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ช่ือผลงาน  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข          
                (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ  โรงเรียนกงหราพิชากร   
                จังหวัดพัทลุง   ปีการศึกษา 2563 
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ปีท่ีรายงาน ปีการศึกษา 2563 

 
บทสรุป 

 การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข       
(Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง        
ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) เป็น
กรอบแนวคิดในการประเมิน 4 ด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า   ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการดำเนินโครงการ
พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) 2) ระดับคุณภาพ
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3) ระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขของครู 4) ระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 5) 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการดำเนินโครงการ  โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม
ตัวอย่างและประชากรดังนี้ นักเรียนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย 
ใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 4, 5 ทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 359 คน  ครูศึกษาจาก
ประชากรครู จำนวน 27 คน  ผู้ปกครอง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 341 คน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยยกเว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครูได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน  เครือข่ายชุมชน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบ เจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรชุมชนละ 2 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง  จำนวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินรวมท้ังส้ิน 8 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามด้านบริบท ฉบับที ่ 2 
แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามด้าน
ผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการดำเนินโครงการ ฉบับท่ี 5 แบบสอบถาม  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพ
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฉบับท่ี 6 แบบสอบถาม  ด้านผลผลิตเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ฉบับท่ี 7 แบบบันทึก
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ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน และฉบับท่ี 8 แบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือไดค้่า
ความ เช่ือ มั่น ระหว่ าง   0.954 – 0.982 สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมู ล ได้แก่  ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
สรุปผลการประเมิน 

 ผลการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข    (Happy 
Workplace)  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง  ปีการศึกษา 
2563 สรุปผลได้ดังนี้  
 1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัด
พัทลุง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย

ชุมชน   โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 
4.65, S.D. = 0.22) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน 
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X  = 4.68, S.D. = 0.36) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ีย

ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.28) 
 2.   ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร 
จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 

อยู่ในระดับมาก  (μ = 4.65,  σ = 0.28 ) ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวช้ีวัดเมื่อพิจารณาแต่ละ

ตัวช้ีวัด  พบว่า  ตัวช้ีวัดด้านหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (μ = 

4.77,  σ = 0.29) รองลงมา คือ ความพร้อมของบุคลากร   (μ = 4.69 , σ = 0.26 ) อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด  ส่วนด้านความเพียงพอของงบประมาณมีค่าเฉล่ียต่ำสุด   (μ = 4.60, σ = 0.31) อยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเช่นกัน  
 3. ผลประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ   โรงเรียนกง
หราพิชากร จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครู โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดผ่านเกณฑ์
ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน 
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 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 

4.57 ,σ  = 0.23) รองลงมาได้แก่  กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52, S.D.  

= 0.51)   ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ( X  = 4.45, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 
 
 4.  ด้านผลิตของโครงการ จำแนกเป็น 
  4.1   ผลการประเมินคุณภาพการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกง
หราพิชากร จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนด อยู่ในระดับมากท่ีสุด   ผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 
    เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

(X = 4.64, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X , μ = 

4.63, S.D., σ = 0.48) 

  4.2    ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
(Happy Workplace)   โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ปี
การศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด 
      เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ 

= 4.68, σ  = 0.48) รองลงมา คือ ผู้ปกครองอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.64, S.D. = 0.48) ส่วน 

กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียต่ำสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.63, S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
        4.3   ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุขของครู มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61, S.D. = 0.52 )  
ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด  
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด (

X  = 4.63, S.D. = 0.26) รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61, S.D. = 
0.26) 
   4.4  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาเป็นผู้

สังเกต   โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับดีมาก  ( X  = 4.60, S.D. = 0.17) 
ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน  



ง 
 

   4.5   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace)  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลักษณะ โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม
และทุกประเด็นตัวชี้วัดท่ีประเมิน  
 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66, S.D. = 0.15) รองลงมา คือ กลุ่มเครือข่ายชุมชน   

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65, S.D. = 0.29) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ( X = 4.53, S.D.  
= 0.13) อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ 
จากการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี 

ความสุข (Happy Workplace)  โรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ ทำให้ได้ค้นพบ
จุดเด่นของการมีแบบอย่างท่ีดีในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำ
กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะไปประยุกต์ใช้ ดังนี้  

1.1  การส่ือสารสร้างความเข้าใจ โรงเรียนควรสร้างความตระหนัก ความสำคัญของ 
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

1.2   การสร้างการมีส่วนร่วม   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.3   การสอบถามนิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้องนำผลการนิเทศ กำกับติดตามมาใช้ในการ
ปรับปรุง / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

1.4   การเสริมแรงเชิงบวก  โรงเรียนควรมีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชยตาม
วาระและโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
                      1.5   การสร้างและขยายเครือข่าย  โรงเรียนควรมีการสร้างและขยายเครือข่ายท้ัง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และโรงเรยีนควรจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนอื่นๆ มาศึกษา
ดูงานได้ 
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       2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) ในรูปแบบวิธีการอื่นท่ีนอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ 
หรือ (CIPP Model)   

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happy Workplace) เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happy Workplace) ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


