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บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้ใชกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา

สภาพปญหาและประเด็นท่ีจำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 2) เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 3) เพ่ือทดลองใชรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม และ 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6  โรงเรียนบานหนองไผลอม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีการวิจัย 4 ข้ันตอน 

ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหา (Research: R1) กลุมผูใหขอมูล ไดแก 1) ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครู

ประจำชั้น และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา 

(Development: D1) กลุมผูใหขอมูล ไดแก 1) ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาคณะทำงาน โดยใชแบบบันทึกการประชุมและแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช (Research: R2) กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครูประจำ

ชั้น โดยใชแบบบันทึกการปฏิบัติงาน และแบบบันทึกประจำวัน และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุง 

(Development: D2) กลุมผูใหขอมูลในการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูชวยผูอำนวยการ

โรงเรียน ครูประจำชั้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาคณะทำงาน โดยใชแบบ

ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา และกลุมผูใหขอมูลในการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ไดแก ผูปกครองของนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ปการศึกษา 2564 โดยใชแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองไผลอม ตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิค

 
1 ผูอำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองไผลอม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
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แบบสามเสา (Triangulation) และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สถิติท่ีใช ไดแก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนนิการวิจัยระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

ผลการศึกษาพบวา 

  1. มีปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงานและมีปญหาในดานการจัดการ

ทรัพยากรแหลงเรียนรูท่ียังขาดแคลนและขาดความสมบูรณในเชิงองคความรู และผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ

จิตสังคมของนักเรียน ใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน  

 2.  รูปแบบการบริหารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิต

สังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) 

ปจจัยเชิงนโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) กำหนดเปาหมาย 

 3.  ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ในการเตรียมการมีการสรางปฏิสัมพันธในการทำงาน ประชุมรวมกับครูและ

คณะทำงาน และดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการตรวจแผนปฏิบัติการ การ

ระดมความคิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกข้ันตอนโดยมีการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและ

ชุมชน 

 4.  ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนและผูปกครองนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองไผลอม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนสงเสริมสุขภาวะและจิตสังคม  

 

Abstract  

This research objectives to 1) To study the conditions, problems and issues necessary to 

develop educational institutions that promote physical and psychosocial well-being. 2) To develop 

an educational institution management model that promotes physical and psychosocial well-being. 

3) To experiment with educational institution management models that promote physical and 

psychosocial well-being. And 4) To evaluate and improve the school management model that 

promotes physical and psychosocial well-being. The target group in the research includes students 

in grades 1-6, Ban Nong Phai Lom School, under of Chaiyaphum Primary Educational Service Area 

Office 3. Using research and development frameworks (Research and Development, R&D) there are 

four stages of research: Step 1: Studying problem conditions. (Research: R1) The informant's group is 

1.) The Executive director, Class teacher and The Basic Educational Institution Committee using a 

structured interview. Step 2 Development (D1) The informant's group is 1) The Executive director, 
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Class teacher and The Basic Educational Institution Committee, The Experts and Working Group 

Advisors, Using meeting notes and school management models Analysis. Step 3 Trial (Research: R2) 

The informant's group is the Executive director, Class teacher using operational logs and journals. 

and Step 4 Assessment and Improvement (Development: D2) The informant's group to evaluate the 

use of the school management model includes: The Executive director, Class teacher and The Basic 

Educational Institution Committee, The Experts and Working Group Advisors using the assessment 

form, the use of the school management model. And a group of informants to assess the 

satisfaction of managing the school's education are as follows: Parents of students in grades 4 – 6 of 

academic year 2021 using a satisfaction questionnaire for managing the education of Ban Nong Phai 

Lom School. Use Content analysis was by analyzing the data with triangulation techniques. The 

statistics used include average and standard deviation. The research was conducted between July 

1st, 2020 to March 31rd, 2022. 

The results of study were as follow:  

1. There are problems in personnel and clarity of the operating system and there are 

problems in resource management, learning resources that are scarce and lack cognitive integrity 

and The director, teacher and the Basic Educational Institution Committee need to develop an 

educational institutional management model that promotes the physical and mental social well-

being of students to be systematic and concrete. 

2. The management model develops an educational institutional management model  

that promotes the physical and psychosocial well-being of students of Ban Nong Phai Lom School. 

(Nongphailom Healthy School Model) There are 4 elements is 1) The policy factors and knowledge 

2) Policy promotes 3) Supporting factors. And 4) Goals Setting. 

3. The results of an experimental model of educational institution administration that 

promotes physical and psychosocial well-being among students of Ban Nong Phai Lom School in 

preparation for creating interactions at work, Meeting with teachers and working groups and work 

has evolved and knowledge and learning resources management, there is an action plan check, 

Brainstorming, Learning management, Measurement and evaluation at every step with the 

involvement of teachers, parents and community. 

 4. The results of the overall assessment of the educational institution administration 

model that promotes physical and psychosocial well-being of students at Ban Nong Phai Lom 

School were developed with the highest level of quality. And the students and their parents were 
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satisfied with the education management of Ban Nong Phai Lom School. Overall, it’s at the highest 

level.  

Keywords: Educational management, Healthy and Psychosocial Promoting School 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

นับตั้งแตตนป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยและท่ัวโลกไดประสบกับวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ซ่ึงไดรับการประกาศจากองคการอนามัยโลกใหเปนภาวะฉุกเฉิน

ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern-PHEIC) การแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ทำใหหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยดำเนินการและออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันการแพรเชื้อ 

ลดผลกระทบของการระบาดท่ีมีตอสังคม ซ่ึงขยายวงกวางตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศอยาง

ตอเนื่อง สถานศึกษาซ่ึงเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทอยางมากในการสรางสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย

มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวปฏิบัติเพ่ือการดูแล

สุขภาพอนามัย เพ่ือคุมครองนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเปนชองทางสำคัญท่ีจะชวยใหนักเรียนและครอบครัวไดรับ

ขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือท่ีจะปองกันการติดเชื้อในชุมชนได โดยบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลนักเรียนท่ีมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรค สามารถใหคำแนะนำแกผูปกครองของนักเรียนได ซ่ึงการดำเนินการของ

สถานศึกษาดังกลาวขางตนเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกำหนดความมุงหมายและหลักการศึกษาไววาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย

และจิตใจ อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ และถือวาผูเรียน

มีความสำคัญท่ีสุดใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังนี้ยังสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดแทรกไวในทุกงาน โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรวมมือกันพัฒนานักเรียน สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีไดชี้ใหเห็นถึงความจำเปนในการปรับเปลี่ยน

จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมท้ังดาน

รางกาย สติปญญา อารมณและศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง 

แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะพรอมท้ังมีสมรรถนะ 

ทักษะและความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการดำรงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน (สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) โรงเรียนจึงมีความจําเปนตองเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนให

สามารถบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพและจัดระบบการศึกษาสรางสุขผาน “โรงเรียนสุขภาวะ” 

เพราะโรงเรียนสุขภาวะเปนจัดการเรียนการสอนโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางเสริมให “ผูเรียนเปนสุข” โดยการปรับสภาพ

เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเพ่ิมพฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสรางและระบบตาง ๆ ใหโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัว และ

ชุมชนเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย และสงเสริมสุขภาวะของผูเรียนท้ังดานกาย ใจ สังคมและปญญา เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะท่ี

จําเปนตอการรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2560)  

 จากสภาพปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอสภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการ

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-thai/educational
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-thai/management
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สอนของนักเรียน โดยพบวานักเรียนของโรงเรียนบานหนองไผลอม มีคานิยมเชิงพฤติกรรมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป นักเรียน

บางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค อาทิ มีภาวะติดเกม ไมต้ังใจเรียน นักเรียนบางคนไมใหความรวมมือในการทำ

กิจกรรมกลุม และสภาพครอบครัวของนักเรียนท่ีเปนครอบครัวเกษตรกร และมีสภาพฐานะความเปนอยูท่ีคอนขาง

ยากจนทำใหขาดปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสุขภาพรางกายและจิตใจไดตามวัยท่ีเต็มประสิทธิภาพซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ี

นำไปสูพัฒนาการเรียนรูท่ีไมเต็มศักยภาพ (โรงเรียนบานหนองไผลอม, 2563)  หากมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ังใน

มาตรการปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสมยอมทำใหนักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคมอันเปนเกราะ

ปองกันใหเด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการจัดการศึกษาและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการจัดการใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสุขภาวะท่ีสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี  

  ดังนั้น เพ่ือใหผูเรียนไดรับการฟูมฟกดูแลท้ังดานสุขภาพรางกายใหแข็งแรงและมีการปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคไปพรอมกัน อันจะสงผลตอนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติและจะเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ตอไป ใหเปนท้ังคนเกง คนดี และมีพ้ืนฐานสุขอนามัยท่ีดี ผูวิจัยจึงไดดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ี

สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม  โดยใชกระบวนการรวมมือในการ

ดำเนินงานและเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยไดดำเนินการพัฒนาในรอบป

การศึกษา 2563-2564  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและประเด็นท่ีจำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ

จิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม 

  2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอม 

 3.  เพ่ือทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอม  

 4.  เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอมนี้ ผูวิจัยไดทำการทวบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหได

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว ประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.

2561 โดยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐาน
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ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

โรงเรียนจึงไดกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ท่ีมุงเนนการพัฒนาไปท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีมีประเด็นเรื่องของสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมไวดวย เม่ือพิจารณา

จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) หรือโรคโควิด-19 ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาวะท่ีมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนเปนสุข องคประกอบหลักของโรงเรียนสุขภาวะมี 5 ดาน ประกอบดวย ผูเรียนเปนสุข โรงเรียน

เปนสุข สภาพแวดลอมเปนสุข ครอบครัวเปนสุข และชุมชนเปนสุข (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 

2560) รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนการดำเนินงานเชิงรุกท่ีมีประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนา

สุขภาพแบบองครวม โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนไดพัฒนาท้ังปจจัยภายในบุคคล คือ รางกาย จิตใจ อารมณและจิตวิญญาณ 

และปจจัยภายนอก คือ สังคม สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศนวิทยา (สำนักงานสงเสริมสุขภาพ, 2542) และมีการ

ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการโรงเรียนสงเสริมสุขภาวะ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนดานตางๆ พบวา การพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนนั้นเปนสิ่งสำคัญและเปนหนาท่ีของ

ทุกฝายท่ีจะตองกระทำดำเนินการต้ังแตนักเรียนยังเปนเด็ก การดำเนินการจะตองประสานสัมพันธกันท้ังระบบ

ครอบครัว โรงเรียน ศาสนาและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ในอันท่ีจะสงเสริมเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองท่ีมีความ

สมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ (อังศุมารินทร อังสนันท และฟารุง มีอุดร, 2557; กัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ, 

2561; สุพจนีย พัดจาด, 2562; อุทัยวรรณ ศรีรัตน, 2562) จากนั้นผูวิจัยนำสารสนเทศท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับบริบท

ของโรงเรียนบานหนองไผลอม แลวจึงทำการวิจัยเพ่ือหารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนบาน

หนองไผลอม โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) (มาเรียม นิลพันธ, 2558; 

ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2561; นรินทร สังขรักษา, 2562)  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ใชกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) โดยมีข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

(มาเรียม นิลพันธ, 2558; ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2561; นรินทร สังขรักษา, 2562)  

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพปญหา (Research: R1) 

 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและประเด็นท่ีจำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทาง

รางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูลไดแก ผูชวย

ผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบ

เจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน จากการเลือก

แบบเจาะจง และวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) จากนั้นทำการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  และพรรณนารายละเอียดจาการสัมภาษณ โดยจัดกลุมคำตอบตามหัวขอคำถาม เพ่ือ
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สรุปประเด็นปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันท่ี 1 – 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือท่ีใชในระยะนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครสราง โดยเคร่ืองมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนี

ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซ่ึงมีคามากกวา 

0.50  จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)   

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development: D1)  

 มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยสังเคราะหนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักการ แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารตำรา วรรณกรรม 

สังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมระดมความ

คิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จาก

การเลือกแบบเจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน 

จากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแบบบันทึกการประชุม ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) จากนั้น

วิเคราะหขอมูลดวยกิจกรรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Miles and Huberman, 1994) มี 3 ข้ันตอน ประกอบดวย การ

ลดทอนขอมูล (Data Reduction) การแสดงขอมูล (Data Display) และ การสรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion 

and Verification) แลวนำเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย จากนั้นประเมินตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดย

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และท่ีปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 5 คน ใชแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษากอนนำไป

ทดลองใชจริง ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือท่ีใชในระยะนี้ ไดแก 

แบบบันทึกการประชุมและแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนีความ

สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซ่ึงมีคามากกวา 0.50  

จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)   

ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใช (Research: R2)  

 มีวัตถุประสงค เพ่ือทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากความคิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จาก

การเลือกแบบเจาะจง และครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเก็บขอมูลจากบันทึกการ

ปฏิบัติงานและบันทึกประจำวันในแตละดานตามแผนปฏิบัติการ ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)  

จากนั้นวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสรางขอสรุปจากขอมูลท่ีเปนรูปธรมและจาก

ปรากฎการณท่ีมองเห็น จัดหมวดหมูขอมูล แยกแตละกิจกรรมใหชัดเจนและเปนระบบ เพ่ือสะดวกตอการปรับปรุงและการ

พัฒนาในการดำเนินงาน ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เครื่องมือท่ีใชในระยะนี้ ไดแก แบบบันทึกการปฏิบัติงานและแบบบันทึกประจำวันของสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการ

วิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 

ซ่ึงมีคามากกวา 0.50 จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)   
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ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินและปรับปรุง (Development: D2) 

  มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ

จิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยการประเมินความคิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน 

จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบเจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ท่ีไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 

และท่ีปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 5 คน สอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการสอบถามความ

คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน จากจำนวนท้ังหมด 100 คน โดยกำหนดขนาดกลุมผูให

ขอมูลท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (Yamane, 1973 : 125)  จากการเลือกแบบบังเอิญ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2546) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 ปการศึกษา 2564 จำนวน 41 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือนำขอมูลจากการ

ประเมินมาสะทอนผลการบงชี้ใหเห็นคุณภาพความสำเร็จ มาสรุปผลการดำเนินการตามกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม

ท่ีบรรลุวัตถุประสงคจะสงเสริมและพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธ สวนกิจกรรมใดมีปญหา รวมกันหาสาเหตุของปญหา และ

รวมกันวิเคราะหหาแนวทางกำหนดกลยุทธเพ่ือพัฒนาในวงรอบตอไประยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 31 

มีนาคม พ.ศ. 2565 เครื่องมือท่ีใชในระยะนี้ ไดแก แบบประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาและ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง

จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซ่ึงมีคามากกวา 0.50 จึงถือวา

นำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201) นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือท้ัง 2 ฉบับไปทดลองใช (Try out) เพ่ือ

หาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Cronbach Coefficient) (ชีพสุมน รังสยาธร และ

สุภาพ ฉัตราภรณ, 2549) และกำหนดคาความเชื่อมั่น 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546) 

พบวา แบบประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา มีคาความเชื่อม่ัน คือ α  =  0.86 แบบสอบถามความพึง

พอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีคาความเชื่อม่ัน คือ α  =  0.96 แสดงวาเครื่องมือท้ัง 2 ฉบับ มีความ

นาเชื่อถือสามารถนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวา มีสภาพปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน

และมีปญหาในดานการจัดการทรัพยากรแหลงเรียนรูท่ียังขาดแคลนและขาดความสมบูรณในเชิงองคความรู และ

ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน ใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน  

 2. จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 พบวา รูปแบบการบริหารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุข

ภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มี 

4 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยเชิงนโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) กำหนด

เปาหมาย 
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 3. จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 พบวา ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทาง

รางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ในการเตรียมการมีการสรางปฏิสัมพันธในการทำงาน 

ประชุมรวมกับครูและคณะทำงาน และดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการ

ตรวจแผนปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกข้ันตอนโดยมีการมีสวนรวม

ของครู ผูปกครองและชมุชน 

 4. จากวัตถุประสงคขอท่ี 4 พบวา ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะ

ทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผล  

 1. สภาพปญหาและประเด็นท่ีจำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม มีปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงานและมีปญหา

ในดานการจัดการทรัพยากรแหลงเรียนรูท่ียังขาดแคลนและขาดความสมบูรณในเชิงองคความรู และผูบริหาร ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะ

ทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน ท้ังนี้ เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ ดำเนินการวิจัย

ในระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 สงผลกระทบในวงกวางตอสุขภาวะความปลอดภัยในชีวิตรางกายและจิตใจของนักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงสถานการณการแพรระบาดของโรคนี้เปนโรคระบาดท่ีพบใหมและ

แพรกระจายเชื้อโรคไดรวดเร็ว จึงทำใหครูยังขาดความรูความเขาใจในการรับมือกับปญหา ในการจัดการเรียนรูใน

วิกฤตการณท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะท้ังทางรางกายและจิตใจ สถานศึกษาจึงตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและเอ้ือตอการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพและท่ีสำคัญย่ิงเพ่ือสุขภาวะ

ความปลอดภัยในชีวิต รางกายและจิตใจของนักเรียนอันเปนกำลังสำคัญย่ิงในการพัฒนาเทศชาติ สอดคลองกับแนวคิด

โรงเรียนสุขภาวะท่ีมีเปาหมายสำคัญย่ิงในการสรางความปลอดภัยท้ังในโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัวและชุมชน

และสงเสริมสุขภาวะของผูเรียนท้ังกาย ใจ สังคมและปญญา ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท   

ศรีเชื้อ และคณะ (2561) ไดทำการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา สภาพการดำเนินงานกอน

เขารวมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุมเปาหมายสวนใหญดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบายและหลักการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยครูผูสอนเปนผูดำเนินการจัดการเรียนรูดวย

ตนเองควบคูกับการใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะของผูเรียนตามบริบทของโรงเรียน สวนความตองการการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุมเปาหมาย พบวา ภาพรวมของความตองการการบริหาร

จัดการโรงเรียนสุขภาวะอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.18 โดยความตองการพัฒนาและใหบริหารจัดการมาก

ท่ีสุด ไดแก องคประกอบท่ี 2 ดานผูเรียนมีสุขภาวะ ดานการพัฒนาปญญาภายนอก มีความตองการรอยละเฉลี่ยเทากับ 
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93.00 รองลงมาไดแก องคประกอบท่ี 2 ดานผูเรียนมีสุขภาวะ ดานการพัฒนาปญญาภายในท่ีมีความตองการรอยละ

เฉลี่ยเทากับ 91.00 ตามลำดับ  
  2. รูปแบบการบริหารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มีองคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยเชิง

นโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) การกำหนดเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของอังศุมารินทร อังสนันท และฟารุง มีอุดร (2557 : 3032-3042) เร่ือง การสรางเสริมสุขภาวะในโรงเรียนวิถีชุมชน

ทองถ่ิน งานวิจัยของกัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ (2561) เร่ือง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชกระบวนการ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 งานวิจัยของ      

สุพจนีย พัดจาด (2562 : 67-89) เร่ือง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดตาก งานวิจัยของอุทัยวรรณ ศรีรัตน (2562) เร่ือง การเปนโรงเรียนแหงความสุขของโรงเรียนชุมชนบานหนอง

ฝาย ซ่ึงงานวิจัยขางตนไดผานการสังเคราะหขอมูล  โดยนำขอมูลท่ีรวบรวมดวยเทคนิคแบบสามเสา (Triangulation)  

และวิเคราะหความซ้ำซอนของตัวแปร จึงนำไปเปนองคประกอบในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริม

สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม  

  3.  ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอม ในการเตรียมการมีการสรางปฏิสัมพันธในการทำงาน ประชุมรวมกับครูและคณะทำงาน  ใน

การดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการตรวจแผนปฏิบัติการ การระดมความ

คิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกข้ันตอนโดยมีการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและชุมชน ผาน

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ 

(2561) เร่ือง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะหลังใชกระบวนการ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย สามารถกำหนดปจจัยการบริหารจัดการตาม

ทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ไดตามกระบวนการหลัก ไดแก ดานปจจัย (Input) ดานกระบวนการ 

(Process) และดานผลลัพธ (Input) โดยมีการกำหนดกิจกรรมหรือแนวทาง สื่อหรืออุปกรณ และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให

สามารถดำเนินการไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

  4.  ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ

นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนและผูปกครองนักเรียนมี

ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองไผลอม ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของกัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา 

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยูในระดับมาก  
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
ปจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ไดดวยองคประกอบการทำงานเปน

ทีมโดยหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและมีคณะทำงานผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ในการนำผลการวิจัยไปใช ผูบริหารหรือผู

มีสวนเกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการบริหารแบบมีสวนรวมโดยอาศัยหลักการทำงานเปนทีมโดยเปนตัวแปรสำคัญ

ท่ีจะทำใหปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะเสริมกระบวนการขับเคลื่อนดำเนินไปไดอยางย่ังยืน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
ควรมีการวิเคราะหในมิติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหาร อาทิ 

การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหในรูปของอนุกรมเวลา (Time-Series Analysis) ซ่ึงกระทำไดหลังจากท่ีมีการ

ทดลองใชในระยะเวลาท่ีผานไปแลวระยะหนึ่ง 

 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยเลมนี้ สำเร็จลุลวงลงดวยความอนุเคราะหของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ไดแก คณะผูเชี่ยวชาญ 

ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ  ภูสีออน ผูชวยศาสตราจารยภมรพรรณ ยุรยาตร นายนิวัฒน แกวเพชร 

นายไมยมิตร ปองวิชัย และนายถนอมจิต อินทอง ท่ีคอยใหคำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ วิพากษ เสนอแนะ 

แนะนำตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ไวเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส โรงพยาบาลจตัุรัส ท่ีคอยใหคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  

ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาและอดีตผูบังคับบัญชาทุกระดับของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3 ท่ีคอยสนับสนุนและสงเสริมใหผูวิจัยไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูนำชุมชน ผูนำทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผลอม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ท่ีใหการสนับสนุน รวมแรงรวมใจ

ในการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้ 

ขอนอมรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คณาจารยท่ีคอยประสิทธ์ิประสาทวิชา คูสมรมและครอบครัวท่ีคอย

เปนกำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอด ผูวิจัยขอมอบประโยชนใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากงานวิจัยคร้ังนี้ใหแกวงการศึกษา

และผูมีสวนสนบัสนุนท่ีกลาวมาขางตน 
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