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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2) ทราบ
แนวปฏิบัติดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3)  ยืนยันแนวปฏิบัติให เกิดผลตามดัชนีความสุข                     
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 28,470 โรงเรียน กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน        
114 โรงเรียน ผูใหขอมูลคือ ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา รวมท้ังส้ิน 342 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ 1) จิตใจและรางกาย            
2) ขวัญกําลังใจ 3) เงินเดือนและคาตอบแทน 4) ความภาคภูมิใจในอาชีพครู 5) ความรวมมือของผูปกครองและ
ชุมชน 6) สวัสดิการของโรงเรียน 7) การคิดเชิงบวก 8) นโยบายการบริหารงาน 9) คุณภาพชีวิตและครอบครัว  
และ 10) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 2 .  แนวปฏิบัติ ให เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานท้ัง  10  องคประกอบ                               
มี 42 แนวปฏิบัติ อาทิ การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจใหแข็งแรงสมบูรณ การใหขวัญกําลังใจ การรูจักใช
จายเงิน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การใชผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในโรงเรียน โรงเรียนจัด
สวัสดิการเหมาะสม  สงเสริมการมีสวนรวมในทุกกิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการแผนงานทุกกิจกรรม             
การบริหารหนาที่ที่มีตอการทํางานและครอบครัว และการสรางระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เปนตน 
 3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความถูกตอง 
ครอบคลุม เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน  
 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
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ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ............................................  2. ............................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

53252925 : MAJOR :  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD :  HAPPINESS INDEX 

 SUWAREESIRI POOPIEUMSINTH : HAPPINESS INDEX IN THE BASIC 

EDUCATION SCHOOL. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MAJ.NOPADOL  CHENAKSARA, 

RTAR., Ph.D., ASST.PROF. PRASERT  INTARAK. Ed.D., 390  pp. 

 

 The purposes of this research were to determine : 1) the factors of happiness index in the 

Basic Education School, 2) the practice guidelines of happiness index in the basic education school,   

and 3) the confirmation of the practice guidelines of happiness index in the basic education school.           

The population in this research were primary schools under the Office of the Basic Education 

Commission, Ministry of Education with the total of 28,470 schools. The samples were 114 schools. 

The respondents in each school were the director, a teacher and a member of school board totally                

342 respondents. The data collected by using the opinionnaire. The data were analyzed by frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis. 

  The findings were as follows : 

  1. The factors of happiness index in the basic education school were 10 factors namely :         

1) mental and physical, 2) morale, 3) salaries and compensations, 4) pride in the teaching profession,                

5) cooperation of parents and community, 6) school benefits, 7) positive thinking, 8) management 

policies, 9) quality of life and family and 10) safety of life and property.  

 2. The practice guidelines of happiness index in the basic education school for those                   

10 factors were 42 alternatives such as, they should maintain a healthy body and mind healthy.                   

The morale support, self budgeting, perform beyond professional ethics, community participation, 

appropriate benefit, activity participating, setting action plan, duty and family management and 

surviving for security in work place, etc.  

 3. The experts confirmed that the practice guidelines of happiness index in the basic 

education school were accuracy, propriety, feasibility, and utility standards. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย     
วาท่ี พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ              
อินทรรักษ  กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย  ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ดร.สุวิทย  มูลคํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยทุกทาน    
ที่ไดประสิทธิประสาทความรู คอยสั่งสอนดูแล ชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลา
การศึกษา ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นพ.อภิชัย  มงคล ดร.นพ.พิทักษพล บุณยมาลิก ดร.ธีรพงษ             
สารแสน ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ และดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ที่กรุณาพิจารณายืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผล
ตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ได
กรุณาใหสัมภาษณ ตรวจสอบเคร่ืองมือและสนทนากลุม ผูอํานวยการโรงเรียนที่ใหความอนุเคราะหใน
การทดลองเคร่ืองมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังนี ้
 ขอขอบพระคุณ นางสาวศศิธร  วงศเมตตา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท รองผูอํานวยการฯทุกทาน ผูบริหารโรงเรียนทุกทาน ที่ใหการสงเสริม สนับสนุน 
ใหคําแนะนําและกําลังใจในการศึกษา ทั้งดําเนินการวิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณคณะครูและขอบใจ
นักเรียนโรงเรียนวัดใหมสรรคบุรีวิทยาทุกคน ขอบคุณครู-อาจารยทุกทานท่ีผูวิจัยเคารพรัก และเพ่ือน
นักศึกษาปริญญาเอกทุกรุนโดยเฉพาะรุน 8/1 และ 8/2 ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการ
ดําเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณคุณพอสํารวม  ภูเปยม ที่คอยดูแลและคุณแมละออง ภูเปยมท่ีลวงลับที่อบรม
เลี้ยงดูใหการศึกษาใหผูวิจัยเติบโตเปนคนดีในสังคม ขอบพระคุณนาชายนายสมบูรณ ทรัพยรวงทอง
เจาของโรงสีขาวเจริญธัญญกิจ 2 นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง อดีต ส.ส.ชัยนาทและอดีตท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณพ่ีชายพี่สมบัติ-พี่ธนวรรณ-เด็กหญิงรภัทรากรณ       
ภูเปยม ญาติพี่นองตระกูลภูเปยม-ทรัพยรวงทองทุกทาน ที่อบรมเลี้ยงดู สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ
ผูวิจัยในทุกเร่ืองของชีวิต ทุกทานนับวาเปนที่รักยิ่งและเปนพลังใจอันย่ิงใหญของผูวิจัยเสมอมา 
 คุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเคร่ืองสักการบูชาแดบิดามารดา คณาจารย 
ตลอดจน ผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน 
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