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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสุขภาวะของนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์สุขภาวะของ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น2ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การ
ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระยะที่ 2 การ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวจิยัพบวา่ 1. องคป์ระกอบและตัวบง่ชีส้ขุภาวะของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด
เลก็ ซึง่ไดม้าจากการสงัเคราะหเ์อกสาร ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 42 ตวับง่ชี ้2. สภาพปจัจบุนัปญัหาและ
สภาพทีพ่งึประสงคส์ขุภาวะของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ พบว่า 2.1 สภาพปจัจุบนัปญัหา
ดา้นสุขภาวะของนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่สภาพครอบครวัเป็น
ครอบครวัท่ีมฐีานะคอ่นขา้งยากจน ครอบครวัมรีายไดน้อ้ย นกัเรยีนไมไ่ดอ้ยูก่บับดิา มารดา สว่นใหญอ่ยูก่บั  
ปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติ นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ทำาให้นักเรียนก้าวร้าว เห็นแก่ตัว  
ตดิเกม ลักขโมย ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไมม่รีะเบยีบวินยั ขาดความรบัผดิชอบ 2.2 สภาพทีพ่งึประสงค์
ต่อการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ ต้องการให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
(ปัญญา) 
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Abstract
This research aimed to: 1) study the factors and indicators for the health conditions of 

the students in the small-sized primary schools, 2) study the current conditions and problemsand 
the desired health conditions of the students in the small-sized primary schools. The research 
procedures included 2 phases composing of Phase 1: the study on the factors and indicators 
for the health conditions of the students in the small-sized primary schools, Phase 2: studying  
the current conditions and problemsand desired health conditions of the students  
in the small-sized primary schools. The instruments for collecting the data consisted of the 
questionnaires, Evaluation form and interview forms. The statistics for the data analysis  
covered the mean, standard deviation, percentage and the content analysis.

The research findings revealed that: 1. The factors and indicators for the 
health conditions of the students in the small-sized primary schools included 4  
factors within 42 indicators. 2. The current conditions and problemsand the desired 
health conditions of the students in the small-sized primary schools revealed that: 
2.1 The current conditions and problemsin the health conditions of the students in the 
small-sized primary schools implied that most families were rather poor and gained few 
incomes ; the students did not live with parents but with grandparents or cousins brought 
the students to lack enough care affecting to the poor welfare ; the guardians did not  
promote them in studying, the students lacked caring for their physical health and  
obtained innutritious food enabling them to lack warmth causing rough mind, selfishness, 
untrusting people, being self-unconfident, engrossing games, stealing, damaging public as-
sets, indiscipline and irresponsibility. 2.2 The desired health conditions of the students in 
the small-sized primary schools revealed that: the needs on the development for the health 
conditions of the students were in 4 aspects, containing physical health, mental health, social 
health and Spiritual health conditions.

Keywords: Modelม health condition development of the students 

บทนำา
นานาประเทศได้หันมาให้ความสำาคัญ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซ่ึงปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาดังกล่าว  
ประกอบไปด้วย ปริมาณและคุณภาพของ

ประชาชน ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ การสะสม
ทุนในการพัฒนา และความเจริญด้านเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพประชาชนน้ัน 
นอกจากการพัฒนาด้านการศึกษาแล้วยังรวมถึง
การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของประชาชน
และเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติด้วย เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศชาติในทุกๆ ด้านต้องอาศัย
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ประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้ประเทศชาติได้
รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองได้ตามลำาดับ ซึ่งการ
พัฒนาคนให้สมบูรณ์ทุกด้าน และเน้นให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการพัฒนา
ต้องเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ซึ่งเครื่องมือสำาคัญในการ
พัฒนาคือ การศึกษา ในขณะเดียวกันการดูแล
ส่งเสริมด้านสุขภาพเด็กก็ต้องพัฒนาและให้ความ
สำาคัญควบคู่กันไปด้วย โดยเป้าหมายหลักคือการ
สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ในการดำารงชวีติทัง้สว่นตวัและการงานเปน็คนเกง่
ในวิชาชีพ เป็นคนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
เป็นคนดีของสังคม มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์
เหมาะสมตามวยั มพีฤติกรรมสขุภาพดี พร้อมทัง้มี
วฒุภิาวะทางอารมณท์ีเ่หมาะสม มเีกยีรต ิมคีวาม
ภูมิใจในตนเอง และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การมีสุขภาพดี จะเป็นส่วนเสริมสร้างให้ร่างกาย
และจติใจพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้เพ่ิมพูนสตปิญัญามาก
ขึ้น รู้จักปฏิบัติต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมออ
ย่างเหมาะสม กจ็ะย้อนกลบัทำาใหส้ขุภาพดีขึน้ด้วย 
เป็นวงจรเช่นนี้ ครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำางาน 
และสถาบันการศึกษาทุกระดับล้วนมีส่วนพัฒนา
คนในมิติดังกล่าว (พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2552: 
32-38) 

เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้า
หมายดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2542 มุ่งให้สถานศึกษาจัดทำา
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินขององค์กรภายนอกและเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และสอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่ง
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย โดยมี
มาตรฐานเป็นตัวกำากับในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่

เป้าหมายดังกล่าว (สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2552: 1) ดังนั้นโรงเรียนมีหน้าที่ใน
การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน เพื่อบรรลุเป้าประสงค์โดยเฉพาะด้าน
ผู้เรียนมีความสุข ประกอบด้วยความสุขทางกาย 
ทางจิตใจ ทางสังคม และทางสติปัญญา สุขภาวะ
เป็นแนวคิดที่มีความหมายในเชิงบวกโดยให้ความ
สำาคัญกับพฤติกรรม และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อสุขภาวะของตนเองในทุกมิติตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล (สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2549: 23-24) เป้าหมาย
การพฒันาสขุภาวะในโรงเรยีนสามารถจำาแนก เปา้
หมายได้ 4 ด้าน คือ คนมีสุขภาวะ โรงเรียนมีสุข
ภาวะ สิ่งแวดล้อมมีสุขภาวะ และชุมชน สังคมมี
สุขภาวะ นั้นคือสุขภาวะในโรงเรียนเป็นความรับ
ผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมไม่เฉพาะครูหรือ
เด็กนักเรียนเท่านั้น (ประวิต เอราวรรณ์, 2547: 
44) และวิทยาการตา่งๆ เพือ่พฒันาชมุชนใหส้อด
ล้องกับสภาพปัญหาความต้องการรวมทั้งหาวิธี
การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546: 14) เนื่องจากโรงเรียนมีส่วนสำาคัญอย่าง
ยิง่ในการพฒันาคุณภาพของคน จะสง่ผลตอ่ความ
เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ

สถานศึกษาในระดับต่างๆ จะจัดการ
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
ได้นั้นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งของระบบการ
ศึกษา คือ สุขภาวะของตัวผู้เรียน สถานศึกษา
จำาเป็นต้องบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งเป็นไปตามนิยามองค์การอนามัย
โลก ที่ได้กล่าวไว้ว่า “Health is complete  
physical, mental, social and spiritual  
well-being”หมายความว่า สุขภาพ คือสุขภาวะที่
สมบรูณ ์และเชือ่มโยงกนัเปน็องคร์วมอยา่งสมดลุ
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ท้ังทางกาย จิตใจ สังคม และทางจิตวิญญาณ  
จะเห็นได้ว่า สุขภาวะ คือความสุขและคุณค่า
ของชีวิต ได้แก่ การมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  
ไม่เจ็บป่วย ไม่พิการ สติปัญญาดี เบิกบาน ร่าเริง 
แจม่ใส หรอืภาวะของความอยู่ดีมสีขุ สอดคลอ้งกบั 
พณิสดุา สริธิรงัศร,ี 2557: 59 ทีก่ล่าวในโครงการ
นำารอ่งการจัดการศกึษา การมสีว่นรว่มขององคก์ร
ในชมุขนเพือ่สขุภาวะคนไทยมเีจตนารมณ์และวสิยั
ทัศน์ การสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ในอันที่จะนำาพาให้คนไทย
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมและดำารงชีวิตได้
อยา่งมคีวามสขุ อยา่งไรกต็ามในปจัจบัุนหน่วยงาน 
ต่างๆ หลายหน่วยงาน มองเรื่องสุขภาพของ
คนไทยอย่างจำา กัดด้วยวิธี คิดแบบชีวกลไก
ทางการแพทย์ มองปัญหาสุขภาพเป็นเพียงเรื่อง
อวัยวะเท่าน้ัน ทำาให้ขาดความเข้าใจถึงมิติทาง
สังคม และจิตวิญญาณ ได้แก่ สุขภาพองค์รวม 
ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ นสุ ขภาวะที่ เ ชื่ อม โย งกั บมิ ติ ท า ง
ปัญญา ศาสนธรรม และโลกุตรวิสัย (โกมาตร  
จึงเสถียรทรัพย์, 2545: 89) ซึ่งขัดแย้งกับ 
ความหมายของ (ประเวศ วะส,ี 2551: 1) ทีก่ลา่ววา่ 
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง ทางกาย  
ทางจิต ทางสังคม ทางสติปัญญา สุขภาวะทั้ง 4 
ด้าน เชื่อมโยงกันเป็นแบบบูรณาการ ทางกาย 
ประกอบด้วยร่างกายแข็งแรง ความปลอดภัย
สารพิษ ความปลอดภัยจากการมีสัมมาชีพ  
ทางจิตประกอบด้วยความดีความงาม หรือ 
สุนทรียะ ความสงบ ความมีสติ ทางสังคม 
ประกอบด้วย สังคมสุสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์
ทีด่ใีนทกุระดบั สงัคมเข้มแขง็ สังคมยุติธรรม สงัคม
สนัต ิและทางปญัญา ประกอบดว้ยปญัญารูร้อบ รู ้
เท่ากัน ปัญญาทำาเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น
ปัญญาบรรลุอิสรภาพ

โรงรียนประถมศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ซึ่งปัญหาสุขภาวะที่

สำาคัญของเด็กวัยเรยีนทีพ่บในชนบท ได้แก่ โรคฟันผุ  
ปัญหาภาวะโภชนาการ และปัญหาโรคที่เก่ียวกับ 
สุขวิทยาส่วนบุคคลอีกหลายปัญหาได้แก่ เหา 
กลาก เกลือ้น ซึง่พบมากในกลุม่นักเรยีนรบัประถม
ศึกษา ซึ่งปัญหาสุขภาพและความสะอาดของเด็ก
มีควาสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูของมารดาส่วนการ
พัฒนาทางร่างกายและภาวะสุขภาพของเด็กอายุ 
6-12 ปีมีความสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจ
สงัคมของครอบครวั ซึง่สภาพปจัจบุนัของสงัคมใน
ชนบท พ่อแม่ต้องออกไปทำางานแต่เช้า กลับบ้าน 
มาช่วงเย็นหรือค่ำาทำาให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรด้วย 
ตัวเอง รายได้ที่ได้รับไม่สูงพอ เนื่องจากระดับการ
ศึกษาไม่สูงจึงทำาให้งานที่ทำาเป็นชั้นแรงงานเป็น
ส่วนใหญ่ การดูแลเด็กจึงเป็นหน้าที่ของปู่ ย่า ตา 
ยาย ที่สูงอายุที่มีข้อจำากัด อาจขาดความเข้มงวด
ในการดูแลเอาใจใส่เร่ืองความสะอาดและสุขภาพ
ของเด็ก หรือยิ่งกว่านั้นไม่มีปปู่ ย่า ตา ยาย คอย
ดแูล และเดก็ทีพ่อชว่ยเหลอืตวัเองไดก็้จะถกูปลอ่ย
ให้ดูแลตนเอง จึงทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพของเด็ก
นกัเรยีนในเขตชนบท (เพชรรตัน ์เกดิดอนแฝกและ
วรรณา สนองเดช 

ผู้วิจัยเห็นความสำาคัญของสุขภาวะของ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมี
แนวโน้มเป็นปัญหาสำาคัญของการจัดการศึกษา
ในระดับข้ันพื้นฐาน ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา
โดยรวมของประเทศ จากแนวคิดเรื่องสุขภาวะ
เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเรียนและคุณภาพการ
ศึกษาของนักเรียน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบพัฒนาสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยนำา
แนวคิดเรื่ององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะของ
นักเรียน ทั้ง 4ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ (สติ
ปัญญา) และการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
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ที่พึงประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การสร้างรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรูปแบบ
พฒันาคนทีพ่งึปรารถนาและหากมกีารนำารปูแบบ
ที่ได้มาเชื่อมโยงกับการพัฒนานักเรียนในสถาน
ศึกษา จะมีผลทำาให้นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
สำาคัญยิ่งที่จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งผล
ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้
บรหิารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน ชุมชนและ
นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตสำาคัญที่สุดของโรงเรียน 
ผู้วิจัยเชื่อว่า ในระยะเร่ิมต้นถ้าโรงเรียนมีรูปแบบ
พัฒนาสุขภาวะที่เหมาะสมและชัดเจน จะส่งผล
ให้การพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาวะของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นไปอย่าง
ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืน
ตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่ง

ชี้สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
และสภาพที่พึงประสงค์สุขภาวะของนักเรียน 
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย/กลุ่มผู้ให้

ข้อมูล

1. การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาองค์
ประกอบและตัวบ่งช้ีสุขภาวะของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

1) ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

ศึกษาและวิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารตาราบทความรายงานการ
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศรวมทัง้สบืคน้
จากอนิเตอรเ์นต็และฐานขอ้มลูตา่งๆ และแนวคดิ
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบและตวับง่ช้ี
สุขภาวะโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้องกบัองคป์ระกอบและตวับง่ชีส้ขุภาวะและ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวั
ชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

3) เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม

4) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้
เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืวิจยั พจิารณา
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเลก็ไดค้า่ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 
0.80-1.00

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยนำา
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้
วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

6) การวิเคราะหข์อ้มลู วเิคราะหค์า่ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะ
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
โดยใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา และสภาพที่พึงประสงค์สุขภาวะ
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน
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เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1) ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

นำาข้อมูลจากระยะที ่1 องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้สุขภาวะของนักเรียนมาเป็นกรอบในการ
ศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาและสภาพทีพึ่งประสงค ์
โดยทำาการรวบรวมเอกสารและสรา้งแบบสอบถาม
ทีเ่ก่ียวข้องกับสภาพปจัจบุนัปญัหาและสภาพทีพึ่ง
ประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก

2) กลุม่ผู้ใหข้อ้มลูได้แก ่ผูบ้รหิาร ครหูรอื
บุคลากรทีป่ฏบิตัหินา้ทีง่านอนามยัโรงเรียนและครู
แนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จำานวน 28 โรงเรียน จำานวน 84 คน ซึ่งได้
มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

3) เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม

4) การหาคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยศึกษา
เอกสารและวธิกีารเกีย่วกบัการสรา้งแบบสอบถาม
สรา้งแบบสอบถาม นำาแบบสอบถามไป try out กบั
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 
จำานวน 40 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.91

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่างๆ ทางไปรษณีย์
และขอความอนุเคราะหใ์หแ้ตล่ะโรงเรยีนส่งขอ้มลู
กลับทางไปรษณีย์และเก็บข้อมูลด้วยตนเองบาง
ส่วนจนครบทุกโรงเรียน

6) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์สุขภาวะ
ของนกัเรยีนในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเลก็โดย
ใชเ้กณฑ์การตัดสนิด้วยค่าเฉล่ีย ( ) และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะ

ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะของ
นักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 42 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 
สุขภาวะทางกายประกอบด้วย 17 ตัวบ่งชี้ คือ 
1) ไม่พิการ 2) ร่างกายสมส่วน 3) ปลอดภัยจาก
สารพิษ4) มีสุขภาพช่องปากที่ดี 5) ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ6) ร่างกายและเสื้อผ้าสะอาด 7) 
ไม่มีฟันแท้ ผุ อุด และถอน 8) สายตาและการ
ได้ยินปกติ 9) ไม่เป็นเหาและไม่เป็นพยาธิ 10) มี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ 11) รับประทาน
อาหาร ครบ 5 หมู่ 12) รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอ 13) มีน้ำาหนักตัวและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
14) มีน้ำาบริโภคท่ีปลอดภัยและเพียงพอ 15) 
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย16) รับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 17) ไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด รวมทั้งบุหรี่
องค์ประกอบที่ 2สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย 
13 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีสติ 2) มีสมาธิ 3) ไม่เห็นแก่
ตัว 4) อารมณ์คงที่ 5) ร่าเริง แจ่มใส 6) เข้มแข็ง 
อดทน 7) มีความเมตตา กรุณา 8) มองคนรอบ
ข้างในแง่ดี 9) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 10) ความ
สามารถในการเรียนรู้ 11) ความสามารถในการ
ตดัสนิใจ 12) มสีมาธใินการทำางาน และต้ังใจเรยีน 
13) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวมองค์
ประกอบที่ 3สุขภาวะทางสังคมประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีครอบครัวที่อบอุ่น 2) ปรับตัวเข้า
กบัสิง่แวดลอ้มได ้3) มบีทบาทและหนา้ทีใ่นสงัคม 
4) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5) ให้ความ
ยตุธิรรมกบัเพือ่นร่วมงาน 6) ไมเ่ลน่การพนนั และ
ไมเ่ทีย่วกลางคนืองคป์ระกอบที ่4 สขุภาวะทางจติ
วิญญาณประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ใฝ่เรียนรู้  
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2) มีปฏิภาณไหวพริบ 3) มีความเป็นตัวของตัว
เองสูง 4) มีความสามารถในการแสดงออก 5) 
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6) มีสติปัญญา
รอบรู้และเท่าทันคนอื่น

2. สภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพที่พึง
ประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก พบว่า 

2.1 สภาพปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาวะ
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
พบว่า ส่วนใหญ่สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวที่
มีฐานะค่อนข้างยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อย 
นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา ส่วนใหญ่อยู่กับ 
ปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติ นักเรียนไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร ทำาให้นักเรียนก้าวร้าว เห็นแก่
ตวั ติดเกม ลักขโมย ขาดความมัน่ใจในตนเอง ไมมี่
ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนา
สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก คือ ต้องการให้นักเรียนมีสุขภาวะครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต 
สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
(ปัญญา) 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบพัฒนา

สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็กมีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การนำามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สุขภาวะของ
นักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ 42 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 
สุขภาวะทางกายประกอบด้วย 17 ตัวบ่งช้ี คือ 
1) ไม่พิการ 2) ร่างกายสมส่วน 3) ปลอดภัยจาก
สารพิษ 4) มีสุขภาพช่องปากที่ดี 5) ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ6) ร่างกายและเสื้อผ้าสะอาด 7) 
ไม่มีฟันแท้ ผุ อุด และถอน 8) สายตาและการ
ได้ยินปกติ 9) ไม่เป็นเหาและไม่เป็นพยาธิ 10) มี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ 11) รับประทาน
อาหาร ครบ 5 หมู่ 12) รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอ 13) มีน้ำาหนักตัวและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
14) มีน้ำาบริโภคท่ีปลอดภัยและเพียงพอ 15) 
ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย16) รับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 17) ไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด รวมทั้งบุหรี่
องค์ประกอบที่ 2 สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย 
13 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีสติ 2) มีสมาธิ 3) ไม่เห็น
แก่ตัว 4) อารมณ์คงที่ 5) ร่าเริง แจ่มใส 6) เข้ม
แข็ง อดทน 7) มีความเมตตา กรุณา 8) มองคน
รอบข้างในแง่ดี 9) มีความเช่ือมั่นในตนเอง 10) 
ความสามารถในการเรียนรู้ 11) ความสามารถใน
การตัดสินใจ 12) มีสมาธิในการทำางาน และตั้งใจ
เรยีน 13) มจีติสาธารณะและเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
องคป์ระกอบที ่3 สขุภาวะทางสงัคมประกอบดว้ย 
6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีครอบครัวที่อบอุ่น 2) ปรับ
ตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 3) มีบทบาทและหน้าท่ี
ในสังคม 4) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
5) ให้ความยุติธรรมกับเพื่อนร่วมงาน 6) ไม่เล่น 
การพนัน และไม่เที่ยวกลางคืน องค์ประกอบ
ที่ 4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ คือ 1) ใฝ่เรียนรู้ 2) มีปฏิภาณไหวพริบ  
3) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 4) มีความ
สามารถในการแสดงออก 5) อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม 6) มีสติปัญญารอบรู้และ 
เท่าทันคนอ่ืนซึ่งองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสุขภาวะ
ของนักเรียนเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ัวไปของรูป
แบบการพฒันาสขุภาวะของนักเรยีน สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของเกษมชยั วฒันชยั (2548: 4) ทีก่ลา่ววา่
สขุภาวะมอีงคป์ระกอบ 4 มติ ิคอื สขุภาวะทางกาย 
ทางจติ ทางสงัคม และทางจติวญิญาณ นอกจากนี ้
ยั งสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี   
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(2543: 22) ให้แนวคิดสุขภาพสอดคล้องกับ
นิยามสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในบริบท
ของคนไทยที่มีลักษณะเป็นอุดมการณ์ท่ีเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย มีองค์
ประกอบ 4 มิติคือสุขภาวะทางกายทางจิตทาง
สังคมและทางจิตวิญญาณ (สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550: 40) ได้
เสนอองค์ประกอบของสุขภาวะ ประกอบด้วย สุข
ภาวะทางรา่งกาย สขุภาวะทางจติใจ สขุภาวะทาง
สังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) ซึ่ง
สภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านกระบวนการ
เรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองรว่มกนัของผูค้นในชุมชน รวม
ถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
แนวคิดของโดเนทเทลและเดวิส (Donettelle and 
Davis, 1998: 35) เสนอองค์ประกอบย่อยของ
สุขภาวะแต่ละมิติ คือ 1) สุขภาวะทางกาย 2)  
สขุภาวะทางสงัคม3) สขุภาวะทางจติ 4) สขุภาวะ 
ทางอารมณ์ 5) สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม 6)  
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

2. สภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพที่พึง
ประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กพบว่า 2.1 สภาพปัจจุบันปัญหา
ดา้นสุขภาวะของนักเรยีนในโรงเรยีนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก พบว่า ส่วนใหญ่สภาพครอบครัวเป็น
ครอบครวัทีม่ฐีานะค่อนขา้งยากจนครอบครวัมรีาย
ไดน้อ้ย นกัเรยีนไมไ่ดอ้ยูก่บับดิา มารดา ส่วนใหญ่
อยูก่บั ปู ่ยา่ ตา ยายหรอืญาติ นักเรยีนไมไ่ด้รบัการ
ดแูลเอาใจใสเ่ท่าทีค่วร ทำาใหน้กัเรยีนก้าวรา้ว เหน็
แก่ตัว ติดเกม ลักขโมย ขาดความมั่นใจในตนเอง 
ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 2.2 สภาพ
ที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ ต้องการ
ให้นักเรียนมีสุขภาวะครบทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะ

ทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และ 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) ซึ่งการพัฒนา 
สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่
ควร ทัง้นี ้เนือ่งจากสว่นใหญ่เปน็โรงเรยีนขนาดเลก็
ในชนบททีบ่รหิารจัดการบนขอ้จำากัดทีห่ลากหลาย 
ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ดำาเนินการ 
มาเป็นระยะเวลาหลายปี การจัดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังกล่าวได้ถ้ามีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่เปน็ผูจ้ดัการฝา่ยเดยีว  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม
ในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรสำาคัญของ
ประเทศในอนาคตโรงเรียนจึงมีหน้าที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะด้านมีสุขซึ่งสุขทางกาย
ทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณ สุขภาวะ
เป็นแนวคิดสุขภาพที่มีความหมายในเชิงบวก
โดยให้ความสำาคัญกับพฤติกรรมและกิจกรรม
ของคนซึ่งตอบสนองต่อสุขภาวะของตนเองใน
ทุกมิติอย่างเป็นพลวัตรสามารถปรับตัวอยู่ใน
สมดุลและบรรลุสุขภาวะตามศักยภาพที่แต่ละ
คนพึงมีได้ (สำานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา, 2549: 23-24) การจัดการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมให้เด็กมีความสุขจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ให้มากขึ้นเมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ทำาให้เด็กเรียนรู้ที่จะดำารงชีวิตอย่างมีความสุข
ดำารงชีวิตอย่างคนท่ีมีประสิทธิภาพดำารงชีวิต
อย่างคนที่คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศ
ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นคนที่มีความ
สุขในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนที่มีความ
สุขที่จะทำาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ (ศันสนีย์  
ฉัตรคุปต์ และคณะ, 2544: 14-31) เป้าหมาย
การพฒันาสขุภาวะของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถม
ศึกษาขนาดเล็กสามารถจำาแนกสุขภาวะที่เป็น 
เป้ าหมายได้  4 ด้ านคือสุขภาวะทางกาย  
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สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทาง
จติวญิญาณ ซึง่สภาพดังกลา่วจะเกดิขึน้ได้ต้องผา่น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองร่วมกันของผู้คนในชุมชน รวมถึงความ
สามารถในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทิศทาง
ท่ีดีขึน้และสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านการดูแลสขุ
ภาวะของตัวนักเรียนเองซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
วจัิยของ (ขวญัเมอืง แกว้ดำาเกงิ, 2552: 161-171) 
เครือข่ายทางสงัคมและระบบดัชนสีขุภาพโรงเรยีน
ในฐานะตัวแทรกแซงที่ ส่งเสริมสุขภาวะของ 
นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผลการวิจัย 
พบว่า เครือข่ายทางสังคมขนาดของโรงเรียน 
สัดส่วนครูต่อนักเรียน มีความสัมพันธ์กับการจัด
บริการสุขภาพฯและสุขภาวะของนักเรียน และ 
สขุภาวะของนักเรยีนได้รบัอทิธพิลจากปฏิสมัพันธ์
ระหว่างลักษณะเครือข่ายทางสังคมในด้าน
โครงสร้างและด้านปฏิสัมพันธ์ สอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัย (ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2552: 87-152) 
ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมกับความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนในอำาเภอ
โพธารามจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมครัวเรือนมีความอยู่ดีมีสุขค่อนข้างมาก
โดยครัวเรือนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางสังคมสูงจะมีความสุขในระดับ
สูงด้วยทั้งนี้เมื่อพิจารณาอิทธิพลของแต่ละปัจจัย
ครัวเรือนที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วยจะส่งผลให้คนใน
ครัวเรือนมีความสุขเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับการอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพมีความ
สัมพันธ์กับชุมชนที่ดีจะส่งผลให้ความอยู่ดีมีสุข
ของครวัเรอืนเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  
(ศรีสกุล ชัยเวียง,2554: 79-82) 

สุ ขภาวะที่ สั ม พันธ์ กั บความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชียงใหมผ่ลการศกึษา
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ 
สุขภาวะทางกาย ทางจิด อยู่ในระดับดี ส่วนสุข
ภาวะทางสังคม และทางจิตวิญญาณ อยู่ในระดับ
ดีมาก หากพิจารณาด้านเพศของนักเรียนพบว่า
นักเรียนเพศหญิงมีระดับสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับดีและดีมาก จำานวนมากกว่าเพศชาย 
และทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหากพิจารณาด้านเพศ
ของนักเรียนพบว่านักเรียนเพศหญิงที่มีระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติจำานวน
มากกว่าเพศชาย และสุขภาวะทั้ง 4 ด้านคือทาง
กายทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญาณความ
สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ทั้งด้านดีด้าน
เก่งและด้านสุขอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุพรรณี  
คงดีได้, 2556: 108-123) การดำาเนินงาน
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ผลการศึกษา
พบว่า การดำาเนินงานของโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตสามารถพัฒนา
สุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ฉอืจีเ้ชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถสรา้งเสรมิ
ให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาวะทางจิตที่ดีได้
อย่างแท้จริงโดยการปลูกฝังแนวคิดพรหมวิหาร
สี่ให้กับนักเรียนและบุคลากรผ่านการดำาเนินงาน
ด้านต่างๆ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงทำาให้ ผู้ทรง
คุณวุฒิในการวิจัยเห็นว่าองค์ประกอบและตัวบ่ง
ชี้สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก และสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์สุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศกึษาขนาดเลก็มีความตระหนกัในคณุคา่และเหน็
ว่าเป็นข้อมูลที่มีความเป็นประโยชน์ ที่สามารถจะ
นำาไปใชใ้นการพฒันาสขุภาวะของนกัเรียนโรงเรยีน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
ควรศกึษารปูแบบการพฒันาสขุภาวะของนกัเรยีน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กให้เข้าใจอย่าง
ละเอียด ก่อนการนำารูปแบบไปใช้ในโรงเรียน

1.2 เนื่องจากบริบทของโรงเรียนประถม
ศกึษาขนาดเลก็มบีริบททีแ่ตกต่างกนั ดังน้ันการนำา
รปูแบบการพฒันาสขุภาวะของนักเรยีนในโรงเรยีน
ประถมศกึษาขนาดเลก็ไปใช้ ผูบ้รหิารอาจปรบัปรงุ
องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้บางตัวเพื่อให้สอดคล้อง
กบับรบิทของโรงเรยีน เพ่ือจะช่วยให้การนำารปูแบบ
ไปใช้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
บรรลุผลตามเป้าหมายได้

1.3 การนำารูปแบบหรือผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาสุขภาวะของผู้เรียนให้เกิดผลนั้น ควรมี
การรว่มกนัประชมุปรกึษาหารอืของทกุภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รทำ�วิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุข
ภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก

2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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