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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ใชกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
สภาพปญหาและประเด็นที่จำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 2) เพื่อพัฒนา
รูป แบบการบริหารสถานศึก ษาที่ สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 3) เพื่ อทดลองใช รูป แบบการบริห าร
สถานศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม สุ ข ภาวะทางร า งกายและจิ ต สั งคม และ 4) เพื่ อ ประเมิ น และปรับ ปรุ ง รูป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1-6 โรงเรียนบานหนองไผลอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีการวิจัย 4 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหา (Research: R1) กลุมผูใหขอมูล ไดแก 1) ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครู
ประจำชั้น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) กลุมผูใหขอมูล ไดแก 1) ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาคณะทำงาน โดยใชแบบบันทึกการประชุมและแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช (Research: R2) กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน ครูประจำ
ชั้ น โดยใช แ บบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง าน และแบบบั น ทึ ก ประจำวั น และขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
(Development: D2) กลุมผูใหขอมูลในการประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูชวยผูอำนวยการ
โรงเรียน ครูป ระจำชั้น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผูเชี่ย วชาญและที่ ป รึก ษาคณะทำงาน โดยใชแ บบ
ประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา และกลุมผูใหขอมูลในการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ไดแก ผูปกครองของนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2564 โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองไผลอม ตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพดวยเทคนิค

ผูอำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองไผลอม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
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แบบสามเส า (Triangulation) และวิเคราะห ข อมู ล ด วยการวิเคราะห เนื้ อหา (Content analysis) สถิ ติที่ ใช ได แ ก
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนินการวิจัยระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลการศึกษาพบวา
1. มีปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงานและมีปญหาในดานการจัดการ
ทรัพยากรแหลงเรียนรูที่ยังขาดแคลนและขาดความสมบูรณ ในเชิงองคความรู และผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคมของนักเรียน ใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน
2. รูปแบบการบริหารพัฒ นารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิต
สังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มี 4 องคประกอบ ไดแก 1)
ปจจัยเชิงนโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) กำหนดเปาหมาย
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบ านหนองไผลอม ในการเตรียมการมีก ารสรางปฏิ สัม พั น ธในการทำงาน ประชุมรวมกับ ครูแ ละ
คณะทำงาน และดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการตรวจแผนปฏิบัติการ การ
ระดมความคิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกขั้นตอนโดยมีการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและ
ชุมชน
4. ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนและผูปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองไผลอม ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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 wellbeing 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
ภาคโปสเตอร
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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 ประเทศไทยและทั่วโลกไดประสบกับวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ซึ่งไดรับการประกาศจากองคการอนามัยโลกใหเปนภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern-PHEIC) การแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำใหหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยดำเนินการและออกมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
ลดผลกระทบของการระบาดที่มีตอสังคม ซึ่งขยายวงกวางตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศอยาง
ตอเนื่อง สถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทอยางมากในการสรางสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวปฏิบัติเพื่อการดูแล
สุขภาพอนามัย เพื่อคุมครองนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเปนชองทางสำคัญที่จะชวยใหนักเรียนและครอบครัวไดรับ
ขอมูลที่ถูกตอง เพื่อที่จะปองกันการติดเชื้อในชุมชนได โดยบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลนักเรียนที่มีความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรค สามารถใหคำแนะนำแกผูปกครองของนักเรียนได ซึ่งการดำเนินการของ
สถานศึกษาดังกลาวขางตนเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดความมุงหมายและหลักการศึกษาไววาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
และจิตใจ อยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ และถือวาผูเรียน
มีความสำคัญที่สุดใหคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งนี้ยังสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคสอดแทรกไวในทุกงาน โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรวมมือกันพัฒนานักเรียน สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ไดชี้ใหเห็นถึงความจำเปนในการปรับเปลี่ยน
จุดเนน ในการพัฒ นาคุณ ภาพคนในสังคมไทยให มีคุ ณ ธรรมและมี ความรอบรูอยางเท าทัน ให มีความพรอมทั้งดาน
รางกาย สติปญญา อารมณและศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง
แนวการพัฒ นาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพรอมทั้งมีสมรรถนะ
ทักษะและความรูพื้ น ฐานที่จ ำเปน ในการดำรงชีวิต อัน จะสงผลตอการพัฒ นาประเทศแบบยั่ งยืน (สำนัก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) โรงเรียนจึงมีความจําเปนตองเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนให
สามารถบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพและจัดระบบการศึกษาสรางสุขผาน “โรงเรียนสุขภาวะ”
เพราะโรงเรียนสุขภาวะเปนจัดการเรียนการสอนโดยมีเปาหมายเพื่อสรางเสริมให “ผูเรียนเปนสุข” โดยการปรับสภาพ
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสรางและระบบตาง ๆ ใหโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัว และ
ชุมชนเปนพื้นที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาวะของผูเรียนทั้งดานกาย ใจ สังคมและปญญา เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่
จําเปนตอการรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2560)
จากสภาพปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอสภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการ
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สอนของนักเรียน โดยพบวานักเรียนของโรงเรียนบานหนองไผลอม มีคานิยมเชิงพฤติกรรมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป นักเรียน
บางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค อาทิ มีภาวะติดเกม ไมตั้งใจเรียน นักเรียนบางคนไมใหความรวมมือในการทำ
กิจกรรมกลุม และสภาพครอบครัวของนักเรียนที่เปนครอบครัวเกษตรกร และมีสภาพฐานะความเปนอยูที่คอนขาง
ยากจนทำใหขาดปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสุขภาพรางกายและจิตใจไดตามวัยที่เต็มประสิทธิภาพซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่
นำไปสูพัฒนาการเรียนรูที่ไมเต็มศักยภาพ (โรงเรียนบานหนองไผลอม, 2563) หากมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งใน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสมยอมทำใหนักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคมอันเปนเกราะ
ปองกันใหเด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการจัดการศึกษาและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการจัดการใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสุขภาวะที่สงเสริมสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
ดังนั้น เพื่อใหผูเรียนไดรับการฟูมฟกดูแลทั้งดานสุขภาพรางกายใหแข็งแรงและมีการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคไปพรอมกัน อันจะสงผลตอนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนของชาติและจะเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ
ตอไป ใหเปนทั้งคนเกง คนดี และมีพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี ผูวิจัยจึงไดดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยใชกระบวนการรวมมือในการ
ดำเนินงานและเปนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไดดำเนินการพัฒนาในรอบป
การศึกษา 2563-2564
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและประเด็นที่จำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบริห ารสถานศึ ก ษาที่ สงเสริม สุข ภาวะทางรางกายและจิตสั งคมของนั กเรีย น
โรงเรียนบานหนองไผลอ ม
3. เพื่อทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน
โรงเรียนบานหนองไผลอม
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจั ย เรื่อง รูป แบบการบริห ารสถานศึกษาที่ สงเสริม สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนั ก เรีย น
โรงเรียนบานหนองไผลอมนี้ ผูวิจัยไดทำการทวบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหได
รูป แบบการบริห ารสถานศึก ษาที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ บรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามที่ ค าดหวังไว ประกอบด วยแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2561 โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐาน
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ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
โรงเรียนจึงไดกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ขึ้นใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ที่มุงเนนการพัฒนาไปที่ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่มีประเด็นเรื่องของสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมไวดวย เมื่อพิจารณา
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) หรือโรคโควิด-19 ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาวะที่มีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนสุข องคประกอบหลักของโรงเรียนสุขภาวะมี 5 ดาน ประกอบดวย ผูเรียนเปนสุข โรงเรียน
เปนสุข สภาพแวดลอมเปนสุข ครอบครัวเปนสุข และชุมชนเปนสุข (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ,
2560) รวมกับแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา
สุขภาพแบบองครวม โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนไดพัฒนาทั้งปจจัยภายในบุคคล คือ รางกาย จิตใจ อารมณและจิตวิญญาณ
และปจจัยภายนอก คือ สังคม สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศนวิทยา (สำนักงานสงเสริมสุขภาพ, 2542) และมีการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการโรงเรียนสงเสริมสุขภาวะ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนดานตางๆ พบวา การพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนนั้นเปนสิ่งสำคัญและเปนหนาที่ของ
ทุ ก ฝ ายที่ จ ะต อ งกระทำดำเนิ น การตั้ งแต นั ก เรียนยังเป น เด็ ก การดำเนิ น การจะต อ งประสานสั ม พั น ธกั น ทั้ งระบบ
ครอบครัว โรงเรียน ศาสนาและสถาบั น ทางสังคมอื่น ๆ ในอัน ที่จ ะสงเสริมเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองที่มีความ
สมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ (อังศุมารินทร อังสนันท และฟารุง มีอุดร, 2557; กัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ,
2561; สุพจนีย พัดจาด, 2562; อุทัยวรรณ ศรีรัตน, 2562) จากนั้นผูวิจัยนำสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะหรวมกับบริบท
ของโรงเรียนบานหนองไผลอม แลวจึงทำการวิจัยเพื่อหารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียนบาน
หนองไผลอม โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development, R&D) (มาเรียม นิลพันธ, 2558;
ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2561; นรินทร สังขรักษา, 2562)
วิธีดำเนินการวิจัย
ใชกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้
(มาเรียม นิลพันธ, 2558; ทรงศักดิ์ ภูสีออน, 2561; นรินทร สังขรักษา, 2562)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหา (Research: R1)
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาและประเด็นที่จำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูลไดแก ผูชวย
ผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบ
เจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง และวิเคราะหขอมูลของสถานศึกษา ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) จากนั้นทำการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และพรรณนารายละเอียดจาการสัมภาษณ โดยจัดกลุมคำตอบตามหัวขอคำถาม เพื่อ
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สรุปประเด็นปญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 1 – 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใชในระยะนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครสราง โดยเครื่องมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนี
ความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีคามากกวา
0.50 จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยสังเคราะหนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารตำรา วรรณกรรม
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมระดมความ
คิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จาก
การเลือกแบบเจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน
จากการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแบบบันทึกการประชุม ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) จากนั้น
วิเคราะหขอมูลดวยกิจกรรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Miles and Huberman, 1994) มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การ
ลดทอนขอมูล (Data Reduction) การแสดงขอมูล (Data Display) และ การสรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion
and Verification) แล วนำเสนอข อมู ลเป นข อความแบบบรรยาย จากนั้ นประเมิ นตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ปแบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และที่ปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 5 คน ใชแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษากอนนำไป
ทดลองใชจริง ระยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใชในระยะนี้ ไดแก
แบบบันทึกการประชุมและแบบวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนีความ
สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50
จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช (Research: R2)
มีวัตถุประสงค เพื่อทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากความคิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน จาก
การเลือกแบบเจาะจง และครูประจำชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเก็บขอมูลจากบันทึกการ
ปฏิบัติงานและบันทึกประจำวันในแตละดานตามแผนปฏิบัติการ ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
จากนั้ นวิเคราะห ขอมู ลแบบอุ ปนั ย (Analytic Induction) โดยการตีความสรางข อสรุปจากขอมู ลที่ เป นรูปธรมและจาก
ปรากฎการณที่มองเห็น จัดหมวดหมูขอมูล แยกแตละกิจกรรมใหชัดเจนและเปนระบบ เพื่อสะดวกตอการปรับปรุงและการ
พั ฒนาในการดำเนิ นงาน ระยะเวลาในการวิจั ย ระหว างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เครื่องมือที่ใชในระยะนี้ ไดแก แบบบันทึกการปฏิบัติงานและแบบบันทึกประจำวันของสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการ
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00
ซึ่งมีคามากกวา 0.50 จึงถือวานำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201)
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง (Development: D2)
มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม โดยการประเมินความคิดเห็นของผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน
จากการเลือกแบบเจาะจง ครูประจำชั้น ป.1 – ป.6 จำนวน 6 คน จากการเลือกแบบเจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ไมใชบุคลากรของโรงเรียนบานหนองไผลอม จำนวน 7 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
และที่ปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 5 คน สอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน จากจำนวนทั้งหมด 100 คน โดยกำหนดขนาดกลุมผูให
ขอมูลที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (Yamane, 1973 : 125) จากการเลือกแบบบังเอิญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ปการศึกษา 2564 จำนวน 41 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อนำขอมูลจากการ
ประเมินมาสะทอนผลการบงชี้ใหเห็นคุณภาพความสำเร็จ มาสรุปผลการดำเนินการตามกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงคจะสงเสริมและพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธ สวนกิจกรรมใดมีปญหา รวมกันหาสาเหตุของปญหา และ
รวมกันวิเคราะหหาแนวทางกำหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาในวงรอบตอไประยะเวลาในการวิจัย ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31
มี น าคม พ.ศ. 2565 เครื่ องมื อที่ ใช ในระยะนี้ ได แก แบบประเมิ น ผลการใช รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเครื่องมือนี้ผานการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง
จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลว พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 จึงถือวา
นำไปใชได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546 : 201) นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับไปทดลองใช (Try out) เพื่อ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α - Cronbach Coefficient) (ชีพสุมน รังสยาธร และ
สุภาพ ฉัตราภรณ, 2549) และกำหนดค า ความเชื่ อ มั่น 80 เปอรเ ซ็น ตขึ้น ไป (สุ ช าติ ประสิท ธิ์ รัฐ สิน ธุ , 2546)
พบว า แบบประเมินผลการใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่น คือ α = 0.86 แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี ค าความเชื่ อมั่ น คื อ α = 0.96 แสดงว าเครื่องมื อทั้ ง 2 ฉบั บ มี ความ
นาเชื่อถือสามารถนำไปใช เก็ บ รวบรวมข อมู ล ได สถิติที่ใชในการวิเคราะห ข อมูล ได แก ค าเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. จากวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา มีสภาพปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงาน
และมีปญ หาในดานการจัดการทรัพยากรแหลงเรียนรูที่ยังขาดแคลนและขาดความสมบูรณ ในเชิงองคความรู และ
ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน ใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน
2. จากวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา รูปแบบการบริหารพัฒ นารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุข
ภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มี
4 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยเชิงนโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) กำหนด
เปาหมาย
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3. จากวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ในการเตรียมการมีการสรางปฏิสัมพันธในการทำงาน
ประชุมรวมกับครูและคณะทำงาน และดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการ
ตรวจแผนปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกขั้นตอนโดยมีการมีสวนรวม
ของครู ผูปกครองและชุมชน
4. จากวัตถุประสงคขอที่ 4 พบวา ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะ
ทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
1. สภาพปญหาและประเด็นที่จำเปนตอการพัฒนาสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
ของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม มีปญหาในดานบุคลากรและความชัดเจนของระบบการปฏิบัติงานและมีปญหา
ในดานการจัดการทรัพยากรแหลงเรียนรูที่ยังขาดแคลนและขาดความสมบูรณในเชิงองคความรู และผูบริหาร ครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตองการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะ
ทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนใหเปนระบบและมีรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการวิจัย
ในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในสถานการณ การแพรระบาดของโรค
COVID-19 สงผลกระทบในวงกวางตอสุขภาวะความปลอดภัยในชีวิตรางกายและจิตใจของนั กเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา และประชาชนโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคนี้ เป น โรคระบาดที่ พ บใหม แ ละ
แพรกระจายเชื้อโรคไดรวดเร็ว จึงทำใหครูยังขาดความรูความเขาใจในการรับมือกับปญหา ในการจัดการเรียนรูใน
วิกฤตการณ ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะทั้งทางรางกายและจิตใจ สถานศึกษาจึงตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและเอื้อตอการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพและที่สำคัญยิ่งเพื่อสุขภาวะ
ความปลอดภัยในชีวิต รางกายและจิตใจของนักเรียนอันเปนกำลังสำคัญยิ่งในการพัฒนาเทศชาติ สอดคลองกับแนวคิด
โรงเรียนสุขภาวะที่มีเปาหมายสำคัญยิ่งในการสรางความปลอดภัยทั้งในโรงเรียน สภาพแวดลอม ครอบครัวและชุมชน
และสงเสริมสุขภาวะของผูเรียนทั้งกาย ใจ สังคมและปญญา ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท
ศรีเชื้อ และคณะ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา สภาพการดำเนินงานกอน
เขารวมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของกลุมเปาหมายสวนใหญดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบายและหลักการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยครูผูสอนเปนผูดำเนินการจัดการเรียนรูดวย
ตนเองควบคู กั บ การใช ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม (DLTV) และจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นเพื่ อ เสริ ม สร า ง
คุ ณ ลั ก ษณะของผู เรี ย นตามบริ บ ทของโรงเรี ย น ส ว นความต อ งการการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นสุ ข ภาวะ โดยใช
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุมเปาหมาย พบวา ภาพรวมของความตองการการบริหาร
จัดการโรงเรียนสุขภาวะอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.18 โดยความตองการพัฒนาและใหบริหารจัดการมาก
ที่สุด ไดแก องคประกอบที่ 2 ดานผูเรียนมีสุขภาวะ ดานการพัฒนาปญญาภายนอก มีความตองการรอยละเฉลี่ยเทากับ
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93.00 รองลงมาไดแก องคประกอบที่ 2 ดานผูเรียนมีสุขภาวะ ดานการพัฒนาปญญาภายในที่มีความตองการรอยละ
เฉลี่ยเทากับ 91.00 ตามลำดับ
2. รูปแบบการบริหารพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม (Nongphailom Healthy School Model) มีองคประกอบ ไดแก 1) ปจจัยเชิง
นโยบายและองคความรู 2) การขับเคลื่อน 3) ปจจัยสนับสนุน และ 4) การกำหนดเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอังศุมารินทร อังสนันท และฟารุง มีอุดร (2557 : 3032-3042) เรื่อง การสรางเสริมสุขภาวะในโรงเรียนวิถีชุมชน
ทองถิ่น งานวิจัยของกัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ (2561) เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใชกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 งานวิจัยของ
สุพจนีย พัดจาด (2562 : 67-89) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดตาก งานวิจัยของอุทัยวรรณ ศรีรัตน (2562) เรื่อง การเปนโรงเรียนแหงความสุขของโรงเรียนชุมชนบานหนอง
ฝาย ซึ่งงานวิจัยขางตนไดผานการสังเคราะหขอมูล โดยนำขอมูลที่รวบรวมดวยเทคนิคแบบสามเสา (Triangulation)
และวิเคราะหความซ้ำซอนของตัวแปร จึงนำไปเปนองคประกอบในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริม
สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของนักเรียน
โรงเรียนบานหนองไผลอม ในการเตรียมการมีการสรางปฏิสัมพันธในการทำงาน ประชุมรวมกับครูและคณะทำงาน ใน
การดำเนินงานมีการพัฒนาและบริหารจัดการองคความรูและแหลงเรียนรู มีการตรวจแผนปฏิบัติการ การระดมความ
คิดเห็น การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลทุกขั้นตอนโดยมีการมีสวนรวมของครู ผูปกครองและชุมชน ผาน
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท ศรีเชื้อ และคณะ
(2561) เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะหลังใชกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย สามารถกำหนดปจจัยการบริหารจัดการตาม
ทฤษฎีระบบ (System Approach Model) ไดตามกระบวนการหลัก ไดแ ก ดานป จจัย (Input) ดานกระบวนการ
(Process) และดานผลลัพธ (Input) โดยมีการกำหนดกิจกรรมหรือแนวทาง สื่อหรืออุปกรณ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อให
สามารถดำเนินการไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ผลการประเมินในภาพรวมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนบานหนองไผลอม ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนและผูปกครองนักเรียนมี
ความพึ งพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหนองไผลอม ในภาพรวมอยูในระดั บ มากที่ สุด สอดคลองกับ
งานวิจัย ของกั ม ปนาท ศรีเชื้ อ และคณะ (2561) ได ท ำการวิจัยเรื่อง การบริห ารจัดการโรงเรีย นสุข ภาวะ โดยใช
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 พบวา
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะในภาพรวมอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ปจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ไดดวยองคประกอบการทำงานเปน
ทีมโดยหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและมีคณะทำงานผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการนำผลการวิจัยไปใช ผูบริหารหรือผู
มีสวนเกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการบริหารแบบมีสวนรวมโดยอาศัยหลักการทำงานเปนทีมโดยเปนตัวแปรสำคัญ
ที่จะทำใหปจจัยอื่นๆ ที่จะเสริมกระบวนการขับเคลื่อนดำเนินไปไดอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิเคราะหในมิติอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหาร อาทิ
การวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหในรูปของอนุกรมเวลา (Time-Series Analysis) ซึ่งกระทำไดหลังจากที่มีการ
ทดลองใชในระยะเวลาที่ผานไปแลวระยะหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เล ม นี้ สำเร็จ ลุ ล วงลงด วยความอนุ เคราะห ข องผู มี ส วนเกี่ ย วข อ งต างๆ ได แ ก คณะผู เชี่ ย วชาญ
ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน ผูชวยศาสตราจารยภมรพรรณ ยุรยาตร นายนิวัฒน แกวเพชร
นายไมยมิตร ปองวิชัย และนายถนอมจิต อิน ทอง ที่ค อยให ค ำแนะนำในการพั ฒ นาเครื่องมื อ วิพ ากษ เสนอแนะ
แนะนำตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ไวเปนอยางสูง
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส โรงพยาบาลจัตุรัส ที่คอยใหคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ
ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาและอดีตผูบังคับบัญชาทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ที่คอยสนับสนุนและสงเสริมใหผูวิจัยไดพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ขอขอบคุ ณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ผูน ำชุ มชน ผูน ำท อ งถิ่น ผูป กครองนั กเรีย น
โรงเรียนบานหนองไผลอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่ใหการสนับสนุน รวมแรงรวมใจ
ในการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้
ขอนอมรำลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คณาจารยที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชา คูสมรมและครอบครัวที่คอย
เปนกำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอด ผูวิจัยขอมอบประโยชนใดๆ ก็ตามที่เกิดจากงานวิจัยครั้งนี้ใหแกวงการศึกษา
และผูมีสวนสนับสนุนที่กลาวมาขางตน
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