
ช่ือผลงาน :   รายงานการประเมินโครงการการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   

     อยา่งมีความสุข (Happy workplace) โรงเรียนอนุบาลละงู  จงัหวดัสตูล   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  รายงานการประเมินโครงการการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  อยา่ง

มีความสุข (Happy workplace) โรงเรียนอนุบาลละงูจงัหวดัสตูล ปีการศึกษา 2562   มีวตัถุประสงค์
ดังน้ี 1) เพื่อประเมินปัจจยัโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

(Happy Workplace)  โรงเรียนอนุบาลละงู จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562   2)   เพื่อประเมิน
กระบวนการ การด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy 

Workplace)  โรงเรียนอนุบาลละงู จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา 2562    3) เพื่อประเมินผลผลิตของ

โครงการได้แก่ 3.1 ระดับคุณภาพการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happy Workplace)  โรงเรียนอนุบาลละงู จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา 2562  3.2 

ระดับการมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Workplace)  โรงเรียนอนุบาลละงู จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา 2562  

4)  เพือ่ประเมินผลลพัธข์องโครงการ ไดแ้ก่  4.1  โรงเรียนอนุบาลละงูเป็นองคก์รแห่งการเรียนอยา่ง

มีความสุข 4.2  ครูโรงเรียนอนุบาลละงู จดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 
4.3 นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย

นักเรียน จ านวน201 คน  ครู จ  านวน 44 คน ผูป้กครอง จ านวน 201 คน   คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 13 คน และเครือข่ายชุมชน จ านวน 24 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จ านวน 7  ฉบบั ประกอบดว้ย แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดบั จ านวน 7 ฉบบั ทุกฉบบัผ่านการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบั
ระหว่าง  .941 - .976 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 



ผลการประเมินพบว่า 

 1. ผลการประเมินดา้นปัจจยั (Input)  ของโครงการการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข  (Happy Workplace)  โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2562  ตามความ
คิดเห็นของครูโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
    เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัพบว่า ตวัช้ีวดัความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ความพอเพียงของงบประมาณ ( X = 4.26, S.D. 
= 0.37)  ส่วนตวัช้ีวดัดา้นความเหมาะสมของการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X  = 4.16, S.D. = 
0.47) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
     2.   ผลประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Workplace)   โรงเรียนอนุบาลละงู  จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา  2562  
ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชน พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด ผ่านเกณฑภ์าพรวมและ
ทุกประเด็นตวัช้ีวดัที่ประเมิน 
    เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X = 4.55 , S.D. = 0.09)  รองลงมาคือ  กลุ่มเครือข่ายชุมชน  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.53, S.D. = 0.07)    ส่วนกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 4.40, S.D. = 
0.25) อยูใ่นระดบัมาก 
 3  ดา้นผลผลิต (Product) ของโครงการ จ าแนกเป็น 
  3.1  ระดบัคุณภาพการด าเนินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนอนุบาลละงู  จังหวดัสตูล ปีการศึกษา  2562 โดย
ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน ค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด  ผ่านเกณฑก์ารประเมินทั้งภาพรวมและ
ทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
  เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.70, S.D. =0.04)    รองลงมาคือ กลุ่ม ครู อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (X = 4.69,S.D. = 0.07)   ส่วนกลุ่มนกัเรียนและผูป้กครองมีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
(X = 4.67,S.D. = 0.0.06) 
                 3.2 สรุปผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมของผูท้ี่ เก่ียวข้องในการด าเนิน 
โครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happy Workplace)   โรงเรียน
อนุบาลละงู  จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา  2562  โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท์ี่
ก  าหนด  ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดัที่ประเมิน  



     เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่ากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, S.D. =0.12)   รองลงมาคือ กลุ่มเครือข่ายชุมชน อยูใ่นระดบั
มาก  (X = 4.44,S.D. = 0.11) ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั (X = 4.42, 
S.D. = 0.11) 
 4.   ดา้นผลลพัธ ์(Outcome หรือ Effect + Impact) ของโครงการ จ าแนกเป็น 
  4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข (Happy Workplace)   โรงเรียนอนุบาลละงู  จงัหวดัสตูล ปีการศึกษา  2562  โดยภาพรวม
ทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด ผา่นเกณฑภ์าพรวมและทุกประเด็นตวัช้ีวดั 
  เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่ากลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับ
มาก (X = 4.48, S.D. =0.12)   รองลงมาคือ นกัเรียน อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.48,S.D. = 0.17  ส่วน
กลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.48,S.D. = 0.17)  ได้คะแนนรวมเฉล่ีย 10 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
  4.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูที่ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุก
ประเด็นตวัช้ีวดั  
   เม่ือพิจารณาตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่ากลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.65, S.D. =0.16)  รองลงมาคือ นกัเรียน อยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.62,S.D. = 0.17)   
ส่วนกลุ่มผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบัมากที่สุด  (X = 4.48,S.D. = 0.17)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ 

1.1 โรงเรียนควรจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข (Happy Workplace)  อยา่งต่อเน่ืองเพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียน 

1.2 ควรยกยอ่ง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จในการพฒันา
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนอนุบาลละงู 
จงัหวดัสตูล แก่บุคลากรหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่ก่อใหเ้กิดพลงัในการท างานเพิม่ขึ้น 

 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินและวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข  (Happy Workplace) ในรูปแบบวิธีการอ่ืนที่นอกเหนือจากรูปแบบ (IPOO 
Model) ไอปู้โมเดล   



  2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัที่มีส่งผลต่อพฒันาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข (Happy Workplace)   เพือ่ใชเ้ป็นสารสนเทศในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
  2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข (Happy Workplace) ในเชิงคุณภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 

 


