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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษาลาปาง 2) วิเคราะห์ความต้ อ งการจาเป็ นของการบริหารเพื่ อเสริม สร้ างความผาสุก ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง และ 3) นาเสนอแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง จานวน
372 แห่ ง ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผ้ ูสอน นักเรียนและผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNImodified
ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง ประกอบด้ วย 1.1) กระบวนการบริหาร 3 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 1.2) การบริหารตาม
ภารกิจหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป 1.3) ความผาสุกในโรงเรียน 4 ด้ าน ได้ แก่ สุขภาวะ สภาพโรงเรียน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีเติมเต็มด้ วยตนเอง 2) ความต้ องการจาเป็ นของการบริหารเพื่ อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ด้ านการประเมินผลมีลาดับความต้ องการจาเป็ นมากที่สดุ รองลงมา คือ การวางแผน และ
การนาแผนไปปฏิบั ติ ตามลาดับ เมื่อจาแนกเป็ นรายด้ านของการประเมิ นผล พบว่ า ด้ านวิชาการมี ลาดั บความต้ องการจาเป็ นมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้ านงบประมาณ ด้ านงานบุคคล และด้ านการบริหารทั่วไป ตามลาดับ และ 3) แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุก
ในโรงเรียน พบว่า 3.1) การบริหารวิชาการ ควรให้ ผ้ บู ริหารส่งเสริมครูให้ ใช้ เทคนิคการสอนเชิงบวกให้ กาลังใจหรือแรงบันดาลใจกับนักเรียน
รวมถึงชี้แนะให้ นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.2) การบริหารงบประมาณ ควรให้ ผ้ ูบริหารสารวจและจัดซื้อยาและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ให้ เพียงพอ
ต่อความต้ องการ รวมถึงเชิญชวนครูร่วมวางแผนการใช้ จ่ายด้ านสุขภาวะนักเรียนให้ ครอบคลุมทั้งด้ านร่างกายและจิตใจ 3.3) การบริหารงาน
บุคคล ควรให้ ผ้ ูบริหารสนับสนุนครูให้ ได้ รับการพัฒนาหรือฝึ กอบรมให้ มีเทคนิคการกระตุ้นให้ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และประสบ
ความสาเร็จทางวิชาการ 3.4) การบริหารทั่วไป ควรให้ ผ้ บู ริหารจัดหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสถานที่ รวมทั้งสนับสนุน
ให้ นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้ งานทุกครั้ง
คาสาคัญ: แนวทางการบริหารโรงเรียน เสริมสร้ างความผาสุก
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conceptual framework of management for enhancing well-being in schools
under Lampang primary educational service area office 2) to analyze the priority needs for management to enhance well-being in
schools under Lampang primary educational service area office and 3) to propose for management guidelines to enhance well-being
in schools under Lampang primary educational service area office. The data were collected from 372 respondents; administrators,
teachers, students and parents from Lampang primary educational service area office. The instruments were questionnaires and
feasibility and appropriateness assessment. The mean, standard deviation and PNImodified are used in the data analysis.
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The three main findings revealed results as follows. 1) The conceptual framework of management for enhancing well-being in
schools under Lampang primary educational service area office was consisted of three areas: 1. 1) The administration process
comprised planning, implementation and evaluation; 1.2) administration process comprising academic, budget, human resource,
and general management; and 1.3) well-being in schools comprising health status, school condition, social relationship and selffulfillment strategy. 2) The highest level of priority needs in management for enhancing well-being in schools under Lampang
primary educational service area office were evaluation, planning and implementation, respectively. Focused on the evaluation, the
highest need level were academic need, budget, human resource and general administration, respectively. 3) The management
guidelines to enhance well-being in schools were addressed. 3.1) The administrator should support teachers using positive teaching
techniques to hearten or inspire students, including self-study. 3.2) The administrator should survey and provide medicine and
chemicals based on the school’s needs and appropriate budget. In addition, the administrator should invite the teachers to make a
financial plan to cover the students’ physical and mental health. 3.3) The administrator should support teachers’ development and
training to gain techniques on motivating students to have happiness, fun and academic success. 3.4) The administrator should
provide experts to check the building safety and encourage students and teachers to do the same on this issue.
Keywords: School Management Guidelines, Well-Being in Schools

บทนา

(Wasri, 2015) อาจกล่าวสรุปได้ ว่า การเรียนรู้ในโรงเรียน
ไทย ทาให้ นักเรียนไม่ประสบความสาเร็จทางการวิชาการ
การบริหารโรงเรียนในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ได้ และขาดความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ในโรงเรียน
กาหนดเป้ าหมายการบริหารเพื่ อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ทาง
ความสาเร็จทางการเรียนหรือการประสบความสาเร็จ
วิ ช าการเป็ นจ านวนมาก มี ก ระบวนการบริ ห ารมุ่ ง เน้ น ทางการศึกษานับว่าเป็ นเป้ าหมายที่ทุกคนต้ องการ ดังนั้น
ผลสัม ฤทธิ์ในการท างานเป็ นหลั กการส าคัญ เพื่ อ ทาให้ จึ ง เป็ นหน้ าที่ ห ลั ก ของโรงเรี ย นในการจั ด บรรยากาศ
โรงเรียนได้ ผลผลิตด้ านความสาเร็จทางวิชาการเป็ นลาดับ ส่งเสริมให้ นั กเรีย นมีความสุขควบคู่ กับความสาเร็จทาง
แรก อย่างไรก็ตาม การบริหารมุ่งผลผลิตด้ านความสาเร็จ การเรียน มีความสนุกสนาน มีความพึงพอใจในการเรียน
ทางวิชาการหรือความเป็ นเลิศทางวิชาการดังกล่ าวไม่อาจ และคุณ ภาพชีวิตที่ดี ซึ่งแนวทางที่ทาให้ เกิดบรรยากาศ
ท าให้ ผู้ เรี ย นประสบความส าเร็จ ทางการเรี ย นได้ อ ย่ า ง ดั งกล่ าวต้ อ งอาศั ย การส่ ง เสริ ม ความผาสุก ในโรงเรี ย น
แท้ จริง เนื่องจากพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) (Well-Being in Schools) โดยมี ตั ว อย่ า ง คื อ รั ฐ บาล
ในทุกปี การศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่ ได้ คะแนนในระดับ สหราชอาณาจักรได้ นาประเด็นความผาสุกมากาหนดเป็ น
ปานกลางจนถึงระดับต่ากว่าเกณฑ์ (National Institute of นโยบายการศึ กษา เนื่ องจากพบว่ า ความผาสุกมีค วาม
Educational Testing Service (NIETS), 2017) นอกจากนี้ สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมุมมองความรู้ความเข้ าใจในการ
ยังพบว่า นิสยั การเรียนของนักเรียนไทยร้ อยละ 30 ขึ้นไป เรียนรู้ ตลอดจนความสุขของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งต่อมา
มีปัญหานิสัยการเรียนทั้ง 8 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเร็วใน องค์ยูนิ เซฟได้ รายงานผลการสารวจ พบว่ า เด็กสหราช
การอ่านมากที่สุด รองลงมาความเข้ าใจในการอ่าน การ อาณาจักรมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาก เมื่อเทียบกับเด็ก
เตรียมตัวสอบ และการจั ดการเวลาในการเรียน การไม่ ในประเทศที่พัฒนาแล้ ว และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็ น
ทบทวนสิ่งที่เรียนในแต่ละวัน การทาคะแนนได้ ไม่ดีท้งั ที่ สิ่งที่ทาให้ นักการเมืองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับธรรมชาติ
คิดว่ าตนเองเข้ าใจเรื่องนั้ น และการจาในสิ่งที่อ่านไปไม่ ของเด็กในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างจากสหราชอาณาจักร
ค่อยได้ อาจกล่าวสรุปได้ ว่า ผลผลิตทางการศึกษาของไทย ได้ ท าให้ ประเทศออสเตรเลี ย และอเมริ ก าเหนื อ น าไป
ทาให้ นักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้ มีนิสยั ที่ไม่เอื้อต่อการ ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เรียนรู้ท่ดี ี ซึ่งนาไปสู่การไม่ประสบผลสาเร็จทางการเรียน ของเด็กและวัยรุ่นอาทิ การติดสารเสพติด การตั้งครรภ์ใน
นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพบรรยากาศในโรงเรียนที่มุ่งเน้ น วัยรุ่น ซึ่งพบว่า ช่วยลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ ลง
ด้ านวิชาการอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ จะมุ่ง ตลอดจนการลดความเสี่ยงด้ านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ส่งเสริมวิชาการให้ แก่นักเรียน ซึ่งนาไปสู่การเรียนเปรียบ
ความผาสุก ความอยู่ดีมีสุข หรือความอยู่เย็นเป็ นสุข
เหมือนยาขม ยิ่งเรียนยิ่งมีความทุกข์เพิ่มขึ้นความสุขลดลง ในความหมายทางสังคมศาสตร์ หมายถึง ภาวะของการมี
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สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีความพอใจในสภาพชีวิตความ
เป็ นอยู่ นับเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งต่างไปเป้ าหมายเก่าที่เน้ นความเจริญมั่งคั่งทาง
วัตถุท่ไี ม่อาจทาให้ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่เย็นเป็ นสุขเสมอ
ไป (Chiengkul, 2010) แนวคิดความผาสุกถูกใช้ ในการ
บรรยายถึงสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืนโดยรวม
ของบุคคลซึ่งมีความสัมพั นธ์เกี่ยวข้ องกับความพึ งพอใจ
ความสุขและคุณภาพชีวิต ดังนั้นความผาสุกของนักเรียน
คือการรับรู้ถงึ คุณภาพชีวิต ความสาเร็จและความพึงพอใจ
ในชีวิต (Nelson, Tarabochia and Koltz, 2015)
การเสริ ม สร้ า งความผาสุก ในโรงเรี ย นจะเกิด ขึ้ นได้
จาเป็ นต้ องอาศัยแนวทางการบริหารเป็ นกลไกขับเคลื่อน
ตามกระบวนการบริหารและภารกิจการบริหารงาน 4 ด้ าน
ของโรงเรียน ประกอบด้ วย การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป เพื่อให้ การดาเนินงานมีความสอดคล้ องต่อเนื่องกัน
เป็ นระบบและสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ส่วนปัจจัยความ
สาเร็จของการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารและครูผ้ ูสอน (Egic, Tasic and Saifert, 2010)
เพื่ อให้ โรงเรียนมีส ภาพแวดล้ อมเอื้อต่ อการเสริม สร้ าง
ความผาสุ ก อาทิ ความอบอุ่ น ความปลอดภั ย ให้ แก่
นักเรียนพร้ อมๆ กับการสนับสนุ นการพั ฒ นาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน
นอกจากนี้ยังพบว่ า ประเทศไทยไม่ มีการศึกษาหรือ
การวิ จัย ในประเด็น ความผาสุกในโรงเรีย น แต่ พ บว่ า มี
งานวิจัยจานวนมากมุ่งสารวจและศึกษาเกี่ยวกับความเป็ น
เลิศทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทาให้ ประเทศไทยได้
ข้ อค้ นพบจานวนมากเกี่ยวกับการเสริมสร้ างคนเก่ง และ
คนดี แต่การเสริมสร้ างให้ คนมีความสุข กลับมีในปริมาณ
น้ อย อาจกล่าวสรุปได้ ว่า ประเทศไทยจาเป็ นต้ องเพิ่มการ
ศึกษาหรือวิจัยในประเด็นความผาสุกในโรงเรียน เนื่องจาก
ความผาสุกส่งผลต่อความสุข ความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโดยตรง โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองและ
ชนบท โดยโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จานวนมากประสบปั ญหา
นักเรียนมีความเครียด วิตกกังวลในการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วน
นาไปสู่การไม่ประสบความสาเร็จทางวิชาการจานวนมาก
ผลการศึกษางานวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง พบว่า งานวิจัยจานวนมากมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกัน

กับระดับประเทศ ทาให้ ยังขาดผลการศึกษาความผาสุกใน
โรงเรี ย น ประกอบกับ โรงเรีย นในสัง กัด สพฐ. จั ง หวั ด
ล าปางมี โรงเรีย นขนาดเล็ก จานวนมากกระจายอยู่ ต าม
ชนบท ผู้ ป กครองส่ วนใหญ่ มีอาชี พ เกษตรกรรม ท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นความผาสุกในโรงเรียนในจังหวัด
ลาปาง ซึ่ งผลลัพ ธ์ท่ีได้ อาจสะท้ อนสภาพความผาสุกใน
โรงเรียนระดับประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จังหวัดลาปาง หลายแห่ งเป็ นเครือข่ายกับคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ทาให้ ผ้ วู ิจัยได้ รับความร่วมมือ
ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เช่ น การตอบแบบสอบถาม
เป็ นต้ น
จากสภาพความเป็ นมาและความส าคัญ ของปั ญ หา
ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นเหตุให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาแนวทางการ
บริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน ซึ่งวิเคราะห์
และสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความผาสุก
ในโรงเรียนในต่ างประเทศ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่
สุ ข ภ าวะ (Health Status) ส ภ าพ โรงเรี ย น ( School
Conditions) ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships)
วิธกี ารเติมเต็มด้ วยตนเอง (Means for Self-Fulfillment)
(Konu and Lintonen, 2006; Leaver, 2013) และศึกษา
แนวทางการบริหารตามภารกิจหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ การ
บริห ารงานวิชาการ การบริห ารงบประมาณ การบริห าร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป (มาตรา 5 และมาตรา 39
วรรคสองใน พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542) ซึ่ ง
บูรณาการกับกระบวนการบริหาร 3 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผน
การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล (Siribanpitak,
2009) โดยข้ อ ค้ นพบที่ ไ ด้ จะเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐาน เพื่ อ
นาเสนอแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกใน
โรงเรียนที่มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ เพื่อทา
ให้ โรงเรียนมีการสภาพการบริหารงานอย่างเป็ นผลสาเร็จ
ในด้ านการเอื้ออานวยให้ นั กเรียนมีค วามสุขสนุ กสนาน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดตี ่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง
2. เพื่อวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นของการบริหาร
เพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
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3. เพื่ อ น าเสนอแนวทางการบริห ารเพื่ อเสริม สร้ า ง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความ
ผาสุก ในโรงเรี ย น สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาค้น คว้า องค์ค วามรู ้ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารสถานศึกษา และศึกษา
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู บ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาเป็ น
กรอบแนวคิด ในการวิจัย โดยมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษา
กรอบแนวคิดของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกใน
โรงเรียน
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
แนวคิด ทฤษฎีแ ละหลั กการบริห ารสถานศึ ก ษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัด
สานักงานการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดลาปาง (ระดับชาติ
และท้ องถิ่น)
2. ศึกษาจากแนวคิดและหลักการบริหารงานเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความผาสุก ในโรงเรี ย น โดยใช้ แ บบค าถาม
ปลายเปิ ดและการสัม ภาษณ์ ก่ึง มี โ ครงสร้ าง สัม ภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. แบบสั ม ภาษณ์ ก่ึ ง มี โ ครงสร้ า งใช้ สั ม ภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบัน เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุก
ในโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบท โดยมีข้ันตอนการสร้ าง
เครื่องมือ ดังนี้
1.1 ศึ กษาแนวคิ ด และแนวทางการบริ ห าร
สถานศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และแนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกเพื่อกาหนดประเด็น
สัมภาษณ์
1.2 ประสานกับ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ
กาหนดวันและเวลาสะดวกในการสัมภาษณ์
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2. แบบสอบถามปลายเปิ ด ผู้วิจัยสร้ างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการสร้ างแบบสอบถามปลายเปิ ด
ใช้ สอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถม
ศึกษา จานวน 35 คน เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน จากนั้น
นาข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยมีข้ันตอน
การสร้ างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 นาผลการสัมภาษณ์ ข้า งต้ น มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อจับประเด็นสาคัญ เหมาะสมกับบริบท
ในพื้นที่จังหวัดลาปาง
2.2 นาแบบสอบถามปลายเปิ ดดังกล่าวไปให้
ผู้บริหารและครูผ้ ูสอน ตอบแบบสอบถามเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีดาเนินการ
เก็ บรวบรวมข้อมู ลเชิ งปริมาณ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นของการบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อศึกษาความต้ องการ
จาเป็ นของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาลาปาง
โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1) กาหนดประเด็น หลั ก เกี่ย วกับ ความผาสุก ใน
โรงเรียนจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
2) จัดทาร่ างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห าร
โรงเรี ย นเพื่ อเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เป็ นราย
ข้ อคาถาม กาหนดการตอบแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็ นแบบตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ สภาพปั จ จุ บั น และ
สภาพที่พึ งประสงค์ของการบริห ารเพื่ อเสริมสร้ างความ
ผาสุกในโรงเรียน (Rating Scale) ใช้ คาตอบแบบสนองคู่
(Dual Responses)
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามที่
สร้ างขึ้น โดยพิ จ ารณาจากค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ องและ
ความเหมาะสมระหว่ างข้ อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
เป็ นรายข้ อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญด้ านวิธวี ิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านความผาสุก รวมจานวน 3 คน ซึ่งแบบประเมินทุกข้ อ
มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
4) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ
โรงเรียนจานวน 30 แห่ ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความเข้ าใจในภาษาที่ใช้ และประเด็นการตอบข้ อคาถาม
ในแต่ละข้ อ นาข้ อมูลที่ได้ รับไปตรวจสอบเพื่อหาค่าความ
เที่ ย ง ด้ ว ยวิ ธีก ารประมาณค่ า สัม ประสิ ท ธิแ อลฟ่ าของ
ครอนบาร์ ค (Cronbach Alpha Coefficient) และหาค่ า
ความเชื่อมั่นโดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟ่ า (α–Coefficient)
โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.70 ขึ้นไปจึงยอมรับว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยง สามารถนาไปใช้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับผู้ให้ ข้อมูลได้ ซึ่งผลจากการหาค่าความเชื่อมั่น
จากแบบสอบถามทั้งฉบับในครั้งนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
เท่ากับ 0.87
เก็บรวบรวมข้อมู ลเชิงคุณ ภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ ร่างแนวทางการบริหาร
เพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ฉบับที่ 1 โดยผู้วิจัย
ได้ นาผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากแบบสอบถามสังเคราะห์
และจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ นและเรี ย บเรี ย งเป็ น
ประเด็นตามการบริหารงานตามภารกิจหลัก 4 ด้ าน และ
นาเสนอให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จานวน 30 คน ตรวจสอบและ
ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ เพื่ อให้
ข้ อเสนอแนะด้ านภาษาและความสอดคล้ อง ถูกต้ องของ
เนื้อหา โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1) จัดลาดับและจับประเด็นสาคัญของข้ อมูลที่ได้
จากผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ และนาเสนอในรูปแบบตาราง

แนวทางหลัก แนวทางรองและวิธีดาเนิน การในรูปแบบ
โครงการและกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิเสนอแนะได้
2) นาผลการประเมิน ความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ มาปรับปรุงภาษาให้ เหมาะสม ถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
3) จัด ทาร่ างแนวทางการบริห ารเพื่ อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัด สังกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ฉบับที่ 2 เพื่อนาเสนอใน
การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อไป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิธีดาเนินการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ วิธกี ารวิเคราะห์
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนาเสนอข้ อมูลเชิงปริมาณ
ด้ วยค่าสถิตริ ้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าดัชนี PNImodified
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ เทคนิคการ
หาค่าดัชนี PNI เพื่อจัดลาดับและกาหนดประเด็นเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัด สังกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ลาปาง
4. การนาเสนอแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ฉบับสมบู รณ์
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ เคราะห์ ท้ั ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้ องการจาเป็ นของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สรุปเป็ น
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัด สังกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ลาปางฉบับสมบูรณ์
วิธีดาเนินการ
1. จัด ทาร่ างแนวทางการบริห ารเพื่ อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง ฉบับที่ 2
2. จั ด ประชุ มสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group)
โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจานวน 7 คน ร่ วมวิพากษ์ ร่ าง
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาลาปาง
ฉบับที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
3. จัดทาแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความ
ผาสุก ในโรงเรี ย น สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษาลาปาง ฉบับสมบูรณ์ โดยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
วัด หลวงวิ ทยา ต าบลชมพู อาเภอเมื อง จั ง หวั ด ล าปาง
ประกอบด้ วยผู้บริหารและครูผ้ ูสอน รวมจานวน 10 คน
โดยแนวทางการบริ ห ารมี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
( x = 4.18) และมีค วามเป็ นไปได้ ในระดับมาก ( x =
4.07) ด้ า นผู้ รั บ บริก าร คื อ นั ก เรี ย นประเมิ น ความพึ ง
พอใจ โดยรวมในระดับมาก ( x = 4.16) ซึ่งทาให้ ข้อมูล
ที่ได้ จากผู้ให้ บริหารและผู้รับบริการครั้งนี้ทาให้ แนวทางมี
ความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาแนวทางการบริห ารเพื่ อ
เสริ มสร้ างความผาสุกในโรงเรีย น สังกัด ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง โดยการบูรณาการจาก
กรอบแนวคิดการบริหารงานตามภารกิจหลักในสถานศึกษา
4 ด้ า น กระบวนการบริ ห าร 3 ด้ าน และกรอบแนวคิ ด
ความผาสุก ในโรงเรี ย น เพื่ อเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐานให้ แก่
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง
1. การบริ ห ารงาน ตามภ ารกิ จ ห ลั ก 4 ด้ าน
ประกอบด้ วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามมาตรา 5
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 (Office of the National
Education Commission, 2010)
2. กระบวนการบริหาร 3 ด้ าน ประกอบด้ วย การ
วางแผน การน าแผนไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล
(Siribanpitak, 2009)
3. ความผาสุกในโรงเรียน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
สุขภาวะ สภาพโรงเรีย น ความสัม พั น ธ์ท างสัง คม และ
วิธกี ารเติมเต็มด้ วยตนเอง (Konu and Lintonen, 2006;
Leaver, 2013)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การศึกษาความต้ องการจาเป็ นของการบริหาร
เพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง มีประชากรและกลุ่ม
อย่ างในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดลาปาง จานวน 372
โรงเรียน โดยมีผ้ ูให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ผู้บริหาร ครูผ้ สู อน
ผู้ปกครองและนักเรียน
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ มาจากการสุ่ ม แบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยขั้นตอน
แรกกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ ตารางสาเร็จรูปใน
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างของ Krejcie and Morgan
(1970) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น 95% โดยให้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนได้ 5% ได้ ขนาดของกลุ่ มตัวอย่ าง จานวน
186 โรงเรียน ขั้น ตอนที่ส อง คือ การสุ่ม เลือ กโรงเรีย น
เพื่อให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากร โดยใช้
วิ ธีก ารสุ่ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling)
เลือกจากเขตพื้นที่ในจังหวัดลาปาง จานวน 3 เขตเพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างกระจายทุกพื้นที่ ขั้นตอนสุดท้ าย คือ กาหนด
สั ด ส่ ว น (Quota Sampling) จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดย
พิจารณาอัตราส่วนตามขนาดของโรงเรียน 4 ขนาด (เล็ก
กลาง ใหญ่ และใหญ่ พิเศษ) ได้ รับแบบสอบถามกลับคืน
มาทั้งสิ้น รวมจานวน 111 โรงเรียน (ร้ อยละ 59.67)
2. การนาเสนอแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คนเป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้ นที่ท้ัง 3 เขต
จั ง หวั ด ล าปาง ซึ่ ง ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผ้ ู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ตาแหน่ งการบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่ าง
ศึกษานิเทศก์ และครูผ้ สู อน
ผลการวิจยั
1. กรอบแนวคิ ด การบริ ห ารเพื่ อเสริ ม สร้างความ
ผาสุ ก ในโรงเรี ยน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลาปาง ประกอบด้วย
1.1 การบริหารตามภารกิจหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่
1) การบริ ห ารงานวิ ช าการ ประกอบด้ ว ย
งานหลั กสูต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด ผล
ประเมินผล
2) การบริ ห ารงบประมาณ ประกอบด้ ว ย
การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
และการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ
3) การบริหารงานบุคคล ประกอบด้ วย การ
พัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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4) การบริหารทั่วไป ประกอบด้ วย งานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้ อมของโรงเรียน และงานกิจการ
นักเรียน
1.2 กระบวนการบริหาร 3 ด้ าน ได้ แก่ การวางแผน
การนาแผนไปปฏิบตั ิ และการประเมินผล
1.3 ความผาสุกในโรงเรียนแบ่งองค์ประกอบ 4
ด้ าน ได้ แก่
1) สุ ข ภาวะ (Health Status) คื อ สภาพ
อาการทางกายภาพ (Physical Symptoms) ของนักเรียน
เช่ น ความเจ็บป่ วยทางร่างกาย และทางจิตใจ เช่ น ความ
ตึงเครียดหรือความกังวลใจ
2) สภาพโรงเรียน (School Conditions) คือ
สภาพแวดล้ อมในโรงเรียน ประกอบด้ วย สภาพแวดล้ อม
ของโรงเรียนทางกายภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงไฟ
ในห้ องเรียน ความสะดวกสบายในการใช้ โต๊ะเรียน ความ
เงียบสงบในโรงเรียน สภาพแวดล้ อมทางการทางานและ
การบริหารตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงบประมาณ
3. การงานบุคคล
4. การบริหารทั่วไป

กฎระเบียบ การเข้ าถึงหน่วยอนามัยของโรงเรียน และการ
ได้ รับคาปรึกษา
3) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม ( Social
Relationships) คือ สภาพปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ครู นั ก เรี ย นกั บ นั ก เรี ย น และนั ก เรี ย นกั บ บุ ค ลากรใน
โรงเรียน ด้ านการเคารพสิทธิ และการยอมรับนับถือ
4) วิธกี ารเติมเต็มตนเอง (Means for SelfFulfillment) คือ สภาพการทาให้ ตนเองเกิดการเรียนรู้ มี
ทัศคติท่ดี ีในการทางาน ชื่นชอบการทางานและการเรียนรู้
ประกอบด้ วย การช่วยเหลือในการเรียนรู้ มีการกระตุ้น มี
ส่วนร่ วมในการทางาน และมีการยกย่ องชมเชยนักเรียน
เมื่อทางานสาเร็จ
สรุปกรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความ
ผาสุก ในโรงเรี ย น สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง แสดงเป็ นรูปภาพ ดังนี้

กระบวนการบริหาร 3 ด้าน
1. การวางแผน 2. การนาแผนไปปฏิบัติ
3. การประเมินผล

ความผาสุกในโรงเรียน (Well-Being in Schools: WBS) 4 ด้าน
1. สุขภาวะ (Health status)
2. สภาพโรงเรียน (School conditions)
3. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) 4. วิธกี ารเติมเต็มด้ วยตนเอง (Means for self-fulfillment)
แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง

2. ความ ต้ อ งการจ าเป็ นของการบริ ห ารเพื่ อ
เสริมสร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง พบว่า โดยภาพรวม
มีค่ าดัชนี PNImodified = .20 เมื่อจ าแนกตามกระบวนการ
บริหาร พบว่า ด้ านการประเมินผลมีลาดับความสาคัญมาก
ที่ สุ ด (PNImodified = .21) รองลงมา คื อ การวางแผน
(PNImodified = .20) และการนาแผนไปปฏิบัติ (PNImodified
= .19) ตามล าดั บ เมื่ อพิ จารณ ารายด้ านของการ
ประเมินผลพบว่ า การบริหารวิชาการมีค่าดัชนีมากที่สุด
(PNImodified = .23) รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ

(PNImodified = .22) การบริ ห ารงานบุ ค คล (PNImodified =
.20) และการบริหารทั่วไป (PNImodified = .19) ตามลาดับ
โดยแสดงตามตารางที่ 1 ส าหรั บการจ าแนกตามความ
ผาสุกในโรงเรียน พบว่ า ด้ านสุขภาวะมีลาดับความสาคัญ
มากที่สุด (PNImodified = .205) รองลงมา คือ ด้ านสภาพ
โรงเรี ย น (PNImodified = .176) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ท าง
สังคม (PNImodified = .174) และด้ านวิธีการเติมเต็มด้ วย
ตนเอง (PNImodified = .167) ตามลาดับ แสดงตามตาราง
ที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
การบริหาร
วิชาการ
งบประมาณ
งานบุคคล
.209
.266
.251
การวางแผน
.183
.234
.291
การนาแผนไปปฏิบตั ิ
.230
.223
.206
การประเมินผล
รวม
.206
.240
.237

บริหารทัว่ ไป
.206
.198
.196
.198

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง จาแนกตามความผาสุกในโรงเรียน
ความผาสุกในโรงเรียน
PNImodified
.205
1. สุขภาวะ
.176
2. สภาพโรงเรียน
.174
3. ความสัมพันธ์ทางสังคม
.167
4. วิธีการเติมเต็มด้วยตนเอง
รวม
.178

รวม
.206
.192
.213
.203

ลาดับ
1
2
3
4
-

3.2 ด้ านงบประมาณ
3. แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความผาสุก
1) ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารส ารวจ มี บั ญ ชี แ ละ
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาลาปาง ที่ ได้จ ากการวิ เคราะห์เนื้ อหาจากแบบ จั ด ซื้ อยาและอุ ป กรณ์ เคมี ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เพี ย งพอต่ อ ความ
สอบถามปลายเปิ ด และสนทนากลุ่ม (Focus Group) ต้ องการ กากับและติดตามการจัดทารายงานผลการจัดซื้อ
ยาและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์เพื่อความโปร่งใส (ด้ านสุขภาวะ)
พบว่า ประกอบด้วย 4 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
2) ผู้บริหารเชิญชวนครูผ้ ูสอนร่วมกันวางแผน
3.1 การบริหารวิชาการ
1) ผู้ บริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ ครู ผ้ ู สอนใช้ การใช้ จ่ า ยด้ า นสุข ภาวะนั ก เรี ย นให้ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
เทคนิ ค การสอนเชิ ง บวกเพื่ อให้ นั ก เรี ย นรู้ สึก อบอุ่ น มี ร่างกายและจิตใจ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
ความสุข สนุ ก สนาน ให้ ก าลั ง ใจหรื อ แรงบั ล ดาลใจแก่ /กิจ กรรมสุข ภาวะอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม จั ด ท า
นักเรียนเสมอ เพื่อให้ ประสบผลสาเร็จทางการศึกษา ครู รายงานผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่ อแสดงความ
ผู้สอนเป็ นผู้ช้ ีแนะสามารถกระตุ้นให้ นักเรียนสนใจเรียนรู้ โปร่งใสในการใช้ จ่าย (ด้ านสุขภาวะ)
3) ผู้ บริ ห ารและครู ผ้ ู สอนร่ ว มกั น ระดม
ด้ วยตนเอง (ด้ านวิธกี ารเติมเต็มด้ วยตนเอง)
2) ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด เวที ใ ห้ ผู้ ป กครองร่ ว ม ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงดูแลสภาพโต๊ะเรียน
เสนอแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ จัดทารายงานผลการซ่อมบารุงดูแล
สอน โดยการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป กครองกับ ครูผ้ ู ส อนได้ สภาพโต๊ะเรียน และผู้บริห ารครูผ้ ูสอนและนักเรียนควร
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ างแนวร่วมต่อการจัดการ ร่วมกันตรวจสอบสภาพโต๊ะเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษา
ศึกษาให้ ประสบความสาเร็จ (ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม) ก่ อ นเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ได้ ไปวางแผนปรั บ ปรุง แก้ ไขต่ อ ไป
3) ผู้บริหารควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ด้ านสภาพโรงเรียน)
3.3 ด้ านงานบุคคล
โดยสอดแทรกเรื่องสุขภาวะการดูแลตนเองทั้งร่างกายและ
1) ผู้ บริ ห ารควรสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหรื อ
จิตใจเพื่อให้ นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองและเป็ นที่พ่ึงพา
แก่ผ้ ูอ่นื ได้ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยให้ นักเรียน ฝึ กอบรมครูผ้ ู ส อนให้ มีค วามสามารถในการแสดงออก
ได้ ลงมือปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้ง ด้ านการกระตุ้น ให้ นั ก เรีย นมี ค วามสุข สนุ กสนาน และ
ร่างกายและจิตใจในสภาวะปรกติและสภาวะเจ็บป่ วย กากับ ประสบความสาเร็จ ทางการศึก ษา โดยการจัด หาเวลาที่
และติดตามผลหลังการจัดกิจกรรมเป็ นระยะเพื่อติดตาม เหมาะสมให้ ครูผ้ สู อนมีโอกาสได้ เรียนรู้เทคนิควิธที ่ถี ูกต้ อง
กับผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา (ด้ านวิธกี ารเต็มเต็มด้ วยตนเอง)
ความก้ าวหน้ าทางด้ านสุขภาวะนักเรียน (ด้ านสุขภาวะ)
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2) ผู้ บริ ห ารควรเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี อาทิ
ความอ่ อนน้ อมถ่ อมตน แสดงความจริงใจแก่ค รูผ้ ู ส อน
และกระตุ้นให้ ครูผ้ ูสอนปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดี เช่ น
ทักทายไหว้ สวัสดี ยิ้มงามถามไถ่ เต็มใจบริการ เป็ นต้ น
ควรจั ด ให้ มี เวทีเพื่ อรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อ ทบทวนแนวทาง
แก้ ไขปั ญ หา สนั บ สนุ น ให้ ค รูผ้ ู ส อนเสนอแนวทางแก้ ไข
ปัญหาด้ านวินัย คุณธรรมจริยธรรมครูผ้ สู อนและบุคลากร
ในโรงเรียน นอกจากนี้ ควรมอบรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ครูผ้ ูสอนที่มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
สูงส่ ง เพื่ อให้ เป็ นขวัญ กาลั งใจในการปฏิบัติ งาน (ด้ าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม)
3.4 ด้ านบริหารทั่วไป
1) ผู้บริหารควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้ งาน และสนับสนุน
ให้ นักเรียนและครูผ้ สู อนร่วมกันตรวจสอบสภาพห้ องเรียน
อาคารเรียน โต๊ะเรียน อุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ เพื่อให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งาน มีความปลอดภัยในการ
ใช้ งานทุกครั้ง (ด้ านสภาพโรงเรียน)
2) ผู้บริหารควรสนับสนุ นและส่งเสริมการ
จั ด กิ จ กรรมการรณรงค์ ข องนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาวะ
ส่งเสริม การจัด ระบบดู แลและให้ ค าปรึกษานั กเรีย นที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตรายบุคคล ตลอดจนจัดหาสถานที่การให้
คาปรึกษาที่เหมาะสมมีความสะดวกสบายในการใช้ งาน
นอกจากนี้ ควรสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน โดยกาหนด
ให้ นักเรียนค านึ งถึงเรื่องสิทธิมนุ ษ ยชน การเคารพสิทธิ
หรือการให้ เกียรติแก่ผ้ อู ่นื การแสดงความอ่อนน้ อมถ่อมตน
การแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมสภานักเรียน (ด้ านสุขภาวะ)
3) ผู้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม หรื อ เชิ ญ ชวนให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรมเรื่องสุขภาวะ
เพื่อให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้ความเข้ าใจสามารถส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ จะท าให้ ผู้ ป กครองมี ค วาม
สัมพันธ์ท่ดี กี บั โรงเรียน (ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม)
4) ผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบ
ห้ องพยาบาลและห้ องนา้ นักเรียน อาจจัดแบ่งเป็ นครูผ้ ชู าย
ดูแลนักเรียนชาย ครูผ้ ูหญิงดูแลนักเรียนหญิง กากับและ
ติดตามแบบกัลยาณมิตรในการดู แลและรับผิดชอบห้ อง
พยาบาลและห้ องนา้ นักเรียน เพื่อให้ มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
อยู่เสมอ (ด้ านสภาพโรงเรียน)

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล
ดังรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบว่ า กรอบแนวคิดการบริห ารเพื่ อ
เสริ มสร้ างความผาสุกในโรงเรีย น สังกัด ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลาปาง ประกอบด้ วย
1.1 การบริหารตามภารกิจหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ 1)
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้ วย งานหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 2) การ
บริหารงบประมาณ ประกอบด้ วย การจัดสรรงบประมาณ
การระดมทรั พ ยากรทางการศึ กษา และการตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ 3) การบริหารงาน
บุคคล ประกอบด้ วย การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การ
บริหารทั่วไป ประกอบด้ วย งานอาคารสถานที่และสภาพ
แวดล้ อมของโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน อาจกล่าว
ได้ ว่า หลักการบริหารโรงเรียนทุกแห่ งต้ องอาศัยหลักการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (The Government Gazette, 1999)
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ .ศ.2545 (The
Government Gazette, 2002) และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.
2553 (The Government Gazette, 2010) ก า ห น ด
สาระสาคัญในมาตรา 39 ว่ า ให้ กระทรวงกระจายอานาจ
การบริห ารและการจัดการศึกษา ซึ่ง แบ่ งการบริห ารงาน
ตามภาระงาน 4 ด้ านดังกล่าว
1.2 กระบวนการบริ ห าร 3 ด้ าน ได้ แก่ การ
วางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดย
แต่ละกระบวนการบริหาร ต้ องมีความสัมพันธ์กนั เนื่องจาก
เป็ นปั จจัยสู่ความสาเร็จขององค์กร สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Wongkeatrat et al. (2005) ซึ่ งสรุ ป ได้ ว่ า การ
วางแผนประกอบด้ วย การศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับ
สถานภาพองค์กร การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมเพราะการ
รวบรวมข้ อมูลเพื่ อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อน าไป
จัดวางทิศทางองค์กร และการกาหนดแนวทาง สาหรับการ
น าแผนไปปฏิ บั ติ จ าต้ องเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ที่ อ งค์ ก รได้
ดาเนินการไว้ หรือกาลังดาเนินการอยู่เดิม การเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วอาจเป็ นการเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ก น้ อย หรื อ
เปลี่ยนแปลงอย่ างรุนแรงย่ อมขึ้นอยู่ กับทิศทางที่องค์กร
วางไว้ และแนวทางที่องค์การเลือก ลาดับสุดท้ าย คือ การ
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ประเมินผล เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงาน
กั บ แผนที่ ว างไว้ เพื่ อให้ ทราบถึ ง สถานภาพของการ
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ และการประเมินความสาเร็จ
ของแผน
1.3 ความผาสุก ในโรงเรี ย นแบ่ ง องค์ ป ระกอบ
4 ด้ าน ได้ แ ก่ 1) สุข ภาวะ (Health Status) คื อ สภาพ
อาการทางกายภาพ (Physical Symptoms) ของนักเรียน
เช่ น ความเจ็บป่ วยทางร่างกาย และทางจิตใจ เช่ น ความ
ตึงเครียดหรือความกังวลใจ 2) สภาพโรงเรียน (School
Conditions) คือ สภาพแวดล้ อมในโรงเรียน ประกอบด้ วย
สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนทางกายภาพ เช่น การระบาย
อากาศ แสงไฟในห้ องเรียน ความสะดวกสบายในการใช้
โต๊ะเรียน ความเงียบสงบในโรงเรียน สภาพแวดล้ อมทาง
การทางานและกฎระเบียบ การเข้ าถึงหน่ วยอนามัยของ
โรงเรียน และการได้ รับคาปรึกษา 3) ความสัมพั นธ์ทาง
สั ง คม (Social Relationships) คื อ สภาพปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน
กับ บุ ค ลากรในโรงเรี ย น ด้ า นการเคารพสิท ธิ และการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ 4) วิ ธี ก ารเติ ม เต็ม ตนเอง (Means for
Self-Fulfillment) คื อ สภาพการท าให้ ตนเองเกิ ด การ
เรียนรู้ มีทัศคติท่ดี ีในการทางาน ชื่นชอบการทางานและ
การเรียนรู้ ประกอบด้ วย การช่ วยเหลือในการเรียนรู้ มี
การกระตุ้น มีส่ ว นร่ ว มในการทางาน และมีการยกย่ อ ง
ชมเชยนั กเรียนเมื่อทางานสาเร็จ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของแฮสเชอร์ (Hascher, 2012, p. 3453) ซึ่ งกล่ าวว่ า
ความผาสุกในโรงเรียนเกี่ยวข้ องกับความรู้สึกเชิงอัตนั ย
หรื อ ทัศ นคติท่ีมี ต่ อ โรงเรีย น รวมถึงเกี่ย วข้ อ งกับ ความ
สนุกสนาน (Enjoinment) ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของความผาสุก นอกจากนี้ ความผาสุกในโรงเรียนยังเป็ น
ตัวชี้วัดคุณภาพของชีวิตทางวิชาการและการสนับสนุนทาง
สุขกายและสุขภาพจิตนักเรียน
2. ผลการวิจัย พบว่ า ความต้ องการจาเป็ นของการ
บริ ห ารเพื่ อเสริ ม สร้ างความผาสุ ก ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง คือ ด้ าน
การประเมิน ผล รองลงมา คือ การวางแผน และการน า
แผนไปปฏิบัติ ตามลาดับ ซึ่งสะท้ อนว่าโรงเรียนต้ องการ
ให้ มีการดาเนินงานด้ านการประเมินผลอย่ างชัดเจน ดังที่
Wongkeatrat et al. (2005) กล่าวว่า การประเมินผลหรือ
การควบคุมเป็ นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั งิ าน
กั บ แผนที่ ว างไว้ เพื่ อให้ ทราบถึ ง สถานภาพของการ
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ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ การประเมินความสาเร็จของ
แผน นอกจากนี้ ยังเป็ นการทบทวนการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน
เมื่ อพิ จ ารณาตามการบริ ห ารงานในด้ านการ
ประเมินผล พบว่ า การบริหารเพื่ อเสริมสร้ างความผาสุก
ด้ านวิ ช าการมี ล าดั บ ความส าคั ญ สูง ที่สุด รองลงมา คื อ
งบประมาณ งานบุคคล และบริหารทั่วไป แสดงให้ เห็นว่า
โรงเรียนยังคงต้ องการให้ เน้ นการประเมินผลงานวิชาการ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความผาสุก ในโรงเรี ย น อาจเป็ นเพราะ
โรงเรีย นมุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคัญ กับการเป็ นแหล่ งเรีย นรู้
ดังนั้นผลผลิตและผลลัพธ์ด้านวิชาการจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญ
ที่ สุ ด สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ Wattana (2013)
พบว่ า การบริห ารงานวิชาการในโรงเรีย นประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากด้ านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การบริ ห ารเพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ความผาสุกในโรงเรียน ในด้ านการประเมินผลการบริหาร
วิชาการด้ านสุขภาวะนักเรียนมีลาดับความสาคัญมากที่สดุ
เนื่ องจากนั กเรีย นมีค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่องการดู แ ล
ตนเองทางร่างกายและจิตใจไม่มากเท่าที่ควร สอดคล้ อง
กับผลการสารวจการติดตามการเจริญเติบโตในนักเรียน
อายุ 6-12 ปี จานวน 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด
ของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2555 ซึ่งพบว่ า นักเรียนมีภาวะ
อ้ ว น เตี้ ย ผอม โดยส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ จ ากพฤติ ก รรม
โภชนาการที่ไม่ถูกต้ อง ขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
(Health Systems Research Institute, 2014) อาจกล่ า ว
สรุปได้ ว่า การบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียน
จาเป็ นต้ องคานึงถึงความเก่งและความแข็งแรงของนักเรียน
มากที่สดุ ดังนั้นการติดตามการพัฒนาการทั้งร่างกายและ
จิตใจนักเรียนนับว่าเป็ นเรื่องสาคัญ เมื่อนักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ ดีย่อมลดความเสี่ยงภัย
ต่อการเจ็บป่ วย และสะท้ อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดตี ่อไป
3. ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง ประกอบด้ วย 4 แนวทางที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ด้ านวิชาการ
1) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ ครูผ้ ูสอนใช้ เทคนิค
การสอนเชิ งบวกเพื่ อให้ นั กเรี ยนรู้สึกอบอุ่น มี ค วามสุข
สนุกสนาน ให้ กาลังใจหรือแรงบัลดาลใจแก่นักเรียนเสมอ
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เพื่อให้ ประสบผลสาเร็จทางการศึกษา ครูผ้ ูสอนเป็ นผู้ช้ ีแนะ
หรือกระตุ้นให้ นั กเรียนสนใจเรียนรู้ด้ วยตนเอง เพื่ อให้
นักเรียนได้ ฝึกการถ่ายทอดการเรียนจากประสบการณ์และ
แนวคิดของนักเรียน สอดคล้ องกับ แนวคิดของ Seligman
et al. (2011) ได้ ให้ ความคิดเห็นว่า ความผาสุกของบุคคล
สามารถสังเกตุได้ จากคุณลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ คือ
มีอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) มีพันธสัญญาหรือ
มีส่วนร่วม (Engagement) มีความสัมพันธ์ (Relationship)
มีความหมาย หรือมีความสาคัญ (Meaning) และมีความ
ส าเร็จ (Accomplishment) และสอดคล้ องกั บ Bloom
(Bloom, 1976 as cited in Intachai, 2013) กล่ า วว่ า
คุณลักษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจที่ทาให้ ผ้ เู รียนเกิด
ต้ องการอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อาทิ ความสนใจในวิชาที่
เรียน เจตคติต่อเนื้อหาวิชาและสถาบัน การยอมรับความ
สามารถของตนเอง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนเช่นเดียวกัน
2) ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด เวที ใ ห้ ผู้ ป กครองร่ ว ม
เสนอแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองกับครูผ้ สู อนได้ พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ างแนวร่ วมต่อการจัดการศึกษา
ให้ ประสบความส าเร็จ สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
Panlainark (2009) ซึ่ ง พบว่ า แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม มีการบริหารตามแนวทางของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ ความสาคัญเรื่อง
การเข้ ามามีส่วนร่ วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้ องและการจัดบริการ
ด้ า นสุข ภาพส าหรั บ นั ก เรี ย นและครู ตลอดจนการจั ด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอย่ างหลากหลายเป็ นประจา
อย่างต่อเนื่อง
3) ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ผู้ บ ริ ห ารควร
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยสอดแทรกเรื่องสุขภาวะ
การดู แ ลตนเองทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อให้ นั ก เรี ย น
สามารถพึ่งพาตนเองและเป็ นที่พ่ึงพาแก่ผ้ ูอ่นื ได้ ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติ
เรื่องการดู แ ลสุขภาพอนามัย ของตนเองทั้งร่ างกายและ
จิตใจในสภาวะปรกติและสภาวะเจ็บป่ วย กากับและติดตามผล
หลังการจัดกิจกรรมเป็ นระยะเพื่ อติดตามความก้ าวหน้ า
ทางด้ านสุขภาวะนักเรียน แสดงให้ เห็นว่า การบริหารงาน
วิชาการเพื่ อเสริมสร้ างความผาสุกด้ านสุขภาวะนั กเรียน
จาเป็ นต้ องเริ่มต้ นที่หลักสูตรก่อนโดยใช้ วิธกี ารสอดแทรก
องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวมเป็ นเนื้อหาหลัก

เพื่ อให้ ค รูผ้ ูสอนนาไปกาหนดวัตถุป ระสงค์จัด การเรีย น
การสอนเน้ นวิธกี ารปฏิบตั ิ ตลอดจนมีกระบวนการติดตาม
ผลและประเมิน ผลสุข ภาวะนั กเรียน และสอดคล้ องกับ
คากล่าวของอธิบดีกรมอนามัย วชิระ เพ็งจันทร์ ซึ่งกล่าวว่า
การตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ด้ านสุขภาพ
อนามัย เน้ นสู่สขุ ภาพที่ดขี องนักเรียนภายใต้ การสนับสนุน
ด้ า นส่ ง เสริ ม สุข ภาพอนามั ย และสิ่งแวดล้ อ มให้ เอื้อ ต่ อ
การมีสุขภาพดีท่ีย่ั งยืน (Department of Health, 2015)
ดังนั้น เรื่องสุขภาวะนักเรียนจึงเป็ นเรื่องสาคัญอย่ างมาก
เพราะสอดคล้ องกั บ นโยบายการศึ ก ษาและกระทรวง
สาธารณสุขโดยตรง
3.2 ด้ านงบประมาณ
1) ผู้บริห ารควรมีการสารวจความต้ องการ
ยาและอุ ป กรณ์ เคมี ภั ณ ฑ์ ให้ เพี ย งพอต่ อความต้ อ งการ
กากับและติดตามการจัดทาบัญชีการจัดซื้อยาและอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์เพื่อความโปร่งใส แสดงให้ เห็นว่า ก่อนดาเนินการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับยาและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ควรมี
การสารวจเพื่อให้ ได้ ข้อมูลด้ านความต้ องการที่ชัดเจนก่อน
จากนั้นจึงดาเนินการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้ างแบบ
โปร่ งใส สอดคล้ องกับหลักการพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 2 การบริห ารราชการแผ่ น ดิน เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์สขุ ของประชาชน มาตรา 8 (2) บัญญัติว่า การ
ปฏิบั ติ ภ ารกิจ ของส่ ว นราชการต้ อ งเป็ นไปโดยซื่ อ สัต ย์
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่
ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้ องถิ่น (Office of the
Civil Service Commission, 2010)
2) ผู้บริหารเชิญชวนครูผ้ ูสอนร่วมกันวางแผน
การใช้ จ่ า ยด้ า นสุข ภาวะนั ก เรี ย นให้ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
ร่างกายและจิตใจ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
/กิจ กรรมสุข ภาวะอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม จั ด ท า
รายงานผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการใช้ จ่าย แสดงให้ เห็นว่า การขับเคลื่อนความ
ผาสุกด้ านสุขภาวะจาเป็ นต้ องอาศั ย การจั ด งบประมาณ
อย่ างเป็ นกระบวนการไม่แตกต่ างกับงานด้ านอื่นๆ และ
ต้ องค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งความโปร่ ง ใสเป็ นองค์ ห ลั ก ในการ
ด าเนิ น งาน สอดคล้ องกั บ Panlainark (2009) ซึ่ ง ให้
ความคิด เห็น ว่ า ปั จจั ยที่เอื้อ ต่ อ ความส าเร็จ อย่ างยั่ งยื น
ยังมีอกี ประการหนึ่ง คือ การมีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอและการบริหารการเงินอย่างเป็ นระบบ
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3) ผู้ บริ ห ารและครู ผ้ ู สอนร่ ว มกั น ระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงดูแลสภาพโต๊ะเรียน
ให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ จัดทารายงานผลการซ่อมบารุงดูแล
สภาพโต๊ะเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหาร ครูผ้ สู อนและนักเรียน
ควรร่ ว มกัน ตรวจสอบสภาพโต๊ะ เรีย น อุป กรณ์ ทางการ
ศึ ก ษาก่ อ นเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ได้ ไปวางแผนปรั บ ปรุง แก้ ไข
ต่อไป สอดคล้ องกับ Chaiheng (2011) ซึ่งพบว่า โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ โรงเรียนมีการแต่ งตั้งกรรมการรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการจัดการศึกษา
ในขณะที่ความต้ องการให้ การปฏิบตั ใิ นระดับมากที่สดุ คือ
โรงเรียนมีการสารวจความต้ องการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ท่จี าเป็ นในการนาไปใช้ เพื่อการศึกษา
3.3 ด้ านงานบุคคล
1) ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหรื อ
ฝึ กอบรมครูผ้ ู ส อนให้ มีค วามสามารถในการแสดงออก
ด้ านการกระตุ้น ให้ นั ก เรีย นมี ค วามสุข สนุ กสนาน และ
ประสบความสาเร็จ ทางการศึก ษา โดยการจัด หาเวลาที่
เหมาะสมให้ ครูผ้ สู อนมีโอกาสได้ เรียนรู้เทคนิควิธที ่ถี ูกต้ อง
กับ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี วิ ธีก ารอย่ า ง
หลากหลายในการพั ฒ นาครูผ้ ู ส อนให้ มี ค วามสามารถ
ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ อาทิ วิธีการสร้ างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities)
หรือการนิ เทศก์ ภายในโรงเรีย น ระหว่ างผู้ บ ริ ห ารและ
บุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นในการแนะน าช่ ว ยเหลื อ กั น
เสริมสร้ างขวัญกาลังใจในการพัฒนาและปรับปรุงการสอน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ นั ก เรี ย น
สอดคล้ องกั บ ผลการส ารวจของ Kiratiikorn (2015)
พบว่ า ปั จจัยที่ครูผ้ ูสอนคิดว่ าทาให้ นักเรียนประสบความ
สาเร็จ ลาดับแรก คือ ปฏิสัมพั นธ์ท่ีดีระหว่ างครูกับศิษย์
ร้ อยละ 81 รองลงมา คือ วิธกี ารสอนให้ เข้ าใจไม่ใช่ท่องจา
ร้ อยละ 53.5 และการสร้ างแรงบัลดาลใจถึงความสาเร็จ
ร้ อยละ 52 ตามลาดับ
2) ผู้ บริ ห ารควรเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี อาทิ
ความอ่ อนน้ อมถ่ อมตน แสดงความจริงใจแก่ค รูผ้ ู ส อน
และกระตุ้นให้ ครูผ้ ูสอนปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดี เช่ น
ทักทายไหว้ สวัสดี ยิ้มงามถามไถ่ เต็มใจบริการ เป็ นต้ น
ควรจั ด ให้ มี เวทีเพื่ อรั บ ฟั ง ปั ญ หาหรื อทบทวนแนวทาง
แก้ ไขปั ญ หา สนั บ สนุ น ให้ ค รูผ้ ู ส อนเสนอแนวทางแก้ ไข
ปัญหาด้ านวินัย คุณธรรมจริยธรรมครูผ้ สู อนและบุคลากร
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ในโรงเรียน นอกจากนี้ ควรมอบรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ครูผ้ ูสอนที่มีความประพฤติดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
สูงส่ง เพื่อให้ เป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ Singhapiwat (2013) พบว่ า ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านด้ านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและยุติธรรม อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบต่ องานที่ได้ รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้ าที่ด้ วยความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันจะช่ วยทาให้ การปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพอย่างมากและเกิดความสาเร็จ
3.4 ด้ านบริหารทั่วไป
1) ผู้บริหารควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้ งาน และสนับสนุน
ให้ นักเรียนและครูผ้ สู อนร่วมกันตรวจสอบสภาพห้ องเรียน
อาคารเรียน โต๊ะเรียน อุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ เพื่อให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งาน มีความปลอดภัยในการ
ใช้ งานทุกครั้ง ผลการนาเสนอแนวทางเรื่องนี้ได้ รับการ
ประเมิน ความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนมากที่สุด อาจเป็ น
เพราะนักเรียนมีความต้ องการให้ มีการจัดบรรยากาศทาง
กายภาพให้ มีความสะดวกสบายมากที่สุด และมีอุปกรณ์
ทางการเรีย นที่มีส ภาพพร้ อ มใช้ งานได้ ดี สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ Warakhum (2011) พบว่า การจัดสภาพ
แวดล้ อมด้ านอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม สะอาด อยู่ใน
สภาพใช้ งานได้ ดี มีความปลอดภัย จะเอื้ออานวยต่อความ
สะดวกสบายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ผู้บริหารควรสนับสนุ นและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการรณรงค์ของนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาวะ ส่งเสริม
การจัด ระบบดู แ ล และให้ ค าปรึก ษานั ก เรีย นที่มีปั ญ หา
สุขภาพจิตรายบุคคล ตลอดจนจัดหาสถานที่ให้ คาปรึกษา
ที่เหมาะสมมีความสะดวกสบายในการใช้ งาน นอกจากนี้
ควรสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน โดยกาหนดให้ นักเรียน
คานึงถึงเรื่องสิทธิมนุ ษ ยชน การเคารพสิทธิห รือการให้
เกีย รติ แ ก่ ผ้ ู อ่ ืน การแสดงความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน การ
แสดงพฤติกรรมในกิจกรรมสภานักเรียน เนื่องจากผลการ
นาเสนอแนวทางเรื่องนี้ได้ รับการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะแนวทางดังกล่าวเกี่ยวข้ อง
กิจการนักเรียนซึ่งตรงสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการของ
นักเรียนมากที่สดุ เช่นกัน
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3) ผู้ บ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม หรื อ เชิ ญ ชวนให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรมเรื่องสุขภาวะ
เพื่อให้ ผ้ ปู กครองมีความรู้ความเข้ าใจสามารถส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ จะท าให้ ผู้ ปกครองมี ค วาม
สัมพันธ์ท่ดี ีกบั โรงเรียน แสดงให้ เห็นว่าผู้ปกครองมีอทิ ธิพล
ต่อพัฒนาการนักเรียนในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการ
วิ จั ย ของ Chaisri, Senadisai and Maneesriwongul, (2011)
พบว่ า ครู ทุ ก คนในโรงเรี ย น ตลอดจนนั ก เรี ย น และ
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในงานอนามัยโรงเรียน โดยปรับ
ทัศ นคติของครูทุกคนให้ เกิดความตระหนั กในการดูแ ล
สุขภาพนักเรียน และให้ ความรู้เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน
เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
4) ผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้ดูแลและผู้รับผิดชอบ
ห้ องพยาบาลและห้ องนา้ นักเรียน อาจจัดแบ่งเป็ นครูผ้ ชู าย
ดูแลนักเรียนชาย ครูผ้ ูหญิงดูแลนักเรียนหญิง กากับและ
ติดตามแบบกัลยาณมิตรในการดูแลและรับผิดชอบห้ อง
พยาบาลและห้ องนา้ นักเรียน เพื่อให้ มีสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
อยู่ เสมอ ผลการน าเสนอแนวทางเรื่อ งนี้ สะท้ อนสภาพ
กระบวนการจัดระบบการดูแลสุขอนามัยในด้ านสถานที่ให้
มีความสะอาดและปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 สานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ควรนาแนวทางการบริหารเพื่ อเสริมสร้ างความผาสุกใน
โรงเรียนครั้งนี้ ไปกาหนดเป็ นนโยบายส่งเสริมให้ โรงเรียน
ใช้ เป็ นแนวทางเติ ม เต็ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข และมี
คุณ ภาพชี วิตที่ดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะด้ านสุขภาวะนั กเรีย น
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่ า โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง ยังคงมีความต้ องการ
ให้ มีการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียนด้ าน
สุขภาวะในระดับมากที่สดุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ
1.2 ผู้บ ริห ารโรงเรียนสังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ควรนาแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความ
ผาสุ ก ในโรงเรี ย นด้ านสภาพโรงเรี ย น ไปก าหนดเป็ น
มาตราการเร่งด่วนได้ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่สุด เกี่ย วกับ งานอาคาร
สถานที่แ ละกิจ การนั ก เรี ย น อาจเป็ นเพราะนั ก เรี ย นมี
ส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้ งานในสถานที่ต่างๆ และ

อุป กรณ์ ทางการศึ กษา ส่ ว นกิจ การนั กเรีย นด าเนิ น การ
โดยนักเรียนเป็ นหลักทาให้ นกั เรียนรู้สกึ มีส่วนร่วมมากกว่า
ด้ านสุขภาวะและความสัมพันธ์ทางสังคม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจัยเกี่ยวกับความผาสุกของครูผ้ ูสอน
ในโรงเรี ย นประถมศึ กษาสังกัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ก าร
ศึกษาลาปาง เนื่องจากการประชุมสนทนากลุ่มโดยครูผ้ ูสอน
กล่ าวว่ า นักเรียนส่วนใหญ่ ได้ รับอิทธิพ ลทางพฤติกรรม
จากครู ผ้ ู ส อน หากครู ผ้ ู สอนมี ค วามผาสุ ก มี ค วามสุ ข
ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตดีย่อมส่งผลต่อนักเรียน
ด้ วยเช่นกัน
2.2 ควรท าวิ จั ย เกี่ย วกับ ตั ว ชี้ วั ด ความผาสุก ใน
โรงเรียนประถมศึกษา เนื่องจากผลการวิจัยยังขาดข้ อมูล
ด้ านคุณลักษณะความผาสุกในโรงเรียนทาให้ การเสริมสร้ าง
ความผาสุกในโรงเรียนอาจไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะยัง
ขาดตัวบ่ งชี้ความผาสุกในโรงเรียน ซึ่งหากมีผลการวิจัย
คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ความผาสุกในโรงเรียนที่ชัดเจนจะ
ทาให้ การเสริมสร้ างความผาสุกในโรงเรียนมีความสาเร็จ
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัย ฉบับนี้ สาเร็จลุ ล่วงได้ ด้ วยดี ด้ วยความ
กรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่ มตระกูล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ที่ได้ กรุณา
ให้ คาแนะนาช่วยตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องของบทความ
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทีช่วยให้
คาแนะนาด้ วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ แหล่ งทุ น
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ที่ ใ ห้ การ
สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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