Being: The science of 
happiness and Proposal for a national index. The American Psychologist 
Association 1(2) (2000), 34 – 43. 
 19 LJ. Francis, “Happiness is a thing called stable extraversion: A further 
examination of the relationship between the Oxford Happiness Inventory and 
Eysenck’s dimensional model of personality and Individual Differences “Current 
Psychology 26 (1999), 5 – 11. 
 20 Jo Manion, “Joy at work: creating a positive work place” Journal of 
Nursing Administration 33, 12 (2003): 652-655. 
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 พระธรรมปิฎก (ประยุกต์ ปยุตฺโต) ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ควำมสุขไว้ 2 แบบ คือ ควำมสุข
จำกภำยใน หมำยถึง ควำมสงบใจตนเองหรือมีควำมสุขจำกกำรรู้เท่ำทันเข้ำใจควำมจริงของส่ิง
ท้ังหลำย ซึ่งเป็นควำมสุขทำงปัญญำ เนื่องด้วยควำมแจ้งในควำมจริงเป็นควำมโปร่งโล่ง ไม่มีควำม
ติดขัด และบีบค้ันใจ ควำมสุขภำยนอก คือ กำรมีสุขภำพร่ำงกำรแข็งแรงดี มีทรัพย์สินเงินทอง  
มีอำชีพกำรงำนเป็นหลักเป็นฐำนมั่นคง กำรมียศ มีฐำนะ มีต ำแหน่ง เป็นท่ียอมรับของสังคม มีมิตร
สหำยบริวำร และกำรมีชีวิตครอบครัวดี22  
 พุทธทำสภิกขุ ให้ควำมหมำยของควำมสุข ไว้ 3 ระดับ คือ สุขเพรำะไม่เบียดเบียน ไม่เห็น 
แก่ตัว สุขเพรำะอยู่เหนืออ ำนำจกำมและเหนือกิเลสท่ีจะมำกระทบตัวเรำ สุขเพรำะละตัวเสียได้  
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวกู23 
 จำกท่ีกล่ำวมำแล้ว ควำมหมำยของควำมสุข สำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมสุข คือส่ิงท่ีดี สำมำรถ
เกิดภำยข้ึนได้ภำยในและภำยนอก เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรำรถนำและมุ่งท ำให้เกิดขึ้นกับตนเอง  
  
ควำมหมำยขององค์กรแห่งควำมสุข 
           จินดารัตน์ โพธิ์นอก ได้ให้ความหมายว่า หน่วยงาน สถานประกอบการสถานศึกษา ท่ีท างาน 
ท่ีมีความมั่นคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจคนในองค์กรทุกฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
และต้ังใจท างานสถานท่ีท างานมีบรรยากาศเกื้อหนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีและทุกคนทุกระดับ 
ในองค์กรท างานร่วมกันอย่างสมานฉันท์24 
           ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ได้ให้ความหมายว่า องค์กรท่ีมีระบบการจัดการสร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมท่ีดี มีกระบวนการสร้างสุขเช่ือมโยงกัน ก่อให้เกิดสุขภาพกายควบคู่สุขภาพใจ 
ส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์ขององค์กร25 
           บุษกร วัฒนบุตร ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร26 

                                                                                                                                                                              

 21 พจนานุกรม ฉบับรำชบัณฑิตสถำน  พ .ศ. 2542, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน , 
2546), 1201. 
 22 พระธรรมปิฎก (ประยุกต์ ปยุตฺโต), ไตรลักษณ์, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 24. 
 23 พุทธทาสภิกขุ, ควำมสุขสำมระดับ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2542), 23. 
 24 จินดารัตน์ โพธิ์นอก, องค์ควำมรู้ภำษำ-วัฒนธรรม(องค์ควำมรู้ภำษำไทย), เข้าถึงเมื่อ  
1 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.dailynews.co.th/article/217512.  
 25 ขวัญเมือง แก้วด าเกิง, แนวคิดกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace), 
เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid 
=2127.  
 26 บุษกร วัฒนบุตร, องค์กรแห่งควำมสุข, เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก 
http://pol.mcu.ac.th/wpcontent/uploads/2014/12/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B
8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf. 
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           ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการพัฒนา
คนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กร 
มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง จะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร27  
           จากท่ีได้กล่าวมาแล้ว ความหมายขององค์กรแห่งความสุข สามารถสรุปได้ว่า การด าเนินการ
ท่ีมุ่งพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมาย สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี ตามแนวคิดของ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพดี 
(Happy Body) 2) ด้ าน น้ า ใจง าม  (Happy Heart) 3) ด้ าน การผ่อ น คลาย  (Happy Relax)  
4) ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) 5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy 
Money) 7) ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy 
Society) เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร    
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับองค์กรแห่งควำมสุข   
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎี 
องค์กรแห่งความสุขไว้ดังนี้ 
 HAPPY 8 ความสุขแปดประการ คือ แนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านความสุข 
ในโลกสามใบท่ีทับซ้อนกันอยู่โลกส่วนตัวของมนุษย์ โลกครอบครัวของมนุษย์ และโลกสังคม  
ของมนุษย์ เพื่อท่ีจะมองความสุขของมนุษย์ท่ัวไปว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะจัดการได้อย่างไร 
โดยขีดวงรอบท่ีตัวคน แล้วก็วงรอบของครอบครัวแล้วก็วงรอบของสังคม ซึ่งในส่วนของสังคมเรา
แบ่งเป็นส่วนสังคมภายในองค์กรกับนอกองค์กร มองความสุขเป็นสามส่วน คือ ความสุขของตัวเราเอง 
ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ของเราควรจะมี
ความสุขอะไรบ้างในระดับตัวเราเอง ความสุขระดับครอบครัวแล้วก็ระดับสังคม ดังนั้นคนท่ีมีสุขภาพดี
ดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพ 
ในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร/สังคม ย่อมเป็นผลลัพธ์ของบุคคลท่ีสามารถ
บริหารสมดุลแห่งความสุขได้  
 1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) คือ สุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ มาจากการท่ีรู้จักใช้
ชีวิตรู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสม 
กับฐานะทางการเงิน  
 2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) ในองค์กรส่ิงท่ีเราจ าเป็นท่ีสุดในการท่ีมนุษย์จะอยู่กับคน
อื่นได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอื่น มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้  
ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้บทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของ  
คุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ กับผลส่ิงท่ีต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาในชีวิต 

                                                             

 27 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
กันเถอะ, 27. 
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 3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับส่ิงต่าง ๆ ในการด าเนิน
ชีวิต เมื่อชีวิตในการท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัว 
ก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเหมือนกันนั่นคือสมดุลชีวิต 
 4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน  
หรือพูดง่าย ๆ คือ เรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิตท้ังหมดนี้มาจากค าว่ามืออาชีพ มืออาชีพ
หมายถึงว่า คนเรา มนุษย์เราทุกคนต้องมีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา และสอนคนอื่นได้ในงานท่ีตนรู้ก็คือ  ต้องเป็นครูท่ีพร้อม 
จะสอนให้ความรู้กับคนอื่น  
 5. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) หิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ในสังคม ในการท างานเป็นทีม คือ หิริ โอตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท า
ของตนเองโดยเฉพาะการกระท าท่ีไม่ดี คนดีมีความศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  
มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และ มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมน าความสุข 
สู่องค์กร 
 6. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) การท่ีสามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ คือ
การใช้เงินเป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง วันนี้คนปฏิเสธเรื่องการ
เป็นหนี้ไม่ได้ การเป็นหนี้การใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับสถานะท่ีตนเองหามาได้ ทุกคนต้องมีการบริหาร
จัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ต้องรู้จักการท าบัญชี หรือว่าถ้าเป็นระดับ
ครอบครัวเรียกว่า บัญชีครัวเรือนความสุขของครอบครัว 
 7. ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคงให้ความส าคัญ 
กับครอบครัวเป็นก าลังใจท่ีดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจ ในการ
ท่ีเราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่นในการท าให้ชีวิตเราดีขึ้น 
ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ  
 8. ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในท่ี
ท างานกับสังคมนอกท่ีท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมท่ีตนเองท างาน  
และพักอาศัยมีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี  
 HAPPY 8 ความสุขแปดประการ เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้มี
ความสุขอย่างยั่ งยืน  สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนิน ชีวิต การอยู่ ร่วมกับ ผู้อื่ น  
การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยมีความสุขท่ีแท้จริง  
บนพื้นฐานของความสุขแปดประการมีสมดุลของชีวิต เกิดผลเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็น
ภาระแก่ใคร มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง  
รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร/สังคม28 
 
 

                                                             

 28 เรื่องเดียวกัน,6-14. 
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โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
 

 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ต้ังอยู่ท่ี 41/1 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
เดิมช่ือว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง” ก่อตั้งเมื่อ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของหลวงพ่อ 
พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรี 
ในสมัยนั้น และเปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่  
 ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็น โรงเรียนประจ าจังหวัด
นนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดท าการถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2470  
ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อ  
พระครูเดช พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี  
และนายซิวซองอ๊วน ศรีบุณเรือง ผู้อ านวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นก าลังส าคัญ ในการจัดหาทุน 
ในครั้งนั้น และในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร 
ขณะด ารงต าแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ  
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียน ว่า “ศรีบุณยานนท์”  
และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจ าจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูช่ืน นิวาศะบุตร 
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก  
 ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนท้ังหมด 9 อาคาร ซึ่ งได้จัดสร้างจากเงิน
งบประมาณ และจากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ใช้อักษรย่อ ศ.บ. (เดิม น.บ.1) ก าเนิดวันท่ี 26 กรกฎาคม 2451 
พื้นท่ี 17 ไร่ 200 ตารางวา ท่ีต้ัง 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2969-1402-3 โทรสาร 0-2527-8827 เว็บไซด์ http://www.sb.ac.th  
ตราสัญลักษณ์ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้สัญลักษณ์รูป ท่ังและเข็ม ซึ่งออกแบบในสมัยอาจารย์
ฉัตร อินทรลักษณ์ ความหมาย คือ ความส าเร็จท่ีต้องใช้ความพยายามดุจฝนท่ังให้เป็นเข็ม โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ใช้สีม่วง และสีชมพู เป็นสีประจ าโรงเรียน สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ าใจ มั่นคง 
อดทน หนักแน่น มีน้ าใจเป็นนักกีฬา สีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้เจริญ ก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ 
เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ธง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งเป็น ๒ แถบ เท่า ๆ กัน แถบบนเป็นสีม่วง แถบล่างเป็นสีชมพู 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียนคือ ต้นทองกวาว ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือน
มีนาคมซึ่ งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน อัน เป็ นสัญ ลักษณ์ของความสดช่ืน สมหวัง ท่ีนักเรียน 
ศรีบุณยานนท์จะส าเร็จการศึกษา พุทธสุภาษิตประจ าโรงเรียน วิริเยน ทุกขมจฺเจติ คนล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร ค าขวัญประจ าโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ต้ังใจเรียน เพียรท าดี มีคุณธรรม น าชุมชน
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ร่วมพัฒนา ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 2,087 คน ผู้บริหาร 4 คน ครู 100 คน และลูกจ้างช่ัวคราว  
18 คน 29 

 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งำนวิจัยในประเทศ 

 อิสรีย์ ทองค า ได้ศึกษาถึง แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษา
องค์ประกอบในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ในเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบริหาร  
ของเทศบาล จ านวน 4 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จ านวน 25 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูลบรรยาย
เชิงพรรณนา พนักงานเทศบาลต าบลดอนขม้ิน มีความสุขในการปฏิบัติงานในด้านภารกิจหรือลักษณะ
งานท่ีท า ด้านเพื่อนร่วมงาน / ความสัมพันธ์ในท่ีท างานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสถานท่ี 
ท างาน / ส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับต่ า การศึกษาองค์ประกอบในการสร้างองค์กร 
แห่งความสุข ในเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้านท่ีมีการด าเนินการ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชน สังคมรอบข้าง กิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะ เพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ กิจกรรม
การส่งเสริมความมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกันในท่ีท างาน กิจกรรมการส่งเสริมความสนุกสนาน  
ผ่อนคลาย มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน กิจกรรมการส่งเสริมรณรง ค์ให้พนักงานใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน กิจกรรมสร้างความรัก 
ความผูกพันในครอบครัว และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครอบครัว เช่น โครงการ / กิจกรรม
สายใยรักครอบครัว กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ สร้างความรักในครอบครัว30          
 พิระพัฒน์ ผิวขม ได้ท าการศึกษา การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยกระบวนการหา
ประสบการณ์กรณีศึกษาโรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุข วิธีการ
ด าเนินการการศึกษานั้นใช้กระบวนการสุนทรียสาธกร่วมกับการวิจัยเชิงกลุ่มให้ผ่านค าถามแบบ  

                                                             

 29 โรงเรียนศรีบุณยานนท์, ประวัติและข้อมูลโรงเรียน เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2558  
เข้าถึงได้จาก http://www.sb.ac.th/?name=history. 
 30 อิสรีย์ ทองค า, “แนวทำงกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข เทศบำลต ำบลดอนขม้ิน อ ำเภอ
ท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), หน้า ง. 
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กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือผู้อ านวยการ 1 คน 
คณะครู 15 คน นักเรียน 60 คน ผู้ปกครอง 10 คน ผลการศึกษาท าให้ได้แนวทางการสร้างองค์กร
แห่งความสุข โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์และได้จัดท าโครงการขึ้นจ านวน 5 โครงการ คือ  
(1) โครงการปฏิบัติร่วมรับรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (2) โครงการชวนพี่ชวนน้องมาเรียน (3) โครงการติด 
พัดลมคลายร้อน (4) โครงการดูหนังฟังส าเนียงภาษา (5) โครงการเพลงเพราะช่วงพักเท่ียง ผลจาก
การจัดท าโครงการ ท าให้ผู้อ านวยการ คณะครู นักเรียน มีความสุขในการจัดการเรียนการสอน  
การเสริมกิจกรรมเพิ่ มมากขึ้น  และท าการจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM )  
เพื่อจัดการความซ่อนเร้น (Tack Knowledge) ท่ีค้นพบจากประสบการณ์ด้านบวกในการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมให้สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ของคณะครูต่อไป31 

ชนิสรา สุระภักดี ได้ท าการศึกษา การศึกษาแนวทางสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วย
สุนทรียสาธกของศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาศูนย์ราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ 
เชิงบวก หรือส่ิงท่ีประทับใจในมุมมองของผู้จัดการและพนักงานภายในศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขา
ศูนย์ราชการโดยใช้วิธีสุนทรียสาธก และน าประสบการณ์ด้านบวกหรือส่ิงท่ีประทับใจของผู้จัดการ 
และพนักงานศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาศูนย์ราชการ เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข  
โดยใช้สุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry) และทฤษฎีองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
เพื่อน าประสบการณ์ด้านบวกหรือการท างานร่วมกันในศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาศูนย์ราชการ 
น ามาวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วมและหาปัจจัยท่ีเป็นจุดเด่น เพื่อน ามาเป็นแนวทางสร้างเสริ ม
องค์กรแห่งความสุขภายในหน่วยงาน ผลการศึกษาได้แนวทางสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขของ
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาศูนย์ราชการ ให้เป็นสถานประกอบการแห่งความสุข จ านวน 3 กลยุทธ์  
8 โครงการ ดังนี้ โครงการคุยกันก่อนตอนเช้า โครงการมุมกาแฟของพวกเรา โครงการข้าวเท่ียง/เย็น
สามัคคี โครงการท่องเท่ียวสบาย ๆ สไตล์ชาวศูนย์ราชการ โครงการปรับปรุงห้องเช่าให้น่าอยู่ 
โครงการมุมเล็ก ๆ ส าหรับผู้หญิง โครงการบอร์ดดาว-เดือนประจ าเดือน โครงการการ์ดอวยพรวันเกิด  
จาก 8 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการแล้วและโครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคต ซึ่งโครงการ  
ท่ีด าเนินการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของผู้จัดการและพนักงาน ให้ เป็นสถาน
ประกอบการแห่งความสุขได้เป็นอย่างดีและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นด้วย32  

รุ่งนภา ชุณหวรชัย ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข “คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค” 
โดยรายงานการศึกษาอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของคึกฤทธิ์ อาร์คิเทค 

                                                             

 31 พิระพัฒน์ ผิวขม, “กำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขด้วยกระบวนกำรสุนทรสำธก : 
กรณีศึกษำโรงเรียนน้ ำสวยพิทยำสรรพ์” (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555), หน้า ง.  
 32 ชนิสรา สุระภักดี, “แนวทำงกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุขด้วยสุนทรียภำพสำธก
กรณีศึกษำศูนย์บริกำรลูกค้ำทีโอที สำขำศูนย์รำชกำร จังหวัดขอนแก่น” (รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2555), หน้า ง. 
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2) ศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กรคึกฤทธิ์  อาร์คิเทค และ 3) หาแนวทางในการ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข “คึกฤทธิ์  อาร์คิเทค” โดยการศึกษาในเชิงเอกสารร่วมกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ัวไป วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน วิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
วิเคราะห์สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และการสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) รวมถึงการระดมสมองโดยใช้กระบวนการ
สนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข “คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค”ได้จ านวน 7 โครงการ คือ 1) โครงการ IQ & IDEA 
ROOM 2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 3) โครงการท าบุญสุขใจ 4) โครงการรักสุขภาพรักกัน 
5) โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่ 6) โครงการ Gift for you และ 7) โครงการเก็บออมเพื่ออนาคตโดยใช้
งบประมาณท้ังส้ิน 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน) โดยมีโครงการท่ีด าเนินการแล้วจ านวน  
5 โครงการ คือ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โครงการท าบุญสุขใจโครงการรักสุขภาพรักกัน
โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่และโครงการ Gift for you และอยู่ระหว่างด าเนิน จ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการ IQ & IDEA ROOM และโครงการเก็บออมเพื่ออนาคตคาดว่า หากด าเนินการตามโครงการ
ครบท้ัง 7 โครงการจะสามารถพัฒนาองค์กรคึกฤทธิ์ อาร์คิเทค สู่องค์กรแห่งความสุขได้33 

สมคิด ปิ่นทอง ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้พนักงาน กกท. มีพฤติกรรมการ 
เป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข (2) เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่ง
ความสุขของพนักงาน กกท. และ (3) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ กกท. ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
โดยเทคนิคการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
จากกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ  กกท . ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ  
ใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์เส้นทางด้วยรูปแบบสมการเชิงโครงการจากพนังงานท้ังหมดท่ีท างานอยู่
ในการกีฬาแห่งประเทศไทย (ไม่รวมผู้ว่าการฯ) ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน 1,231 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 54.67) มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 69.46) สถานภาพโสด (คิดเป็นร้อยละ 53.70) 
ประสบการณ์ท างานสูงกว่า 12 ปี (คิดเป็นร้อยละ 25.67) หน้าท่ีรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ลูกจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 50.45) มีอายุเฉล่ียท่ี 36 ปีและมีรายได้เฉล่ียท่ี 32,532.32 บาท เมื่อสอบถาม
ถึงความเพียงพอของรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้แบบเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ  
(คิดเป็นร้อยละ 37) และเมื่อถามถึงโรคประจ าตัวส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีโรคประจ าตัว  
(คิดเป็นร้อยละ 85.54) ผลการวิเคราะห์เส้นทางพบว่า อิทธิพลท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ขององค์กรแห่งความสุขการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากการท าให้เกิดองค์กรแห่ง
ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแบบดังกล่าว มีอ านาจในการ

                                                             

 33 รุ่งนภา ชุณหวรชัย, “แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรแห่งควำมสุข “คึกฤทธิ์ อำร์คิเทค”” 
(รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), หน้า ง. 
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พยากรณ์ ร้อยละ 73 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร 
แห่งความสุขพบว่า ทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข โดยปัจจัย 
ท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ด้านการส านึกในหน้าท่ี ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน กกท. พบว่า ทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุขปัจจัย 
ท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ในองค์กร ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข พบว่า ทุกปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กรแห่งความสุขปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการหาความรู้34 

อภิชาติ นิลภาทย์  ได้วิ จัยเรื่อง ความสุขในการท างานกับสมรรถนะข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบ 1) ระดับ
ควำมสุขในกำรท ำงำนและสมรรถนะของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขตบำงพลัด 
2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสุขในกำรท ำงำนกับสมรรถนะของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สังกัด
ส ำนักงำนเขตบำงพลัด 3) ทรรศนะของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำน 
กับสมรรถนะของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักเขตบำงพลัด โดยมีข้ำรำชกำรครูสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ในพื้นท่ีส ำนักงำนเขตบำงพลัด จ ำนวน 11 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเครำะห์ (unit of 
analysis) แบ่งเป็นครูชำย 22 คน และเป็นครูหญิง 114 คน รวมท้ังส้ิน 136 คน เครื่องมือท่ีใช้ 
ในกำรวิจัย คือ 1) แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมสุขในกำรท ำงำนตำมแนวคิดของไดเนอร์ (Diener)  
และเกี่ยวกับสมรรถนะของครูกรุงเทพมหำนคร ตำมเกณฑ์สมรรถนะหลักของกรุงเทพมหำนคร  
และสมรรถนะประจ ำสำยงำนของครูส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2) แบบสัมภำษณ์
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน และวิเครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ควำมสุขในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขต
บำงพลัดโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำมี 2 ด้ำน อยู่ในระดับ 
มำกท่ีสุด คือ ควำมพึงพอใจในงำน  และอำรมณ์ทำงบวก  และอีก 2 ด้ำนอยู่ในระดับมำก คือ  
ควำมพึ งพอใจในชีวิต  และอำรมณ์ทำงลบในระดับ ต่ ำ  ส่วนสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู
กรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขตบำงพลัด โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และเมื่อพิจำรณำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด ท้ัง 2 ด้ำน 2) ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมสุขในกำรท ำงำนกับสมรรถนะของข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขต
บำงพลัด มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 3) ทรรศนะของผู้บริหำรในกำร
ส่งเสริมควำมสุขในกำรท ำงำน ผู้บริหำรจะเน้นกำรท ำงำนแบบให้ครูมีส่วนร่วม และหำแนวทำง
ร่วมกันในกำรท ำงำน สนับสนุน ช่วยเหลือครูทุกด้ำน ให้อิสระในกำรท ำงำนและให้ค ำนึงถึงผู้เรียน 
เป็นหลัก เป็นตัวอย่ำงท่ีดี เต็มท่ีและเต็มใจท ำงำนร่วมกันกับครู มีควำมเป็นกลำงช่วยประสำนให้เกิด
ควำมร่วมมือ ส่วนแนวทำงกำรส่งเสริมสมรรถนะ ผู้บริหำรเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม นิเทศสอนงำนให้ 

                                                             

 34 สมคิด ปิ่นทอง, “ รูปแบบกำรจัดกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทยให้ เป็นองค์กร 
แห่งควำมสุข” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) สาขาวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556), หน้า ง. 
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เป็นกัลยำณมิตรกับครู มอบหมำยงำนให้ตำมควำมถนัดสนับสนุนให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำ
ต่อเพื่อพัฒนำศักยภำพ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เต็มท่ี เน้นย้ ำให้ครูเต็มใจให้บริกำรผู้เรียน ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ35 

พจรินทร์ เหลืองอริญนภำ ได้ศึกษำทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรควำมเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทรำบ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 8 2) ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 8 3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของครูสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 จ ำนวน 48 โรง ผู้ให้ข้อมูล 288 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ตำมแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) และควำมสุขในกำรท ำงำนของครูตำมแนวคิดควำมสุข 8 ประกำร 
ของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ 
แบบข้ันตอน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 2) ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
เขต 8 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 3) ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อควำมสุข 
ในกำรท ำงำนของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ท่ีระดับ .0536     

สุพัตรำ แซ่ล้ิม ได้วิจัยเรื่อง ควำมสุขในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนมัธยมศึกษำเขต
หนองจอก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยนี้เป็นกำร
วิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษำควำมสุขในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียน
มัธยมศึกษำเขตหนองจอก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในงำนวิจัย ได้แก่ ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนมัธยมศึกษำเขตหนองจอก สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 116 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำมมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) ตำมแนวคิด
ของลิเคิร์ท แบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง 0.40-0.76 และค่ำควำมเช่ือมั่น ท้ังฉบับ
เท่ำกับ 0.97 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows โดยใช้สถิติ ได้แก่ 

                                                             

 35 อภิชาติ นิลภาทย์, “ควำมสุขในกำรท ำงำนกับสมรรถนะข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร 
สังกัดส ำนักงำนเขตบำงพลัด” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร    
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556, หน้า ง.  
 36 พจรินทร์ เหลืองอริญนภา, “ทักษะกำรบริหำรของผู้บริหำรควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ควำมสุขในกำรท ำงำนของครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8” (วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), หน้า ง. 
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ค่ำเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  
1. ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนิยมส่วนบุคคล 
และด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านงาน และด้านความ  
มีอิสรภาพส่วนบุคคล 2. ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับช้ันท่ีสอง 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านงานและด้าน
อิสรภาพส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 3. ความสุขในการท างานของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.05) ยกเว้นด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้านความ 
มีอิสรภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4. ความสุขในการท างานของข้าราชการ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภูมิล าเนา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีระดับนัยส าคัญ  
ทางสถิติ37 

จันทร ปานคล้ า ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
กับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) องค์กรแห่งความสุข 
ในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
คือ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน  
59 โรงเรียน  มี ผู้ ให้ ข้อมู ลสถาน ศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาน ศึกษา  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน  
2 คน รวมท้ังส้ิน 236 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ตามส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และองค์กร  
แห่งความสุขในสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน

                                                             

 37 สุพัตรา แซ่ซิ้ม , “ควำมสุขในกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
เขตหนองจอกสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเขต 2 กรุงเทพมหำนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 
หน้า ง. 



22 
 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
และจรรยาบรรณต่อสังคม 2) องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การมีคุณธรรมหิริ โอตัปปะ การหา
ความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้ดังนี้ น้ าใจงาม สุขภาพดี ใช้เงินเป็น และครอบครัวดี 3) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0138      

สุพัตรา ข าโพธิ์  ได้วิ จัยเรื่อง การศึกษาองค์กรแห่งความสุข กรณี ศึกษา การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้  ศึกษาองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษาการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ ด้านการจัดการสุขภาพร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ในการท างาน  
ด้านสภาพสังคมการท างาน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมผ่อนคลาย ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านศีลธรรมความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านค่าตอบแทน ด้านชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 172 คน อายุระหว่าง 41-50 ปี รายได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-50,000 บาท สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่ง
งานให้บริการประชาชน พนักงานมีความสุขในการท างานภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพนักงานมีความคิดเห็นว่า องค์กรมอบความสุขในการท างาน ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถมากท่ีสุด อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านชีวิตส่วนตัวและครอบครัว  
ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ในการท างาน ด้านการจัดการสุขภาพร่างกาย และความสุข 
ด้านศีลธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม ส าหรับด้านสภาพสังคมการท างาน ด้านการมีกิจกรรม  
ผ่อนคลาย อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ได้แก่ 
อายุ เงินเดือน ต าแหน่งงาน และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ได้แก่ 
เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา39   

 
 

 

                                                             

 38 จันทร ปานคล้ า, “กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กับองค์กรแห่งควำมสุขในสถำนศึกษำ สังกัดกรุงเทพมหำนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 
หน้า ง. 
 39 สุพัตรา ข าโพธิ์,  “กำรศึกษำองค์กรแห่งควำมสุข กรณีศึกษำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดสุรินทร์” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2552), หน้า 1.   
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งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

 แบรนด์ (Brandes) และ แฟรงค์ (Frank) ได้ศึกษาเรื่อง การก าหนดสังคมหรือความกังวล
อาชีพส่วนตัว จากหลักฐานในการแลกเปล่ียนในเชิงบวกและลบในท่ีท างาน พบว่า การศึกษานี้ 
ไม่ใช่การทดลอง จากหลักฐานเป็นการตอบรับทางเชิงบวกและทางลบโดยลูกจ้างในด้านการ
เปล่ียนแปลงสิทธิและผลประโยชน์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับความส าเร็จปฏิกิริยาหรือการตอบสนอง  
ของบุคลากรท่ีทักษะในด้านความยุติธรรมและความไม่ยุติธรรมในด้านค่าจ้างและการจัดสรรให้แก่
บุคลากรตามสภาพแวดล้อม เป้าหมายท่ีน่าสนใจในด้านกีฬาฟุตบอล สภาพแวดล้อมช่วยให้สามารถ
หลีกเล่ียงปัญหาหลักปัญหาท่ีเกิดขึ้นของการสังเกตการณ์การศึกษาในการแลกเปล่ียนสิทธิ  
เพราะองค์กรเป็นสถานท่ีส าคัญในด้านความโปร่งใสของแต่ละคนให้เกิดคุณค่าและการปฏิบัติ  
การค้นพบของการวิจัยคือ ลูกจ้างแสดงท้ังด้านบวกและด้านลบให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่นายจ้าง  
การรับรู้ความเป็นธรรมของค่าจ้างดังต่อไปนี้ ค่าจ้างโดยรวมของคนงานจากประสิทธิภาพท่ีผ่านมา 
ความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงและความไม่เปล่ียนแปลง ในด้านทางทฤษฎี  
ของการรับรู้ความเป็นธรรม แต่ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของนายจ้างหรืออาชีพส่วนบุคคล 
และความกังวลของพนักงาน การค้นพบท้ังหมดนี้ท าให้หลักฐานภายนอกน่าเช่ือถือและถูกต้อง  
ก่อนเกิดผลลัพธ์ในการแลกเปล่ียนของตลาดแรงงาน40 
 กูเรชิ (Qureshi) ราซิล (Rasli) และซาแมน (Zaman) ได้ศึกษาเรื่อง หัวข้อการประชุม 
ตอนใหม่ท่ีจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรสถานท่ีท างาน การขมขู่ และสุขภาพ 
ของพนักงาน พบว่า บรรยากาศในองค์กรคือแรงผลักดันพฤติกรรมด้านกายภาพ และทางด้านภาษา 
ซึ่งเกิดกับพนักงานในองค์กร การขมขู่เป็นหนึ่งในหลักการพิจารณาให้เกิดบรรยากาศในองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน สถานท่ีท างาน
กล่ันแกล้งและสุขภาพของคนงานในเลือกสูงของสถาบันการศึกษาในประเทศปากีสถาน สัดส่วน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 20 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาครัฐ 10 แห่ง และภาคเอกชน 10 แห่ง ได้รับ
เลือกส าหรับการศึกษา รูปแบบของการกล่ันแกล้งในสถานท่ีท างาน บรรยากาศในองค์กร และสุขภาพ
ของพนักงาน ได้รับการประเมินแบบจ าลองสมการโครงสร้างโดยใช้ AMOS ซอฟแวร์ การศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์กรและการกล่ันแกล้ง ในขณะท่ีในทางกลับกันสถานท่ีท างาน 
ท่ีมีการกล่ันแกล้งมากจะท าให้กระทบกับสุขภาพของพนักงานและเป็นเชิงลบ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากช่ัวโมงของการนอนหลับ จากการศึกษาควรควบคุมบรรยากาศในสถานท่ีท างานไม่ให้
เกิดการกล่ันแกล้ง เพราะจะส่งผลถึงสุขภาพและด้านกายภาพและด้านจิตใจ41  
                                                             

 40 Leif Brandes, Egon Frank, “Social preferences or personal career concerns? 
Field evidence on positive and negative reciprocity in the workplace”  Journal of 
Economic Psychology, 33, 5 (2012): 925-939.   
 41 Muhammad Imran Qureshi,  Amran Md. Rasli, Khalid Zaman, “ Conference 
Title: A New Trilogy to Understand the Relationship among Organizational Climate, 
Workplace Bullying and Employee Health”  Journal of Arab Economic and 
Business, 9,2 (2014): 133-146.  
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 ดันแคน (Duncan), ทิลบรูค (Tilbrook), ควีโวคาพิก – ไซโค (Krivokapic-Skoko) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลงานวิชาการของนักวิชาการออสเตรเลียมีความสุข งานวิจัยด้านความสุขมีการเติบโต 
อย่างรวดเร็วในพื้นท่ีสังคมจิตวิทยาและการเน้นระหว่างความสุขและองค์กรการผลิต ความสร้างสรรค์
ในสร้างความรู้ของบุคคลากร บทความจากวารสารนี้มีความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับของความสุข
และการต่อต้านของนักวิชาการชาวออสเตรเลียกับงานของเขา การท างานท่ีมีการวิจัยน้อยในกิจกรรม 
นักวิชาการชาวออสเตรเลียมีพฤติกรรมวันปกติและวิธีการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมความสุข
หรือความสามารถการผลิต ผู้วิจัยถามในด้านการสอนและการวิจัยของนักวิชาการระดับภูมิภาค  
ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียสามารถเก็บบันทึกการท างานและรายละเอียดจากการท างาน 
และวิธีการ โดยรวมเกิดจากความรู้สึกในแง่ด้านอารมณ์ ความพึงพอใจ และประสิทธิผลขององค์กร 
โดยสนับสนุนความคิดในการจูงใจท่ีแท้จริงส าหรับผลงานวิชาการ ผู้วิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างความสุขและการรายงานประสิทธิผล เกิดจากการท างานในแต่ละวันท่ีมีความสุข และเป็น
หลักการในการแก้ไขความทุกข์ อย่างไรก็ตามความเครียดระหว่างกิจกรรมท าให้นักวิชาการมีความสุข
จากกิจกรรมเหล่านั้น ท าให้เกิดประสิทธิผล42 
 ฉี หยวน และคนอื่น ๆ (Qi yuan and other) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการท างาน
โปรโตคอลส าหรับเว็บซึ่งเป็นไปตามการสุ่มทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในหมู่ประชากรท่ีท างาน
ในทวีปเอเชีย พบว่า พื้นหลังของปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดความกังวลอย่างรุนแรง ในสถานท่ีท างาน
เกิดการสูญเสียอย่างมากและภาระทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความแตกต่างจากการแก้ไข
ความผิดแบบด้ังเดิม โดยวิธีการจิตวิทยาเชิงบวก วิธีการส่งเสริมสุขภาพจิต แนวคิดทางจิตวิทยาในเชิง
บวกได้รับการพิสูจน์ว่า มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างาน 
หลักฐานท่ีมีอยู่ส าหรับการด าเนินงานของการท างานในหมู่ประชากรเอเชียหรือความเป็นองค์กร  
การน ากลยุทธ์ส่งเสริมในด้านการขาย และการศึกษาในปัจจุบันออกแบบมาเพื่อประเมินผลกระทบ
ของการป้องกันเว็บไซค์พื้นฐานด้านการแทรกแซงของทุนทางจิตวิทยาในหมู่ประชากรท างาน 
ท่ีประเทศฮ่องกงเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนและการท างาน  ประสิทธิภาพการท างาน
เช่นเดียวกับในด้านการลงทุน วิธีการ / ออกแบบ การท้ังสองทางสุ่มแบบการทดลองควบคุม 
จะถูกน ามาใช้ บุคลากรท่ีท างานท่ีมีสิทธิ์จะได้รับการจัดสรรแบบสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือกลุ่ม
แทรกแซงหรือกลุ่มควบคุม มีจ านวน 177 ผู้เข้าร่วมในแต่ละพื้นท่ี การแทรกแซงซึ่งประกอบด้วย
พื้นฐานด้านเว็บไซต์ การฝึกอบรมก าหนดเป้าหมายหนึ่งในองค์ประกอบทุนทางจิตวิทยา (หวังการรับรู้
ความสามารถและความยืดหยุ่นในแง่ดี) จะด าเนินการในช่วงส่ีสัปดาห์ ระยะเวลาออนไลน์ การส ารวจ
จะประเมินผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มท่ีพื้นฐานจะถูกแทรกแซงภายใน 1-3 เดือนหลังจากท่ีเสร็จส้ิน  
ผลหลักเป็นระดับเงินทุน จิตวิทยา ผลลัพธ์รองรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน  การมีส่วนร่วม 
ในการท างานและการผลิต ผลตอบแทนการลงทุนจะถูกค านวณจากมุมมองของนายจ้างตามท่ีได้รับ
ผลผลิตเงินฝากออมทรัพย์ในการใช้จ่ายทางการแพทย์เช่นเดียวกับการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย 

                                                             

 42 Roderick Duncan, Kerry Tilbrook, Branka Krivokapic-Skoko “ Does academic 
work make Australian academics happy?” Article of Australian Universities' Review, 
57, 1 (2015): 5-12.     
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ในเวลา การวิเคราะห์จะเป็นไปตามความต้ังใจในการรักษา  หลักของการอธิบายคือ การศึกษา
ทดลองครั้งแรกท่ีส ารวจการบังคับใช้ของการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาในหมู่ประชากรเอเชีย  
ตลอดตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในการผลิตการท างานของแต่ละบุคคลจากการขาดการส่งเสริม 
ทางสุขภาพจิต เป็นการศึกษาไม่กี่แห่งท่ีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มจากชนิดของการส่งเสริมสุขภาพจิตใด ๆ 
โดยแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางจิต และผลทางจิตวิทยาเชิงบวก  
อัตราการศึกษาอาจจะช่วยโน้มน้าวให้การดูดซึมมากขึ้นของการแทรกแซงทางจิตวิทยาในเชิงบวก  
ท่ีคล้ายกันในสถานท่ีท างานในเอเชียและท่ีอื่น ๆ43 
 เพ็ดคูด และคนอื่น ๆ (Pescud and other)  ได้ศึกษาเรื่อง มุมมองของนายจ้างในการ
ส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างานและสุขภาพท่ีดี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า พื้นหลังของ
หลักฐานรอบค่าของการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างานในเชิงบวกท่ีมีอิทธิ พลต่อสุขภาพของ
พนักงาน และคุณภาพชีวิตผ่านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของพวกเขามีการเจริญเติบโต 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการส ารวจมุมมองของนายจ้างในการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน
และคุณภาพชีวิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อเหล่านี้  มีมุมมองและวิธีการ ใช้วิธีปรากฏการณ์เชิงคุณภาพ  
10 กลุ่มท่ีเจาะจงได้ด าเนินการกับนายจ้างเลือกจากช่วงของอุตสาหกรรมและสถานท่ีทางภูมิศาสตร์
ภายในประเทศออสเตรเลียตะวันตก รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 79 ผลการค้นหาสามปัจจัย 
ท่ีถูกระบุ แนวความคิดของนายจ้างของสุขภาพในสถานท่ีท างานและสุขภาพท่ีดีรายละเอียดของ
นายจ้างของคนงานมีสุขภาพดีและการรับรู้รอบความส าคัญของแรงงานท่ีมีสุขภาพดี และความเช่ือ
ของนายจ้างท่ัวบทบาทการท างานควรจะเล่นในท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ สรุปความคืบหน้าอาจจะ
ท างานได้ในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของวิธีการเป็นลูกจ้างในหลายแง่มุม โดยค านึงถึง
ปัจจัยท่ีซับซ้อนท่ีมีอิทธิพลต่อมุมมองของนายจ้าง ซึ่งอาจรวมถึงการรณรงค์การศึกษาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับส่ิงท่ีถือว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตเกินขอบเขตของอาชีวอนามัยและกระบวนทัศน์ความ
ปลอดภัยพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีสุขภาพท่ีท างานและคุณภาพชีวิตท่ีสอดคล้อง 
กับการรับรู้เกี่ยวกับแรงงานมีสุขภาพดีและแข็งแรง44 
 ไดเนอร์ (Diener) กล่าวถึงผลการวิจัยของ Donovan Krueger และ Crede ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความสุขหรือความรู้สึกเชิงบวกในด้านชีวิตการท างานกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุข จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 188 คน 397 คน และ 959 คน 
ตามล าดับ พบว่า ภาวะความสุขหรือความรู้สึกเชิงบวกในด้านชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก 

                                                             

 43 Qi yuan and other “Happy @Work: protocol for a web-based randomized 
controlled trial to improve mental wellbeing-among an Asian working population.” 
Article of  Chinese University of Hong Kong, 14 1 (2014): 685-693.  
 44 Melanie Pescud and other “ Employers' views on the promotion of 
workplace health and wellbeing: a qualitative study.” Article of WESTERN Australia, 
15, 1 (2015): 1-10.   
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กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรแห่งความสุขท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (มีค่า r ตามล าดับคือ 
.20, .44 และ .37)45 

  

สรุป 

 องค์กรแห่งความสุข เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสุข เพื่อให้บุคลากรพัฒนา
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความสุขท่ีเกิดขึ้นจากภายในและภายนอก ส่งผลถึงการ
ท างานและการปฏิบัติการสอน ถ้าครูมีความสุขในการท างานย่อมส่งผลให้องค์กรมีความสุข  
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดองค์กรแห่งความสุขของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) ได้เสนอแนวคิดท่ีเรียกว่ำ Happy 8 Workplace (ควำมสุขแปดประกำร) ประกอบด้วย
ควำมสุข 8 ประกำร 1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 2) ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 3) ด้านการ
ผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) 5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 
6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) 8) ด้านความสุข 
ขององค์กรและสังคม (Happy Society)  แนวคิด Happy 8 Workplace ควำมสุขแปดประกำรนี้ 
เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน สร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อมุมมองในกำร
ด ำเนินชีวิต กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น กำรรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมำชิกท่ีดีต่อครอบครัวองค์กรและสังคม  
โดยมีควำมสุขท่ีแท้จริงบนพื้นฐำนของควำมสุขแปดประกำร มีสมดุลของชีวิตนั้น เกิดผลเป็นบุคคลท่ีมี
สุขภำพดี ดูแลตนเอง โดยไม่เป็นภำระแก่ผู้อื่น มีน้ ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู มีกำรเรียนรู้
เป็นมืออำชีพในงำนตนเองรักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร/สังคม คือแนวคิดของกำรจัด
สมดุลชีวิตของมนุษย์ เมื่อครูยิ่งมีควำมสุขจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร ท ำให้สำมำรถพัฒนำ 
และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรและประเทศชำติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 45 Edward Diener, S. Lyubomirsky, L. King. “The Benefits of Frequent Positive 
After: Dose Happiness Lead to Success?” Journal of Psychological Bulletin, 131, 6 
(2005): 803-855.  
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บทท่ี 3 

 
กำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
ต่อองค์กรแห่งความสุข เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้บุคลากรในโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ความสุขด้วยตนเอง Happinometer ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยศึกษาสภาพ
ปัญหา และอุปสรรค นิยามปัญหา ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง จากเอกสาร ต ารา 
ข้อมูล สถิติ วารสาร บทความ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งความสุข  
เพื่อจัดท าการค้นคว้าอิสระ โดยขอค าแนะน าและความเห็นในการท าโครงร่างวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย น าแบบสอบถามความสุขด้วยตนเอง Happinometer  
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มาปรับใช้
ในการไปเก็บข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีจะตอบค าถามจากแบบสอบถาม  
แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย การจัดท าร่างรายงานการวิจัยเสนอและเขียนสรุป 
ต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมงานการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ เสนอขอสอบผลการค้นคว้าอิสระ 
ปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการจัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 
 ระเบียบวิธีกำรวิจัย  
 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปร
ท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

27 



28 
 

แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้แผนแบบงานวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non–experimental  
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนแบบ (diagram) ได้ดังนี้ 

   

  

 

 

 
  

 เมื่อ  S หมายถึง    ประชากร 
   X หมายถึง    ตัวแปรท่ีศึกษา 
   O หมายถึง   ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

ประชำกร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีจ านวนท้ังส้ิน 
104 คน ดังตารางท่ี 1 
   
ตารางท่ี 1 จ านวนผู้บริหารและครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
 

บุคลำกรในโรงเรียนศรีบุณยำนนท ์ จ ำนวนประชำกร (คน) 
ผู้บริหาร 4 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 14 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 16 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 12 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 8 
ครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 4 

รวม 104 
 หมายเหตุ ข้อมูลผู้บริหารและครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

       O  

 

 

    

   S      X  
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ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  สอบถาม
เกี่ยวกับสถานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ท่ีท างานในองค์กรปัจจุบัน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย  
  2.1 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ 
มาจากการท่ีรู้จักใช้ชีวิตรู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน  
  2.2 ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) หมำยถึง การมีน้ าใจคิดถึงคนอื่น มีน้ าใจ 
เอื้ออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม  
ต้องรู้บทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ กับผลส่ิง  
ท่ีต่าง ๆ ท่ีจะเข้ามาในชีวิต 
  2.3 ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายกับส่ิงต่าง ๆ 
ในการด าเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน ขณะเดียวกันการ
ใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเหมือนกันนั่นคือสมดุลชีวิต 
  2.4 ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) หมายถึง การศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน 
หรือพูดง่าย ๆ คือ เรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิตท้ังหมดนี้มาจากค าว่า มืออาชีพ หมายถึงว่า 
มนุษย์เราทุกคนต้องมีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบ
วินัยตรงต่อเวลา และสอนคนอื่นได้ในงานท่ีตนรู้ก็คือ ต้องเป็นครูท่ีพร้อมจะสอนให้ความรู้กับคนอื่น  
  2.5 ด้านคุณธรรม (Happy Soul) หมายถึง หิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบ้ืองต้นพื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ในการท างานเป็นทีม คือ หิริ โอตัปปะ ความละอาย 
และเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเองโดยเฉพาะการกระท าท่ีไม่ดี  คนดีมีความศรัทธาต่อศาสนา  
มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และ มีความเอื้ออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมน าความสุขสู่องค์กร 
  2.6 ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) หมายถึง การท่ีสามารถจัดการรายรับ
รายจ่ายของตนเองได้ คือการใช้เงินเป็นมีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสม  
กับตนเอง วันนี้คนปฏิเสธเรื่องการเป็นหนี้ไม่ได้ การเป็นหนี้การใช้จ่ายท่ีเหมาะสมกับสถานะท่ีตนเอง
หามาได้ ทุกคนต้องมีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ต้องรู้จักการท า
บัญชี หรือว่าถ้าเป็นระดับครอบครัวเรียกว่า บัญชีครัวเรือนความสุขของครอบครัว 
  2.7 ด้านครอบครัว ท่ี ดี (Happy Family) หมำยถึง กำรมีครอบครัว ท่ีอบอุ่น 
และมั่นคงให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นก าลังใจท่ีดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือน
ภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจ ในการท่ีเราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่น
ในการท าให้ชีวิตเราดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ  
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  2.8 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) หมายถึง การมีสังคม  
2 มิติ คือ สังคมในท่ีท างานกับสังคมนอกท่ีท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม 
ท่ีตนเองท างานและพักอาศัยมีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี46  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรปัจจุบัน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(check list)  
   ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยปรับใช้
แบบสอบถามความสุขด้วยตนเองระดับบุคคล Happinometer ของส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยก าหนด
ช่วงระดับของคะแนนออกเป็น 5 ระดับ และมีค าถามปลายเปิด ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุข 
ในองค์กรของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในแต่ละด้านจะมีค าถามปลายเปิดถามความคิดเห็น 
Happy 8 Workplace (ควำมสุขแปดประกำร) ประกอบด้วยควำมสุข 8 ประกำร 1) ด้านสุขภาพดี 
(Happy Body) 2) ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) ด้าน
การหาความรู้ (Happy Brain) 5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money)  
7) ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society)  
 แบบสอบถามมีลักษณะของแบบเลือกตอบ ก าหนดช่วงระดับของคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)47 ดังนี้  
 ระดับ 1 หมายถึง องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือ  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความสุขด้วยตนเอง Happinometer 48 ตามท่ีส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล น าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับประชากร 

                                                             

 46 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, คู่มือกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
กันเถอะ, 27. 
 47 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร , 2545), 107-
108.  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือจากหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อขอความร่วมมือให้ครูผู้สอนในการ
ตอบแบบสอบถาม  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดังนี ้
 1. ตรวจสอบและเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อรวบรวมคะแนน 
 2. ลงรหัสข้อมูล ค านวณค่าสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
 4. รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามในหัวข้อทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข และวิเคราะห์เนื้อหาค าตอบท่ีได้รับ (content analysis)  
 
สถิติใช้ในกำรวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรปัจจุบัน ใช้ความถ่ี (frequency: f) และค่า
ร้อยละ (percentage: %)  
 2. การวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean: μ) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (standard deviation: σ) โดยน า ค่ า 
มัชฌิ มเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)49  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะห์ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุขท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

                                                                                                                                                                              

 48 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 5+1 เคร่ืองมือสร้ำงสุข, เข้าถึงเมื่อ  
13 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.happy8workplace.com/ติดต่อเรา/เครื่องมือ 
สร้างสุข. 
 49 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 
1970), 190. 
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 สรุป  
 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย 
เชิงพรรณนานา (descriptive research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู 
ในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีจ านวนท้ังส้ิน 104 คน เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามความสุข
ด้วยตนเอง Happinometer ซึ่งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสุขภาพดี (Happy Body)  
2) ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) 3) ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) ด้านการหาความรู้ 
(Happy Brain) 5) ด้านคุณธรรม (Happy Soul) 6) ด้านใช้เงิน เป็น (Happy Money) 7) ด้าน
ครอบครัวที่ดี (Happy Family) 8) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ และค าถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency: f) ค่ า ร้ อ ย ละ  (percentage: %) ค่ ามั ชฌิ ม เล ข ค ณิ ต  (arithmetic mean: μ)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข โดยใช้บุคลากรในโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและครูในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีจ านวน
ท้ังส้ิน 104 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาครบ คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับข้อมูลท่ีเกี่ยวกับทัศนะ 
ของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  
แล้วน ามาวิ เคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิ เคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย  
จ าแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กร 
แห่งความสุข 
 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรจ านวนท้ังส้ิน 
104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 25 คน และเป็นเพศหญิง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
25 
79 

 
24.04 
75.96 

รวม 104 100.00 
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ตารางท่ี 2 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
2. อายุ 
          อายุระหว่าง 18 – 24 ปี 
          อายุระหว่าง 25 – 34 ปี 
          อายุระหว่าง 35 – 44 ปี 
          อายุระหว่าง 45 – 54 ปี 
          อายุระหว่าง 55 – 60 ปี 
          อายุ 61 ปีข้ึนไป 

 
3 
37 
19 
14 
31 
- 

 
2.88 
35.58 
18.27 
13.46 
29.81 

- 
รวม 104 100.00 

3. สถานภาพ 
          ผู้บริหาร 
          ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
          ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
          ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
          ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
          ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
          ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
          ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
          ครูกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
4 
12 
14 
13 
15 
16 
12 
6 
8 
4 

 
3.85 
11.54 
13.46 
12.50 
14.42 
15.38 
11.54 
5.77 
7.69 
3.85 

รวม 104 100.00 
4. สถานภาพสมรส 
          โสด 
          แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
          แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 
          อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
          หม้าย 
          หย่า / แยกทาง / เลิก 

 
47 
43 
10 
- 
2 
2 

 
45.19 
41.35 
9.62 

- 
1.92 
1.92 

รวม 104 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.96 เป็นเพศชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04 มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 55 – 60 ปี จ านวน  
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31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81 และน้อยท่ีสุดคือมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 2.88 ด้านสถานภาพพบว่า เป็นครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มากท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 รองลงมาคือครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42  
และน้อยท่ีสุดคือครูกลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้บริหาร จ านวน เท่า ๆ กันคือ 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.85 ด้านสถานภาพการสมรสพบว่า สถานภาพโสด จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.19 รองลงมาคือแต่งงานและอยู่ร่วมกัน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.35 และน้อยท่ีสุดคือ 
หม้ายและหย่า / แยกทาง / เลิก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92   
 
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์องค์กรแห่งควำมสุขของโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
 การวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) 
แล้วน าค่าเฉล่ียไปเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลในภาพรวมดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียน 
    ศรีบุณยานนท์ 
 
            (N = 104) 

องค์กรแห่งควำมสุข (Xtot) (𝛍) (𝛔) ระดับ 
1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) (X1) 3.35  0.87 ปานกลาง 
2. ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) (X2) 4.25 0.61 มาก 
3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) (X3) 3.44 0.79 ปานกลาง 
4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) (X4) 4.15 0.61 มาก 
5. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) (X5) 4.38 0.58 มาก 
6. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) (X6) 3.43 1.02 ปานกลาง 
7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) (X7) 4.03 0.93 มาก 
8. ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) (X8) 3.66 0.94 มาก 

รวม (Xtot) 3.83 0.79 มำก 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.83, σ = 0.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านคุณธรรม (Happy Soul) (μ = 4.38,  
σ = 0.58) ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) (μ = 4.25, σ = 0.61) ด้านการหาความรู้ (Happy 
Brain) (μ = 4.15, σ = 0.61) ด้ าน ครอบ ครั ว ท่ี ดี  (Happy Family) (μ = 4.03, σ = 0.93)  
ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) (μ = 3.66, σ = 0.94) อีก 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการผ่อนคลาย (Happy 



36 
 

Relax) (μ = 3.44, σ = 0.79) ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) (μ = 3.43, σ = 1.02) และด้าน
สุขภาพดี (Happy Body) (μ = 3.35, σ = 0.87) 
 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-1.02 มีการกระจายของข้อมูล
มาก แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลการวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 
และรายข้อ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านสุขภาพดี 
  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว)

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) (X1) 3.33 0.82 3.68 0.83 3.18 1.06 3.14 0.99 3.58 0.93 2.97 1.28 3.83 0.48 3.11 0.79 3.28 0.73 3.42 0.83 3.35 0.87 ปานกลาง 
    1.1 ท่านรับประทานอาหารเช้าทุกวัน 4.25 0.95 4.53 0.66 4.13 0.91 4.12 0.88 4.30 1.03 3.57 1.65 4.75 0.46 3.83 1.47 4.33 0.77 4.25 1.50 4.26 1.08 มาก 
    1.2 ปัจจุบันท่านออกก าลังกายในทุกวัน 2.25 0.95 3.00 1.04 2.20 1.20 2.00 1.15 2.69 1.03 2.35 1.08 2.87 0.35 2.33 0.51 2.25 0.96 2.25 0.50 2.41 0.87 น้อย 
    1.3 โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่าน 3.50 0.57 3.50 0.79 3.20 1.08 3.31 0.94 3.76 0.72 3.00 1.10 3.87 0.64 3.16 0.40 3.25 0.45 3.75 0.50 3.43 0.71 ปานกลาง 
 

 ด้านสุขภาพดี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.35, σ = 0.87) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.26, σ = 1.08) ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.43,  
σ = 0.71) และการออกก าลังกายในทุกวัน (μ = 2.41, σ = 0.87) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.71-1.08 มีการกระจายของข้อมูล
มาก แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.33, σ = 0.82) เมื่อพิจารณารายข้อ
ค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.25, σ = 0.95)  
ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.50, σ = 0.57) และการออกก าลังกายในทุกวัน (μ = 2.25, σ = 0.95)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับมาก (μ = 3.68, σ = 0.83) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับ 
ปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.53, σ = 0.66) ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย
ของตนเอง (μ = 3.50, σ = 0.79) และการออกก าลังกายในทุกวัน (μ = 3.00, σ = 1.04) 
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 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.18, σ = 1.06) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.13, σ = 0.91)  
ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.20, σ = 1.08) และการออกก าลังกายในทุกวัน  
(μ = 2.20, σ = 1.20) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.14, σ = 0.99) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.12, σ = 0.88)  
ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.31, σ = 0.94) และการออกก าลังกายในทุกวัน  
(μ = 2.00, σ = 1.15) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับมาก (μ = 3.58, 
σ = 0.93) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.30, σ = 1.03) ความพึง
พอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.76, σ = 0.72) และการออกก าลังกายในทุกวัน (μ = 2.69, 
σ = 1.03) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 2.97, σ = 1.28) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 3.57, σ = 1.65)  
ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.00, σ = 1.10) และการออกก าลังกายในทุกวัน  
(μ = 2.35, σ = 1.08) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับมาก 
(μ = 3.83, σ = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.75,  
σ = 0.46) ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.87, σ = 0.64) และการออกก าลังกาย
ในทุกวัน (μ = 2.87, σ = 0.35) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.11, 
σ = 0.79) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 3.83, σ = 1.47) ความพึงพอใจ 
กับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.16, σ = 0.40) และการออกก าลังกายในทุกวัน (μ = 2.33,  
σ = 0.51) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ = 3.28, σ = 0.73) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.33,  

38 



37 
 

37 
 

σ = 0.77) ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.25, σ = 0.45) และการออกก าลังกาย 
ในทุกวัน (μ = 2.25, σ = 0.96) 
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านสุขภาพดีอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (μ = 3.42, σ = 0.83) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การรับประทานอาหารเช้าทุกวัน (μ = 4.25,  
σ = 1.50) ความพึงพอใจกับสุขภาพกายของตนเอง (μ = 3.75, σ = 0.50) และการออกก าลังกาย
ในทุกวัน (μ = 2.25, σ = 0.50) 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านน้ าใจงาม 

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว)

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
2. ด้านน ้าใจงาม (Happy Heart) (X2) 4.58 0.38 4.21 0.64 4.29 0.69 4.51 0.58 4.23 0.69 3.97 0.92 4.17 0.57 4.00 0.47 4.04 0.63 4.50 0.53 4.25 0.61 มาก 
    2.1 ท่านรู้สึกเอ้ืออาทร / ห่วงใยต่อคนรอบข้าง 4.75 0.50 4.08 0.51 4.53 0.51 4.56 0.51 4.38 0.50 3.87 0.86 4.00 0.53 3.83 0.40 4.16 0.57 4.50 0.57 4.27 0.55 มาก 
    2.2 ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง 4.75 0.50 4.08 0.51 4.26 0.70 4.43 0.72 4.23 0.59 3.85 0.86 3.87 0.35 3.83 0.40 4.16 0.57 4.50 0.57 4.20 0.58 มาก 
    2.3 ท่านให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 5.00 0.00 4.58 0.51 4.33 0.72 4.43 0.51 4.69 0.48 4.14 0.94 4.25 0.70 4.00 0.00 4.58 0.51 4.50 0.57 4.45 0.49 มาก 
    2.4 ท่านมีความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพี่ 
เหมือนน้อง 

4.75 0.50 4.41 0.66 4.60 0.50 4.75 0.68 4.61 0.65 4.21 1.18 4.25 0.70 3.83 0.40 4.33 0.65 4.75 0.50 4.45 0.64 มาก 

    2.5 ท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร 4.50 0.57 4.16 0.83 4.53 0.51 4.75 0.44 4.30 0.63 4.14 0.94 4.50 0.53 4.16 0.40 4.08 0.66 4.25 0.50 4.34 0.60 มาก 
    2.6 ในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
แบบอย่างการท างานระหว่างกัน 

4.00 0.81 4.08 0.90 4.26 0.70 4.50 0.51 4.07 0.86 3.71 1.06 3.75 0.70 3.66 1.03 3.41 0.66 4.25 0.95 3.97 0.82 มาก 

    2.7 ท่านมีความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

5.00 0.00 4.33 0.65 4.53 0.51 4.56 0.72 4.38 0.86 4.28 0.99 4.50 0.53 4.50 0.54 4.25 0.62 5.00 0.00 4.53 0.54 มากที่สุด 

    2.8 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อสังคม 
เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ 

4.50 0.57 4.33 0.65 4.00 0.84 4.31 0.47 3.84 0.80 3.85 0.77 4.25 0.46 4.16 0.40 3.91 0.66 4.50 0.57 4.17 0.62 มาก 

    2.9 ท่านได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
และมีประโยชนต์่อสังคม เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้
ถุงพลาสติก 

4.00 0.00 3.83 0.57 3.53 1.18 4.31 0.70 3.61 0.86 3.71 0.72 4.12 0.64 4.00 0.63 3.50 0.79 4.25 0.50 3.89 0.66 มาก 
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ด้านน้ าใจงาม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.25, σ = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม 
พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจ
และยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.53, σ = 0.54) ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
(μ = 4.45, σ = 0.49) ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่ เหมือนน้อง (μ = 4.45, σ = 0.64)  
การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.34, σ = 0.60) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อ
คนรอบข้าง (μ = 4.27, σ = 0.55) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 4.20, σ = 0.58) การเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.17, σ = 0.62) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการ
ท างานระหว่างกันในองค์กร (μ = 3.97, σ = 0.82) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.89, σ = 0.66) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 
0.49-0.82 มีการกระจายของข้อมูลมาก แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง  
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (μ = 4.58, σ = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อ 
ส่วนร่วม (μ = 5.00, σ = 0.00) ความส าคัญกับการท างานเป็น ทีม (μ = 5.00, σ = 0.00) 
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.75, σ = 0.50) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใย 
ต่อคนรอบข้าง (μ = 4.75, σ = 0.50) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 4.75, σ = 0.50) 
การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.50, σ = 0.57) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.50, σ = 0.57) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน
ในองค์กร (μ = 4.00, σ = 0.81) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อ
สังคม (μ = 4.00, σ = 0.00) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก (μ = 4.21,  
σ = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.58, σ = 0.51) 
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.41, σ = 0.66) ความเต็มใจและยินดีในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.33, σ = 0.65) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
(μ = 4.33, σ = 0.65) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.16, σ = 0.83)
ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง (μ = 4.08, σ = 0.51) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง  
(μ = 4.08, σ = 0.51) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร (μ = 
4.08, σ = 0.90) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.83, 
σ = 0.57)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก (μ = 4.29,  
σ = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.60, σ = 
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0.50) ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.53, σ = 0.51) การส่ือสาร
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.53, σ = 0.51) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง 
(μ = 4.53, σ = 0.51) ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.33, σ = 0.72) การช่วยเหลือแก่
คนรอบข้าง (μ = 4.26, σ = 0.70) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันใน
องค์กร (μ = 4.26, σ = 0.70) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.00, σ = 
0.84) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.53, σ = 1.18)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(μ = 4.51, σ = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.75,  
σ = 0.68) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.75, σ = 0.44) ความเต็มใจ 
และยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.56, σ = 0.72) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคน
รอบข้าง (μ = 4.56, σ = 0.51) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร 
(μ = 4.50, σ = 0.51) ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.43, σ = 0.51) การช่วยเหลือ 
แก่คนรอบข้าง (μ = 4.43, σ = 0.72) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.31,  
σ = 0.47) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.31, σ = 
0.70) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก  (μ = 
4.23, σ = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.69, σ = 0.48)
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.61, σ = 0.65) ความเต็มใจและยินดีในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.38, σ = 0.86) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง (μ = 
4.38, σ = 0.50) ก าร ส่ื อสารพู ด คุ ยกั บ เพื่ อ น ร่ ว ม งาน ใน อง ค์ ก ร  (μ = 4.30, σ = 0.63)  
การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 4.23, σ = 0.59) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกันในองค์กร (μ = 4.07, σ = 0.86) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 
3.84, σ = 0.80) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.61,  
σ = 0.86) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก  
(μ = 3.97, σ = 0.92) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.28,  
σ = 0.99) ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.21, σ = 1.18) ความส าคัญกับ
การท างานเป็นทีม (μ = 4.14, σ = 0.94) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.14, 
σ = 0.94) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง (μ = 3.87, σ = 0.86) การช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง (μ = 3.85, σ = 0.86) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.85, σ = 
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0.77) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร (μ = 3.71, σ = 1.06) 
การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 3.71, σ = 0.72) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก  
(μ = 4.17, σ = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม  
(μ = 4.50, σ = 0.53) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.50, σ = 0.53)
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.25, σ = 0.70) ความส าคัญกับการท างาน 
เป็นทีม (μ = 4.25, σ = 0.70) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.25, σ = 
0.46) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.12, σ = 0.64) 
ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง (μ = 4.00, σ = 0.53) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง  
(μ = 3.87, σ = 0.35) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร (μ = 
3.75, σ = 0.70)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับมาก (μ = 4.00,  
σ = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.50, 
σ = 0.54) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.16, σ = 0.40) การเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.16, σ = 0.40) ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 
4.00, σ = 0.00) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.00,  
σ = 0.63) ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 3.83, σ = 0.40) ความรู้สึกเอื้อ
อาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง (μ = 3.83, σ = 0.40) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 3.83, σ = 
0.40) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร (μ = 3.66, σ = 1.03)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับ
มาก (μ = 4.04, σ = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.58,  
σ = 0.51) ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่ เหมือนน้อง (μ = 4.33, σ = 0.65) ความเต็มใจ 
และยินดีในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม (μ = 4.25, σ = 0.62) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยต่อคน
รอบข้าง (μ = 4.16, σ = 0.57) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 4.16, σ = 0.57) การส่ือสาร
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร (μ = 4.08, σ = 0.66) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม (μ = 3.91, σ = 0.66) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร 
(μ = 3.41, σ = 0.66)  
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านน้ าใจงามอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (μ = 4.50, σ = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์ 
เพื่อส่วนร่วม (μ = 5.00, σ = 0.00) ความสัมพันธ์ในท่ีท างานเหมือนพี่เหมือนน้อง (μ = 4.75,  
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σ = 0.50) ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม (μ = 4.50, σ = 0.57) ความรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใย 
ต่อคนรอบข้าง (μ = 4.50, σ = 0.57) การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (μ = 4.50, σ = 0.57)  
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (μ = 4.50, σ = 0.57) การส่ือสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานในองค์กร (μ = 4.25, σ = 0.50) การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์
ต่อสังคม (μ = 4.25, σ = 0.50) การถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกันในองค์กร 
(μ = 4.25, σ = 0.95) 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านการผ่อนคลาย 

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
3. ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) (X3) 3.55 0.62 3.71 0.63 3.58 0.89 3.36 0.86 3.56 0.90 3.17 1.14 3.65 0.58 3.03 0.78 3.40 0.62 3.35 0.84 3.44 0.79 ปานกลาง 
    3.1 ท่านรู้สึกว่า ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ 3.75 0.50 3.33 0.65 3.80 0.86 3.00 1.09 3.23 1.16 3.14 1.29 3.75 0.46 2.83 1.16 2.91 0.51 3.50 1.29 3.32 0.90 ปานกลาง 
    3.2 โดยรวมใน 1 สัปดาห์ท่านท ากิจกรรม 
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ 

2.75 0.50 3.83 0.93 3.73 1.09 3.25 0.77 3.30 0.85 2.87 1.16 3.50 0.75 3.00 0.89 3.00 0.66 3.25 0.50 3.25 0.81 ปานกลาง 

    3.3 ท่านมีความเครียด (เครียดจากการท างาน /  
เรื่องอ่ืน ๆ) 

3.00 0.81 3.58 0.79 2.86 1.06 3.00 0.81 3.23 1.01 3.00 1.41 3.37 1.18 3.00 0.63 3.75 0.86 3.00 1.41 3.18 1.00 ปานกลาง 

    3.4 ท่านคิดว่า ชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่าน
คาดหวัง 

4.00 0.81 3.83 0.38 3.46 0.83 3.25 1.18 3.76 0.72 3.28 0.91 3.62 0.51 3.00 0.00 3.50 0.52 3.25 0.50 3.50 0.64 มาก 

    3.5 เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถ
จัดการกับปัญหาได้ 

4.25 0.50 4.00 0.42 4.06 0.59 4.31 0.47 4.30 0.75 3.57 0.93 4.00 0.00 3.33 1.21 3.83 0.57 3.75 0.50 3.94 0.59 มาก 

 

  ด้านการผ่อนคลาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.44, σ = 0.79) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 3.94, σ = 0.59) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.50, σ = 
0.64) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.32, σ = 0.90) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 3.25, σ = 0.81) ความเครียดจากการ
ท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.18, σ = 1.00) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59-1.00 มีการกระจายของข้อมูลมาก แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน      
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 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.55, σ = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.25, σ = 
0.50) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 4.00, σ = 0.81) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.75, 
σ = 0.50) ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.00, σ = 0.81) การท ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 2.75, σ = 0.50)  
  กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับมาก (μ = 
3.71, σ = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.00, σ = 0.42) ชีวิตเป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.83, σ = 0.38) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 
3.83, σ = 0.93) ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.58, σ = 0.79) การได้รับการ
พักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.33, σ = 0.65)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับมาก (μ = 
3.58, σ = 0.89) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.06, σ = 0.59) การได้รับการ
พักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.80, σ = 0.86) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์  
(μ = 3.73, σ = 1.09) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.46, σ = 0.83) ความเครียดจากการ
ท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 2.86, σ = 1.06)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.36, σ = 0.86) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.31, σ = 0.47) การท า
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 3.25, σ = 0.77) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง  
(μ = 3.25, σ = 1.18) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.00, σ = 1.09) ความเครียดจากการ
ท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.00, σ = 0.81) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับมาก (μ = 
3.56, σ = 0.90) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.30, σ = 0.75) ชีวิตเป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.76, σ = 0.72) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์  
(μ = 3.30, σ = 0.85) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.23, σ = 1.16) ความเครียดจากการ
ท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.23, σ = 1.01) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (μ = 3.17, σ = 1.14) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 3.57, σ = 
0.93) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.28, σ = 0.91) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.14, 
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σ = 1.29) ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.00, σ = 1.41) การท ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 2.87, σ = 1.16)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับ 
มาก (μ = 3.65, σ = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 4.00, σ = 
0.00) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.75, σ = 0.46) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.62, 
σ = 0.51) การท ากิจกรรมพั ก ผ่อนหย่อน ใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์  (μ = 3.50, σ = 0.75) 
ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.37, σ = 1.18)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.03, σ = 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 3.33, σ = 1.21)  
ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 3.00, σ = 0.00) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน  
1 สัปดาห์ (μ = 3.00, σ = 0.89) ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.00, σ = 0.63) 
การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 2.83, σ = 1.16)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ = 3.40, σ = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 3.83,  
σ = 0.57) ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.75, σ = 0.86) ชีวิตเป็นไปตามท่ี
คาดหวัง (μ = 3.50, σ = 0.52) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 3.00, 
σ = 0.66) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 2.91, σ = 0.51)  
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านการผ่อนคลายอยู่ใน
ระดับปานกลาง (μ = 3.35, σ = 0.84) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดการกับปัญหาในชีวิต (μ = 3.75,  
σ = 0.50) การได้รับการพักผ่อนเพียงพอ (μ = 3.50, σ = 1.29) ชีวิตเป็นไปตามท่ีคาดหวัง (μ = 
3.25, σ = 0.50) การท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยรวมใน 1 สัปดาห์ (μ = 3.25, σ = 0.50) 
ความเครียดจากการท างาน/เรื่องอื่น ๆ (μ = 3.00, σ = 1.41)  
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านการหาความรู้  

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
4. ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) (X4) 4.83 0.19 4.08 0.59 4.00 0.74 4.37 0.63 3.95 0.63 3.92 0.84 4.08 0.71 4.11 0.77 3.89 0.63 4.25 0.36 4.15 0.61 มาก 
    4.1 ท่านสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

4.50 0.57 3.91 0.51 4.13 0.74 4.31 0.47 4.01 0.64 3.85 1.02 4.25 0.46 3.83 0.75 3.83 0.71 4.00 0.00 4.06 0.59 มาก 

    4.2 ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิต 

5.00 0.00 4.33 0.65 3.93 0.70 4.50 0.73 4.00 0.57 4.00 0.78 4.12 0.83 4.16 0.75 4.00 0.60 4.50 0.57 4.25 0.62 มาก 

    4.3 ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม / ศึกษาต่อ / 
ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 

5.00 0.00 4.00 0.60 3.93 0.79 4.31 0.70 3.84 0.68 3.92 0.73 3.87 0.83 4.33 0.81 3.83 0.57 4.25 0.50 4.13 0.62 มาก 

 

 ด้านการหาความรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.15, σ = 0.61) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.25, σ = 0.62) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน  
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง (μ = 4.13, σ = 0.62) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 4.06, σ = 
0.59) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59-0.62 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (μ = 4.83, σ = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิต (μ = 5.00, σ = 0.00) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ 
และความสามารถของตนเอง (μ = 5.00, σ = 0.00) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 4.50, σ = 0.57) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก (μ = 
4.08, σ = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.33, σ = 
0.65) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง  
(μ = 4.00, σ = 0.60) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 
3.91, σ = 0.51)   
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก  
(μ = 4.00, σ = 0.74) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
(μ = 4.13, σ = 0.74) ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 3.93, σ = 
0.70) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง  
(μ = 3.93, σ = 0.79)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก (μ = 
4.37, σ = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.50, σ = 
0.73) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง  
(μ = 4.31, σ = 0.70) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 
4.31, σ = 0.47) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก (μ = 
3.95, σ = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 
4.01, σ = 0.64) ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.00, σ = 0.57) 
โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง (μ = 
3.84, σ = 0.68) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก  
(μ = 3.92, σ = 0.84) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.00, 
σ = 0.78) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
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ตนเอง (μ = 3.92, σ = 0.73) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
(μ = 3.85, σ = 1.02) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ใน  
ระดับมาก (μ = 4.08, σ = 0.71) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ  (μ = 4.25, σ = 0.46) ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 4.12, 
σ = 0.83) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง (μ = 3.87, σ = 0.83) 
  กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, 
σ = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ของตนเอง (μ = 4.33, σ = 0.81) ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (μ = 
4.16, σ = 0.75) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 3.83,  
σ = 0.75) 
  กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.89, σ = 0.63) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต  
(μ = 4.00, σ = 0.60) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่ อพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถของตนเอง (μ = 3.83, σ = 0.57) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 3.83, σ = 0.71) 
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านการหาความรู้อยู่ใน
ระดับมาก (μ = 4.25, σ = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิต (μ = 4.50, σ = 0.57) โอกาสท่ีได้รับในการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ 
และความสามารถของตนเอง (μ = 4.25, σ = 0.50) ความสนใจแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ  (μ = 4.00, σ = 0.00)  
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านคุณธรรม  

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
5. ด้านคุณธรรม (Happy Soul) (X5) 4.60 0.51 4.48 0.66 4.25 0.64 4.47 0.58 4.38 0.68 4.05 0.89 4.22 0.75 4.23 0.37 4.20 0.60 4.90 0.11 4.38 0.58 มาก 
    5.1 ท่านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม / ศาสนา /  
การให้ทาน 

4.50 0.57 4.50 0.67 4.20 0.56 4.50 0.51 4.53 0.66 4.00 0.78 4.25 0.88 4.33 0.51 4.16 0.57 5.00 0.00 4.40 0.57 มาก 

    5.2 ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ 4.25 0.50 4.25 0.86 3.60 1.05 4.31 0.47 4.15 0.80 3.71 0.82 3.62 0.91 4.00 0.00 3.66 0.65 4.50 0.57 4.01 0.66 มาก 
    5.3 ท่านยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 4.75 0.50 4.50 0.67 4.40 0.63 4.62 0.71 4.30 0.75 3.92 1.07 4.25 0.70 4.16 0.40 4.33 0.65 5.00 0.00 4.42 0.61 มาก 
    5.4 ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 
หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

4.75 0.50 4.41 0.66 4.40 0.50 4.62 0.50 4.23 0.72 4.07 1.14 4.37 0.74 4.16 0.40 4.25 0.62 5.00 0.00 4.43 0.58 มาก 

    5.5 ท่านตอบแทนผู้มีพระคณุ หรือช่วยเหลือท่าน 4.75 0.50 4.75 0.45 4.66 0.48 4.31 0.70 4.69 0.48 4.57 0.64 4.62 0.51 4.50 0.54 4.58 0.51 5.00 0.00 4.64 0.48 มากที่สุด 

 
 ด้านคุณธรรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.38, σ = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.64, σ = 0.48) การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า หรือมี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.43, σ = 0.58) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.42, σ = 0.61) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ 
การให้ทาน (μ = 4.40, σ = 0.57) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 4.01, σ = 0.66) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง  
0.48-0.66 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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      เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (μ = 4.60, σ = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ  
(μ = 4.75, σ = 0.50) การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 
4.75, σ = 0.50) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.75, σ = 0.50) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.50, σ = 0.57) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจ
สงบ (μ = 4.25, σ = 0.50) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.48,  
σ = 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.75, σ = 0.45)  
การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.50, σ = 0.67) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/
ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.50, σ = 0.67) การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (μ = 4.41, σ = 0.66) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 4.25, σ = 0.86) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.25,  
σ = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.66, σ = 0.48)  
การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.40, σ = 0.50) การยกโทษ
และให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.40, σ = 0.63) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้
ทาน (μ = 4.20, σ = 0.56) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 3.60, σ = 1.05) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47,  
σ = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 
4.62, σ = 0.50) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.62, σ = 0.71) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.50, σ = 0.51) การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ี
ช่วยเหลือ (μ = 4.31, σ = 0.70) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 4.31, σ = 0.47) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.38,  
σ = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.69, σ = 0.48) การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.53, σ = 0.66) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้
ส านึกผิด (μ = 4.30, σ = 0.75) การยอมรับและขอโทษ ในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
(μ = 4.23, σ = 0.72) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 4.15, σ = 0.80) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 
4.05, σ = 0.89) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.57, σ = 0.64) 
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การยอมรับและขอโทษ ในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.07, σ = 1.14) การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.00, σ = 0.78) การยกโทษและให้อภัยจริงใจ 
ต่อผู้ส านึกผิด (μ = 3.92, σ = 1.07) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 3.71, σ = 
0.82) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก  
(μ = 4.22, σ = 0.75) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.62, σ = 
0.51) การยอมรับและขอโทษ ในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.37, σ= 0.74)  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.25, σ = 0.88) การยกโทษและให้อภัย
จริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 4.25, σ = 0.70) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 3.62, 
σ = 0.91) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.23, σ = 
0.37) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.50, σ = 0.54) การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.33, σ = 0.51) การยอมรับและขอโทษ ในความผิด
ท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.16, σ = 0.40) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด 
(μ = 4.16, σ = 0.40) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ (μ = 4.00, σ = 0.00) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับ
มาก (μ = 4.20, σ = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 4.58,  
σ = 0.51) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อ ผู้ส านึกผิด  (μ = 4.33, σ = 0.65) การยอมรับ 
และขอโทษ ในความผิดท่ีท า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (μ = 4.25, σ = 0.62) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 4.16, σ = 0.57) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจ
สงบ (μ = 3.66, σ = 0.65) 
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านคุณธรรมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด (μ = 4.90, σ = 0.11) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือผู้ท่ีช่วยเหลือ (μ = 5.00,  
σ = 0.00) การยกโทษและให้อภัยจริงใจต่อผู้ส านึกผิด (μ = 5.00, σ = 0.00) การยอมรับและ 
ขอโทษ ในความผิดท่ีท า หรือมี ส่วนร่วมรับผิดชอบ  (μ = 5.00, σ = 0.00) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน (μ = 5.00, σ = 0.00) การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจ
สงบ (μ = 4.50, σ = 0.57) 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านใช้เงินเป็น 

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
6. ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) (X6) 3.69 0.70 3.54 1.08 3.45 1.12 3.31 0.96 3.26 0.84 3.44 0.96 3.37 1.17 3.12 1.26 3.68 0.88 3.50 1.26 3.43 1.02 มาก 
    6.1 ท่านรู้สึกว่า การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ  
โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ 

3.00 0.00 2.91 1.31 2.66 1.34 2.75 1.06 3.23 1.01 3.21 1.25 2.87 1.35 2.66 1.50 3.25 1.28 3.25 1.70 2.98 1.18 ปานกลาง 

    6.2 ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง 4.75 0.50 4.25 1.21 4.53 0.63 4.56 0.51 4.53 0.77 4.21 0.80 4.37 1.40 3.66 1.75 4.41 0.79 4.75 0.50 4.40 0.89 มาก 
    6.3 ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 3.50 1.00 3.58 0.90 3.33 1.11 3.06 1.23 3.76 0.72 3.14 1.09 3.25 0.88 3.33 0.81 3.66 0.77 3.00 1.41 3.36 0.99 ปานกลาง 
    6.4 ค่าตอบแทนทีท่่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือน
เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด 
ในแต่ละเดือน 

3.50 1.29 3.41 0.90 3.26 1.38 2.87 1.02 1.53 0.87 3.21 0.69 3.00 1.06 2.83 0.98 3.41 0.66 3.00 1.41 3.00 1.03 ปานกลาง 

 

 ด้านใช้เงินเป็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.43, σ = 1.02) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.40, σ = 0.89) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.36, σ = 
0.99) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.00, σ = 1.03) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของ
ท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.98, σ = 1.18) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.89-1.18 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.69, σ = 0.70) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 
4.75, σ = 0.50) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.50, σ = 1.00) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความ
เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.50, σ = 1.29) การผ่อนช าระ
หนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 3.00, σ = 0.00)   
 กลุ่มครูสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับมาก (μ = 3.54, σ = 
1.08) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.25, σ = 1.21) การเก็บ
ออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.58, σ = 0.90) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.41, σ = 0.90) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของ
ท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.91, σ = 1.31) 
 กลุ่มครูสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 
3.45, σ = 1.12) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.53, σ = 
0.63) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.33, σ = 1.11) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.26, σ = 1.38) การผ่อนช าระหนี้สิน 
ต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.66, σ = 1.34) 
 กลุ่มครูสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 
3.31, σ = 0.96) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.56, σ = 
0.51) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.06, σ = 1.23) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 2.87, σ = 1.02) การผ่อนช าระหนี้สิน 
ต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.75, σ = 1.06) 
 กลุ่มครูสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 
3.26, σ = 0.84) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.53, σ = 0.77) 
การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.76, σ = 0.72) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่าน
ในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 3.23, σ = 1.01) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 1.53, σ = 0.87)  
 กลุ่มครูสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.44, σ = 0.96) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.21, σ = 
0.80) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 3.21, σ = 1.25) 
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ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.21, 
σ = 0.69) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.14, σ = 1.09)  
 กลุ่มครูสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง  
(μ = 3.37, σ = 1.17) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.37, σ = 
1.40) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.25, σ = 0.88) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.00, σ = 1.06) การผ่อนช าระหนี้สิน 
ต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.87, σ = 1.35) 
 กลุ่มครูสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.12,  
σ = 1.26) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 3.66, σ = 1.75) 
การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.33, σ = 0.81) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 2.83, σ = 0.98) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 
โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 2.66, σ = 1.50)  
 กลุ่มครูสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับมาก 
(μ = 3.68, σ = 0.88) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 4.41, σ = 
0.79) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.66, σ = 0.77) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.41, σ = 0.66) การผ่อนช าระหนี้สิน 
ต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 3.25, σ = 1.28)  
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านใช้เงินเป็นอยู่ในระดับ
มาก (μ = 3.50, σ = 1.26) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง (μ = 
4.75, σ = 0.50) การผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ (μ = 3.25, σ = 
1.70) การเก็บออมเงินในแต่ละเดือน (μ = 3.00, σ = 1.41) ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายท้ังหมดในแต่ละเดือน (μ = 3.00, σ = 1.41)  
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านครอบครัวที่ดี  

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
7. ด้านครอบครัวที่ดี (Happy Family) (X7) 4.67 0.52 4.30 0.77 4.20 0.92 3.50 0.91 4.12 1.03 3.33 1.40 4.16 0.88 4.05 0.83 4.02 0.66 3.92 1.39 4.03 0.93 มาก 
    7.1 ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว 4.75 0.50 4.25 0.96 4.20 0.94 2.81 1.16 4.15 1.14 3.21 1.42 3.87 0.99 3.83 0.98 4.16 0.71 3.75 1.89 3.90 1.07 มาก 
    7.2 ท่านท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย ท าบุญ ซื้อของ 
ฯลฯ) ร่วมกับคนในครอบครัว 

4.75 0.50 3.91 0.90 3.66 1.23 3.00 1.09 3.53 1.33 3.14 1.46 4.00 0.92 3.83 0.98 3.66 0.65 3.50 1.29 3.70 1.04 มาก 

    7.3 โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน 4.50 0.57 4.75 0.45 4.73 0.59 4.68 0.47 4.69 0.63 3.64 1.33 4.62 0.74 4.50 0.54 4.25 0.62 4.50 1.00 4.49 0.69 มาก 
 

 ด้านครอบครัวท่ีดี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.03, σ = 0.93) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.49, σ = 0.69) การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 3.90, σ = 1.07) การท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.70, σ = 1.04) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.69-1.07 มีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.67, σ = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ
ค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 4.75, σ = 0.50) การท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 4.75, σ = 0.50) ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.50, σ = 0.57) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (μ = 4.30, σ = 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.75, σ = 0.45) การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 
4.25, σ = 0.96) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.91, σ = 0.90) 
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 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (μ = 
4.20, σ = 0.92) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.73, σ = 0.59) การมีเวลา
อยู่กับครอบครัว (μ = 4.20, σ = 0.94) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.66, σ = 
1.23) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก  (μ = 
3.50, σ = 0.91) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.68, σ = 0.47)  
การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.00, σ = 1.09) การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 
2.81, σ = 1.16)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (μ = 
4.12, σ = 1.03) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.69, σ = 0.63) การมีเวลา
อยู่กับครอบครัว (μ = 4.15, σ = 1.14) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.53, σ = 
1.33) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศมีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (μ = 3.33, σ = 1.40) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 3.64,  
σ = 1.33) การมี เวลาอยู่ กับครอบครัว (μ = 3.21, σ = 1.42) การท ากิจกรรมร่วมกับคน 
ในครอบครัว (μ = 3.14, σ = 1.46) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับ
มาก (μ = 4.16, σ = 0.88) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียง
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.62, σ = 0.74) 
การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 4.00, σ = 0.92) การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 
3.87, σ = 0.99)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05,  
σ = 0.83) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิม 
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.50, σ = 0.54) การมีเวลา
อยู่กับครอบครัว (μ = 3.83, σ = 0.98) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 3.83, σ = 
0.98) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 4.02, σ = 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.25, σ = 0.62)  
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การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 4.16, σ = 0.71) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว (μ = 
3.66, σ = 0.65) 
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านครอบครัวท่ีดีอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.92, σ = 1.39) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุขกับครอบครัวโดยรวม (μ = 4.50, σ = 
1.00) การมีเวลาอยู่กับครอบครัว (μ = 3.75, σ = 1.89) การท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว  
(μ = 3.50, σ = 1.29) 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านความสุขขององค์กรและสังคม  

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
8. ด้านความสุขขององค์กรและสังคม  
(Happy Society) (X8) 

4.23 0.90 3.73 0.89 3.87 0.94 3.64 0.87 3.54 1.18 3.61 1.03 3.90 0.83 3.13 0.94 3.47 0.86 3.48 0.99 3.66 0.94 มาก 

    8.1 ท่านมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม 
ขององค์กร 

4.25 0.95 3.75 0.75 4.00 0.75 3.43 1.31 3.53 0.87 3.42 1.01 3.50 0.53 3.16 0.40 3.16 0.83 4.00 0.81 3.62 0.82 มาก 

    8.2 ท่านได้รับการดูแลเก่ียวกับสุขภาพทีด่ีจากองค์กร 4.25 0.95 3.41 0.79 4.13 0.83 3.62 0.80 3.30 1.03 3.57 0.85 3.87 0.64 3.16 0.40 3.08 0.79 3.75 0.50 3.61 0.76 มาก 
    8.3 ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ 4.00 1.41 3.83 1.02 3.73 0.79 3.81 0.40 3.30 0.94 3.71 0.82 4.00 0.75 3.00 0.63 3.16 0.83 3.50 0.57 3.60 0.82 มาก 
    8.4 ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานจากองค์กร 

4.25 0.95 4.16 0.57 4.20 0.77 3.62 0.50 4.00 1.00 4.07 0.61 4.50 0.53 3.33 0.51 4.16 0.71 3.50 0.57 3.98 0.67 มาก 

    8.5 ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น /  
เลื่อนต าแหน่ง / ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปี ที่ผ่านมา 
ด้วยความเหมาะสม 

4.50 1.00 3.41 0.99 2.93 1.09 3.06 1.38 3.46 1.33 3.57 1.01 3.62 0.91 2.83 1.16 3.16 0.83 2.75 1.25 3.33 1.10 มาก 

    8.6 อาชีพของท่านในขณะนี้มีความมั่นคง 4.75 0.50 4.50 1.16 4.33 1.04 3.87 1.36 4.23 1.09 4.50 0.94 4.00 1.41 3.50 1.37 4.50 0.52 3.50 1.73 4.17 1.11 มาก 
    8.7 ค่าตอบแทนทีท่่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง / การได้รับ
อันตรายจากการท างาน ฯลฯ) 

3.75 0.95 3.75 0.75 3.86 1.12 3.43 0.51 3.84 0.98 3.92 1.07 4.12 0.64 3.33 0.51 3.66 0.88 2.75 1.25 3.64 0.87 มาก 

    8.8 ท่านศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว  
ท่านจะท างานต่อกับองค์กร 

3.50 1.29 4.16 0.71 4.33 0.81 3.68 0.47 3.38 1.26 4.00 1.17 3.87 1.12 2.83 1.60 4.25 0.62 3.25 1.50 3.73 1.06 มาก 

    8.9 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน  
หรือองค์กรอ่ืนชวน / ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป 

3.00 0.81 2.08 1.31 3.26 1.33 4.12 0.71 3.30 1.54 3.35 1.33 2.37 1.18 1.66 0.81 2.58 1.37 2.50 1.73 2.82 1.21 ปานกลาง 

    8.10 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
ในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน 

4.75 0.50 3.83 1.02 3.33 1.04 3.43 0.81 3.38 1.04 2.92 1.43 3.50 1.06 2.83 1.16 3.16 1.02 2.00 1.15 3.31 1.02 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (ต่อ) 

  
                 (N = 104) 

องค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหาร 
(n=4) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 
(n=12) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

(n=15) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

(n=16) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา 

(n=13) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ภาษา 
ต่างประเทศ 

(n=14) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
(n=8) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
(n=6) 

ครู 
กลุ่มสาระฯ
การงาน
อาชีพฯ 
(n=12) 

ครูกลุ่ม
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

(n=4) 

รวม 
(n=104) 

𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 𝛍 𝛔 ระดับ 
    8.11 ท่านได้รับความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จากองค์กร 

4.00 1.15 3.58 1.08 3.60 1.18 3.43 0.96 3.30 1.25 2.85 1.35 4.37 0.74 2.83 0.98 3.25 1.21 3.25 0.95 3.45 1.09 ปานกลาง 

    8.12 ท่านได้รับความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง 
 ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จากองค์กร 

4.00 1.41 3.58 1.16 4.26 0.59 3.62 0.71 3.15 1.40 3.42 1.28 4.62 0.51 3.00 1.09 3.33 1.07 4.00 0.81 3.70 1.00 มาก 

    8.13 โดยรวมแล้วท่านท างานอย่างมี “ความสุข”  
ในองค์กร 

4.50 1.00 3.75 0.62 4.13 0.74 3.62 0.95 3.61 1.26 3.35 1.00 3.87 0.64 3.33 0.81 3.25 0.75 3.75 0.95 3.72 0.87 มาก 

    8.14 ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน / บุคลากร 
ขององค์กร / ได้ท างานในองค์กร 

4.75 0.50 4.08 0.51 4.26 0.70 4.18 0.83 3.69 1.31 3.85 0.77 4.00 0.75 4.00 0.89 3.75 0.45 4.25 0.50 4.08 0.72 มาก 

    8.15 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่าน
ท างานในปัจจุบัน 

5.00 0.00 4.00 0.73 3.46 1.18 3.81 1.47 3.61 1.32 3.78 0.97 4.25 0.88 3.83 1.60 3.58 0.90 4.50 0.57 3.98 0.96 มาก 

    8.16 ปัจจุบัน “ความสุข” ของท่านอยู่ในระดับใด 4.50 1.00 3.83 1.02 4.06 1.03 3.50 0.81 3.61 1.32 3.42 0.93 4.00 0.92 3.50 1.04 3.41 0.99 4.50 1.00 3.83 1.01 มาก 
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 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.66, σ = 0.94) 
เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพมีความมั่นคง (μ = 4.17, σ = 1.11) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรของ
องค์กร (μ = 4.08, σ = 0.72) การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร  
(μ = 3.98, σ = 0.67) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 3.98, σ = 0.96) 
ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 3.83, σ = 1.01) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อ 
กับองค์กร (μ = 3.73, σ = 1.06) การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.72, σ = 
0.87) ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.72, σ = 0.87) ความคุ้มค่า 
ท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.64, σ = 0.87) ความสุขต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมขององค์กร (μ = 3.62, σ = 0.82) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 3.61,  
σ = 0.76) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.60, σ = 0.82) ความถูกต้องของการ
ได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.45, σ = 1.09) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/
ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.33, σ = 1.10) ความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 3.31, σ = 1.02) 
ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 2.82, σ = 
1.21) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.67-1.21 มีการกระจายของข้อมูล
น้อย แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคล พบว่า กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กร
และสังคมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.23, σ = 0.90) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรู้สึกเป็นเจ้าของของ
องค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 5.00, σ = 0.00) อาชีพมีความมั่นคง (μ = 4.75, σ = 0.50) 
ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร (μ = 4.75, σ = 0.50) ความสามารถในการแสดง 
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 4.75, σ = 0.50) 
ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 4.50, σ = 1.00) การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม 
(μ = 4.50, σ = 1.00) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับข้ึนเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม (μ = 4.50, σ = 1.00) การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานจากองค์กร (μ = 4.25, σ = 0.95) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร  
(μ = 4.25, σ = 0.95) ก าร ดู แล เกี่ ย ว กั บ สุขภ าพ ท่ี ดี จากอ ง ค์ก ร  (μ = 4.25, σ = 0.95)  
ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 4.00, σ = 1.41) ความพึงพอใจกับ
สวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 4.00, σ = 1.41) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 
(μ = 4.00, σ = 1.15) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.75,  
σ = 0.95) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 3.50, σ = 1.29) ความพร้อม
ในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 3.00, σ = 0.81)  
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 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กรและสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.73, σ = 0.89) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  อาชีพมีความมั่นคง (μ = 4.50, σ = 1.16)  
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 4.16, σ = 0.57) การศึกษา
ต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 4.16, σ = 0.71) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากร
ขององค์กร (μ = 4.08, σ = 0.51) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 4.00, 
σ = 0.73) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 3.83, σ = 1.02) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ี
องค์กรจัดให้ (μ = 3.83, σ = 1.02) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 3.83, σ = 1.02) การท างานอย่างมีความสุขใน
องค์กรโดยรวม (μ = 3.75, σ = 0.62) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน 
(μ = 3.75, σ = 0.75) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร (μ = 3.75, σ = 0.75) 
ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.58, σ = 1.16) ความถูกต้องของการ
ได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.58, σ = 1.08) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร  
(μ = 3.41, σ = 0.79) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับข้ึนเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.41, σ = 0.99) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือ
องค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 2.08, σ = 1.31) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กรและสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.87, σ = 0.94) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  อาชีพมีความมั่นคง (μ = 4.33, σ = 1.04) 
การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 4.33, σ = 0.81) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
บุคลากรขององค์กร (μ = 4.26, σ = 0.70) ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 
(μ = 4.26, σ = 0.59) การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 
4.20, σ = 0.77) การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 4.13, σ = 0.74) การดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 4.13, σ = 0.83) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 4.06,  
σ = 1.03) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร (μ = 4.00, σ = 0.75) ความคุ้มค่าท่ี
ได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.86, σ = 1.12) ความพึงพอใจกับสวัสดิการ 
ท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.73, σ = 0.79) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 
3.60, σ = 1.18) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 3.46, σ = 1.18) 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน  
(μ = 3.33, σ = 1.04) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไป
ท างาน (μ = 3.26, σ = 1.33) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้าง
ประจ าปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม (μ = 2.93, σ = 1.09)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กรและสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.64, σ = 0.87) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
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โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร  
(μ = 4.18, σ = 0.83) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไป
ท างาน (μ = 4.12, σ = 0.71) อาชีพมีความมั่นคง (μ = 3.87, σ = 1.36) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 3.81, σ = 1.47) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้  
(μ = 3.81, σ = 0.40) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 3.68, σ = 0.47) 
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 3.62, σ= 0.50) การท างาน
อย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.62, σ = 0.95) ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.62, σ = 0.71) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 3.62,  
σ = 0.80) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 3.50, σ = 0.81) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.43, σ = 0.51) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร  
(μ = 3.43, σ = 1.31) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.43, σ = 0.96) 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน  
(μ = 3.43, σ = 0.81) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับข้ึนเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.06, σ = 1.38) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กรและสังคมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = 3.54, σ = 1.18) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  อาชีพมีความมั่นคง (μ = 4.23, σ = 1.09)  
การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 4.00, σ = 1.00) ความ 
คุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.84, σ = 0.98) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
บุคลากรขององค์กร (μ = 3.69, σ = 1.31) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน  
(μ = 3.61, σ = 1.32) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 3.61, σ = 1.32) การท างานอย่างมี
ความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.61, σ = 1.26) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร 
(μ = 3.53, σ = 0.87) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับข้ึนเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.46, σ = 1.33) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร 
(μ = 3.38, σ = 1.26) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 3.38, σ = 1.04) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 
3.30, σ = 1.03) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.30, σ = 0.94) ความถูกต้อง
ของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.30, σ = 1.25) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ี
ท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 3.30, σ = 1.54) ความตรงเวลาของการได้รับ
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.15, σ = 1.40)  
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กร 
และสังคมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.90, σ = 0.83) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับ
น้อยถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ความตรงเวลาของการได้รับ
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 4.62, σ = 0.51) การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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แรงงานจากองค์กร (μ = 4.50, σ = 0.53) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ  
(μ = 4.37, σ = 0.74) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 4.25, σ = 0.88) 
ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 4.12, σ = 0.64) อาชีพมีความ
มั่นคง (μ = 4.00, σ = 1.41) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร (μ = 4.00, σ = 0.75) 
ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 4.00, σ = 0.92) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้  
(μ = 4.00, σ = 0.75) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 3.87, σ = 1.12) 
การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.87, σ = 0.64) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดี
จากองค์กร (μ = 3.87, σ = 0.64) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้าง
ประจ าปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.62, σ = 0.91) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
ขององค์กร (μ = 3.50, σ = 0.53) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วม 
ในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 3.50, σ = 1.06) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียน
สถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 2.37, σ = 1.18) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะมีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กรและสังคมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (μ = 3.13, σ = 0.94) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงมาก  
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร  
(μ = 4.00, σ = 0.89) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 3.83, σ = 1.60) 
อาชีพมีความมั่นคง (μ = 3.50, σ = 1.37) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 3.50, σ = 1.04) 
การได้รับการปฏิบั ติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 3.33, σ = 0.51)  
การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.33, σ = 0.81) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.33, σ = 0.51) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร 
(μ = 3.16, σ = 0.40) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 3.16, σ = 0.40) ความตรง
เวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.00, σ = 1.09) ความพึงพอใจกับสวัสดิการ 
ท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.00, σ = 0.63) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 
2.83, σ = 1.60) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 2.83, σ = 0.98)  
การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม 
(μ = 2.83, σ = 1.16) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 2.83, σ = 1.16) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือ
องค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 1.66, σ = 0.81) 
 กลุ่มครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กร
และสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.47, σ = 0.86) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อาชีพมีความมั่นคง 
(μ = 4.50, σ = 0.52) การศึกษาต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 4.25, σ = 0.62) 
การได้รับการปฏิบั ติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 4.16, σ = 0.71)  
ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร (μ = 3.75, σ = 0.45) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความ
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เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน (μ = 3.66, σ = 0.88) ความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กรท่ีท างาน 
ในปั จ จุบัน  (μ = 3.58, σ = 0.90) ระ ดับของความ สุขในปั จ จุบั น  (μ = 3.41, σ = 0.99)  
ความตรงเวลาของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.33, σ = 1.07) การท างาน 
อย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.25, σ = 0.75) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.25, σ = 1.21) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร (μ = 3.16, 
σ = 0.83) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.16, σ = 0.83) การได้รับพิจารณา
เล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่านมาด้วยความเหมาะสม (μ = 3.16, σ = 
0.83) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้า
งาน (μ = 3.16, σ = 1.02) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 3.08, σ = 0.79)  
ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือองค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 2.58, σ = 
1.37) 
 กลุ่มครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีความคิดเห็นต่อด้านความสุขขององค์กร 
และสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = 3.48, σ = 0.99) เมื่อพิจารณารายข้อค าถาม พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อยถึงมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ขององค์กรท่ีท างานในปัจจุบัน (μ = 4.50, σ = 0.57) ระดับของความสุขในปัจจุบัน (μ = 4.50,  
σ = 1.00) ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรขององค์กร (μ = 4.25, σ = 0.50) ความตรงเวลา 
ของการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 4.00, σ = 0.81) ความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
ขององค์กร (μ = 4.00, σ = 0.81) การท างานอย่างมีความสุขในองค์กรโดยรวม (μ = 3.75,  
σ = 0.95) การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร (μ = 3.75, σ = 0.50) อาชีพมีความมั่นคง  
(μ = 3.50, σ = 1.73) การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจากองค์กร (μ = 
3.50, σ = 0.57) ความพึงพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ (μ = 3.50, σ = 0.57) การศึกษา
ต่อเมื่อส าเร็จแล้วจะท างานต่อกับองค์กร (μ = 3.25, σ = 1.50) ความถูกต้องของการได้รับค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (μ = 3.25, σ = 0.95) ความคุ้มค่าท่ีได้รับกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท างาน 
(μ = 2.75, σ = 1.25) การได้รับพิจารณาเล่ือนขั้น/เล่ือนต าแหน่ง/ปรับข้ึนเงินค่าจ้างประจ าปีท่ีผ่าน
มาด้วยความเหมาะสม (μ = 2.75, σ = 1.25) ความพร้อมในโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือ
องค์กรอื่นชวนติดต่อไปท างาน (μ = 2.50, σ = 1.73) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน (μ = 2.00, σ = 1.15) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข 

 3.1 การวิเคราะห์ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ค าตอบท่ีได้รับจากค าถามปลายเปิด  

แล้วสรุปเป็นตารางดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 สรุปทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรบีุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข 
 
           (N=104) 

องค์กรแห่งความสุข ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท ์
ด้านสุขภาพดี  
(Happy Body) 

  บุคลากรส่วน ใหญ่ มี สุขภาพ ดี เพราะรับประทานอาหารเช้า 
อย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีห้องพยาบาลท่ีพร้อม
บริการ และออกก า ลังกายอย่างสม่ าเสมอ ส่ งผลถึง จิต ใจท่ี ดี 
และมีประสิทธิภาพในการท างาน  

ด้านน้ าใจงาม  
(Happy Heart) 

- บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีน้ าใจงาม สังเกตจากการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ชอบแบ่งปันส่ิงต่าง ๆ มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือ การท างาน 
เป็นทีม เพื่อให้งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
- ควรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย พบปะสังสรรค์แบบไทย  
การมีกิจกรรมนันทนาการในยามว่างระหว่างสัปดาห์ เช่น การน า
อาหารมารับประทานร่วมกัน คุยกันแบบไทย ๆ   

ด้านการผ่อนคลาย  
(Happy Relax) 

- บุคลากรในโรงเรียนได้พักผ่อนคลายความเครียดเป็นอย่างดี  
เพราะเข้าใจสภาพปัญหา และปรับใจรับกับส่ิงนั้น ด้วยความเข้าใจ 
และช่วยสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย รวมท้ังใช้เวลาว่างในการเดิน
ห้างสรรพสินค้า และออกก าลังกาย  
- ควรส่งเสริมกิจกรรมให้ครูในโรงเรียน เช่น มีสโมสรครู พบปะพูดคุย 
ห้องคาราโอเกะ มีมุมหรือกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น   

ด้านการหาความรู้  
(Happy Brain) 

- บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อยู่ เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียน  
และองค์กร เกิดจากสภาพแวดล้อม การสร้างสรรค์งาน ให้มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาตลอดชีวิตท าให้มีความสุขการท างาน 
- ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม 
กับภาระงานตลอดเวลา และเพื่อสนองนโยบาลรัฐบาล ซึ่งให้อบรมครู  
เสาร์-อาทิตย์ บางครั้งอาจต้องแลกกับเวลาในครอบครัว  
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ตารางท่ี 12 สรุปทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรบีุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข (ต่อ) 

 
           (N=104) 

องค์กรแห่งความสุข ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท ์
ด้านคุณธรรม  
(Happy Soul) 

  บุคลากรโรงเรียนมีความหลากหลาย การมีคุณธรรมท่ีดี รู้จักให้อภัย 
และไม่ท าให้ใครเดือดร้อน รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย  
และท้ังน าค าสอนทางศาสนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีระบบพี่น้อง 
เคารพผู้อาวุโส ท าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง
และส่วนรวม 

ด้านใช้เงินเป็น  
(Happy Money) 

  บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ท าให้หน้าท่ีการงาน 
และมีเงินเดือนท่ีปรับสูงขึ้น ท าให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ ไม่มีภาระหนี้สิน 
ท่ี เป็นปัญหา  รู้จักการวางแผนการใช้เงินและใช้จ่ายพอเหมาะ 
กับตนเอง ท าให้ชีวิตมีความสุขและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวมสถานภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กรอยู่ในขั้น
พอเพียง 

ด้านครอบครัวที่ดี  
(Happy Family) 

  บุคลากรให้ความส าคัญและมีครอบครัวท่ีดี ทุกคนรักกันและเข้าใจ
กัน มีเวลาให้ กับครอบครัวสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้
มีจิตใจดี สังคมดี และชีวิตมีความสุข  

ความสุขขององค์กร 
และสังคม  
(Happy Society)   

- บุคลากรมีความสุขท่ีได้มีส่วนร่วมในการท างานในองค์กร เพราะ
ได้รับการยอมรับและรักในองค์กร ความสุขเกิดขึ้นได้ท่ีตนเอง โดยการ
ไม่ เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ รู้ จักการให้อภัย  
การท างานเป็นระบบ และช่วยกันแก้ปัญหา ท าให้เกิดความสุขขึ้นใน
สังคมและองค์กร  
- บุคลากรมีความสุขของกลุ่มย่อย ๆ บางโอกาส เพราะเกิดจาก
สภาพแวดล้อมท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก  
- ควรส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตท่ีดีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน   

  
 จากตารางท่ี 12 สรุปทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข  
สรุปเป็นรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) บุคลากรส่วนใหญ่มีสุขภาพดี เพราะดูแลสุขภาพของตนเอง 
และผู้บริหารส่งเสริมและดูแลสุขภาพของบุคลากร ส่งผลถึงจิตใจท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีน้ าใจงาม ช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน การท างาน เป็นทีม เพื่อให้งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ควรส่งเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร   
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 ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) บุคลากรในโรงเรียนได้พักผ่อนคลายความเครียดเป็น
อย่างดี และใช้เวลาว่างในการเดินห้างสรรพสินค้า และออกก าลังกาย ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ผ่อนคลายให้ครูในโรงเรียน  
 ด้านการหาความรู้ (Happy Brain) บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง 
ผู้เรียน และองค์กร การศึกษาตลอดชีวิตท าให้มีความสุขการท างาน ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานตลอดเวลา และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 
 ด้านคุณธรรม (Happy Soul) บุคลากรมีคุณธรรมท่ีดี รู้จักให้อภัย และไม่ท าให้ใครเดือดร้อน 
รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย และท้ังน าค าสอนทางศาสนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม เคารพ 
ผู้อาวุโส ท าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวม 
 ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ท าให้หน้าท่ี
การงานและมีเงินเดือนท่ีปรับสูงขึ้น ท าให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ รู้จักการวางแผนและใช้จ่ายอย่าง
พอเหมาะ ท าให้ชีวิตมีความสุขและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) บุคลากรให้ความส าคัญและมีครอบครัวท่ีดี ทุกคน 
รักกันและเข้าใจกัน มีเวลาให้ กับครอบครัวสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้มีจิตใจดี 
สังคมดี และชีวิตมีความสุข 
 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) บุคลากรมีความสุขท่ีได้มีส่วนร่วม 
ในการท างานในองค์กร เพราะการยอมรับและรักในองค์กร ความสุขเกิดขึ้นได้ท่ีตนเอง โดยการมี
คุณธรรมท่ีดีท าให้เกิดความสุขขึ้นในสังคมและองค์กร บุคลากรมีความสุขของกลุ่มย่อย ๆ บางโอกาส 
เพราะเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก ควรส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตท่ีดีให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน   

 3.2 การแปลผลร่วมระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ  
 จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กร
แห่งความสุขท้ัง 8 ด้าน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีท าการวิเคราะห์ เนื่องจากมีผู้ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดมาเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยท่ีผู้ตอบนั้นมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อองค์กร
แห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จึงท าให้ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละด้านขัดแย้งกับข้อมูล
เชิงปริมาณท่ีได้วิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามในข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อพิจารณาค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้ว พบว่า มีการกระจายข้อมูลมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนเห็นด้วยว่าโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
เป็นองค์กรแห่งความสุข แต่บางคนไม่เห็นด้วย จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
เมื่อน าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาวิเคราะห์ร่วมด้วยนั้น ท าให้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ มีความคิดเห็นต่อเรื่ององค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ไม่สอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 
 



70 
 

 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การด าเนินการวิจัยเรื่ององค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นการวิจัย 
เชิงพรรณนา (descriptive research) การวิ จัยครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อทราบ  1) องค์กร 
แห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กร
แห่งความสุข โดยใช้บุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  
ผู้วิ จัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามความสุขด้วยตนเอง 
Happinometer ของส านั ก งานกองทุนสนับสนุ นการสร้ าง เสริม สุขภาพ  (สสส .) ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาเครื่องมือ ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 104 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ส าหรับข้อมูลท่ีเกี่ยวกับทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข  
ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ 
(frequency: f) ค่ า ร้ อ ย ละ  (percentage: %) ค่ ามั ชฌิ ม เล ข ค ณิ ต  (arithmetic mean: μ)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อยดังนี้ ด้านคุณธรรม (Happy Soul) ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) ด้านการหาความรู้ (Happy 
Brain) ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society)  
ส่วนอีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการ 
ผ่อนคลาย (Happy Relax) และด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) และด้านสุขภาพดี (Happy 
Body) 
 2. ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์  
  2.1 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีสุขภาพดี 
เพราะดูแลสุขภาพของตนเอง และผู้บริหารส่งเสริมและดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร  
เพราะส่งผลถึงสภาพจิตใจของบุคลากร 
  2.2 ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีน้ าใจงาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังเกตจากการท างานร่วมกัน โดยมีการท างานเป็นทีม เพื่อให้งานหรือ
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กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร
เพิ่มมากขึ้น   
  2.3 ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) บุคลากรในโรงเรียนได้พักผ่อนคลาย
ความเครียดเป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินห้างสรรพสินค้า ออกก าลังกาย ซึ่งผู้บริหาร
ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการผ่อนคลายให้บุคลากรในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  
ด้านการผ่อนคลายข้ึนมา  
  2.4 ด้านการหาความรู้  (Happy Brain) บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อยู่ เสมอ  
เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียน และองค์กร บุคลากรมีความสุขในการท างาน ผู้บริหารควรส่งเสริม  
และให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานตลอดเวลา และเพื่อพัฒนา
โรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
  2.5 ด้านคุณธรรม (Happy Soul) บุคลากรมีคุณธรรมท่ีดี รู้จักให้อภัย และไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย และท้ังน าค าสอนทางศาสนามาใช้ได้  
อย่างเหมาะสม เคารพผู้อาวุโส ท าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวม   
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีตรงกัน  
  2.6 ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) บุคลากรส่วนใหญ่มีความมั่งคงด้านการเงิน  
เพราะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ท าให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ รู้จักการวางแผนและใช้จ่ายอย่างพอเหมาะ  
ท าให้ชีวิตมีความสุขและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7 ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) บุคลากรให้ความส าคัญและมีครอบครัว 
ท่ีดี ทุกคนรักกันและเข้าใจกัน มีเวลาให้ กับครอบครัวสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้มี
จิตใจดี สังคมดี และชีวิตมีความสุข โดยพื้นฐานของความสุขในชีวิตเริ่มต้นขึ้นที่ครอบครัว 
  2.8 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) ในภาพรวมบุคลากร 
มีความสุขท่ีได้มีส่วนร่วมในการท างานในองค์กร เพราะการยอมรับและรักในองค์กร การมีคุณธรรม 
ท่ีดีท าให้เกิดความสุขข้ึนในสังคมและองค์กร เป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมความสุขขององค์กรและสังคมให้แก่บุคลากรในโรงเรียน       
 

การอภิปรายผล 
 
 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (Xtot) ในภาพรวม 
อยู่ระดับมากไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานต้ังไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านคุณธรรม (Happy Soul) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงท่ีสุด ท้ังนี้เพราะบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการมีคุณธรรมท่ีดี ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน ซึ่งการท างานร่วมกัน
ในองค์กรเกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ในข้อค าถามของการ 
ยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ท่ีส านึกผิด ยอมรับ และขอโทษในความผิดท่ีท าหรือมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรมีการให้อภัย การไม่ท าให้ใครเดือดร้อน น าค าสอนทางศาสนามาใช้ได้ 
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อย่างเหมาะสม รู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนและส่วนรวม และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ในการท างานเป็นไปอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ  
จันทร ปานคล้ า ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กร
แห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การมีคุณธรรมหิริ โอตัปปะ การหาความรู้ การผ่อนคลาย สังคมดี และอยู่ใน
ระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ น้ าใจงาม สุขภาพดี  
ใช้เงินเป็น และครอบครัวดี การปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษ า 
มีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 ส่วนองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (Xtot) ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดับสุดท้ายคือ  
ด้านสุขภาพดี (Happy Body) ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ออกก าลังกายไม่สม่ าเสมอทุกวัน  
แต่รู้และเข้าใจความส าคัญของการออกก าลังกาย เนื่องจากมีภาระงานท่ีรับผิดชอบมากมาย ตลอดจน
การเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ท าให้บุคลากรไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพมาก
เท่าท่ีควร รวมถึงสภาพแวดล้อมมีความเครียดเกิดขึ้นจากการท างาน และเวลาท่ีจัดสรรให้แก่
ครอบครัว จึงท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจกับสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ  
สุพัตรา แซ่ ล้ิม ได้วิ จัยเรื่อง ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนิยมส่วนบุคคล 
และด้านเพื่อนและสังคมรอบด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปน้อย 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านงาน และด้านความ  
มีอิสรภาพส่วนบุคคล 

 2. ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ได้เสนอความคิดเห็นและแนะแนวทางไว้ ดังนี้  
  2.1 ด้านสุขภาพดี (Happy Body) บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีสุขภาพดี 
เพราะดูแลสุขภาพของตนเอง และผู้บริหารควรส่งเสริมและดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร  
เพราะส่งผลถึงสภาพจิตใจของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในด้าน
ของสุขภาพ  
  2.2 ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart) บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีน้ าใจงาม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังเกตจากการท างานร่วมกัน โดยมีการท างานเป็นทีม เพื่อให้งานหรือ
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กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารควรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร
เพิ่มมากขึ้น   
  2.3 ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) บุคลากรในโรงเรียนได้พักผ่อนคลาย
ความเครียดเป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินห้างสรรพสินค้า ออกก าลังกาย ซึ่งผู้บริหาร
ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านการผ่อนคลายให้บุคลากรในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการด้าน
การผ่อนคลายข้ึนมาในสถานศึกษา  
  2.4 ด้านการหาความรู้  (Happy Brain) บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อยู่ เสมอ  
เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียน และองค์กร บุคลากรมีความสุขในการท างาน ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานตลอดเวลา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านการหาความรู้ เพื่อให้
บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ด้านคุณธรรม (Happy Soul) บุคลากรมีคุณธรรมท่ีดี รู้จักให้อภัย และไม่ท าให้
ใครเดือดร้อน รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย และท้ังน าค าสอนทางศาสนามาใช้ได้  
อย่างเหมาะสม เคารพผู้อาวุโส ท าให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวม  
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีตรงกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
และยึดถือเป็นอัตลักษณ์ขององค์กร  
  2.6 ด้านใช้เงินเป็น (Happy Money) บุคลากรส่วนใหญ่มีความมั่งคงด้านการเงิน  
เพราะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ท าให้มีรายได้ท่ีเพียงพอ รู้จักการวางแผนและใช้จ่ายอย่างพอเหมาะ  
ท าให้ชีวิตมีความสุขและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านการ
ออมและการวางแผนการใช้เงินให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างวินัยในด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  2.7 ด้านครอบครัวท่ีดี (Happy Family) บุคลากรให้ความส าคัญและมีครอบครัว 
ท่ีดี ทุกคนรักกันและเข้าใจกัน มีเวลาให้กับครอบครัวสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้มี
จิตใจดี สังคมดี และชีวิตมีความสุข โดยพื้นฐานของความสุขในชีวิตเริ่มต้นขึ้นท่ีครอบครัว ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมการบริหารเวลาให้แก่บุคลากร มีการวางแผนในเรื่องวันหยุดต่าง ๆ และการอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางหรือภาระงานท่ีมอบหมายให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
  2.8 ด้านความสุขขององค์กรและสังคม (Happy Society) ในภาพรวมบุคลากร 
มีความสุขท่ีได้มีส่วนร่วมในการท างานในองค์กร เพราะการยอมรับและรักในองค์กร การมีคุณธรรม 
ท่ีดีท าให้เกิดความสุขข้ึนในสังคมและองค์กร เป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมความสุขขององค์กรและสังคมให้แก่บุคลากร โดยการส่งเสริมในทุกด้านท่ีน าไปสู่องค์กร
แห่งความสุข โดยอาศัยทักษะของการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาให้องค์กร  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ พจรินทร์ เหลืองอริญนภา ได้ศึกษา
ทักษะการบริหารของผู้บริหารความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการวิเคราะห์ความสุขในการท างานท้ัง  
8 ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางในการบริหารงานบุคคลได้ดี มีการบริหารโดยเน้นหลัก 
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ธรรมาภิบาล และการมีพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ท าให้ครูซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสถานศึกษาและผู้ร่วมงาน เมื่อครูเกิดความสุขและความพึงพอใจแล้ว 
จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความสุข เกิดทีมงานท่ีมีคุณภาพ และน าไปสู่การเกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
   

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  
เพื่อเป็นแนวทางองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1. จากผลการศึกษาในด้านคุณธรรม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงท่ีสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม ให้บุคลากรมีคุณธรรมท่ีดีและเป็นส่ิงส าคัญในองค์กรท่ียึดถือจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับความสุขในการท างานและเป็นองค์กรแห่งความสุขในระดับสูงขึ้น  
ด้านสุขภาพอยู่ในล าดับสุดท้าย เมื่อวิเคราะห์จากผลการศึกษาแล้วพบว่า บุคลากรออกก าลังกาย 
ไม่สม่ าเสมอใน ทุกวัน  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
ในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงให้แก่บุคลากร 
 2. จากค าถามปลายเปิดช้ีให้เห็นว่า แนวทางท่ีควรจะน ามาใช้ในการส่งเสริมองค์กร 
แห่งความสุขในสถานศึกษา สามารถท าได้หลายแนวทางและหลายกรณี เช่น การจัดกิจกรรม 
ออกก าลังกายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกวัน กิจกรรมนันทนาการในยามว่าง การรับประทาน
อาหารร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกันภาระงาน การส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีให้แก่บุคลากร 
เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาควบคู่กัน 
ในทุกด้าน เพื่อให้ครูทุกคนเกิดประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่ในองค์กร  
แห่งความสุขและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากข้อค้นพบข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนจ าแนกตามสังกัดและภูมิภาค 
 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งความสุข เพื่อจะได้น าข้อมูลมาพัฒนาให้บุคลากร 
มีความสุขในการท างานและเกิดความสุขในองค์กรขึ้น 
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