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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับ
สถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์โรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา 3) 
พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอนามัยโรงเรียน จำานวน 
306 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษามี 5 องค์ 
ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนเป็นสุข มี 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านโรงเรียนเป็นสุข มี 3 ตัวชี้วัด 
3) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข มี 1 ตัวชี้วัด 4) ด้านครอบครัวเป็นสุข มี 3 ตัวชี้วัด และ 5) ด้านชุมชน
เป็นสุข มี 1 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันของการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.68) ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนเป็นสุข (  = 3.86) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 2 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นสขุและด้านครอบครวัเป็นสขุ (  = 3.62) ส่วนสภาพทีพ่งึประสงคก์ารดำาเนนิงาน
โรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน (  = 4.68) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียนเป็นสุข (  = 4.76) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
มี 2 ด้านค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขและครอบครัวเป็นสุข (  = 4.63) 3. แนวทาง
การพฒันาการดำาเนินงานโรงเรยีนสุขภาวะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 ด้านผู้เรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 7 แนวทาง ด้านโรงเรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 
6 แนวทาง ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ประกอบด้วย 6 แนวทาง ด้านครอบครัวเป็นสุข ประกอบด้วย 6 
แนวทาง และด้านชุมชนเป็นสุข ประกอบด้วย 5 แนวทาง
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Abstract 

The purpose of this research were to 1) study the factors and indicators of the 
health school 2) study the present conditions and desirable conditions of the health 
school 3) develop the guidelines of the health school operating under Udon Thani Primary  
Education Service Area Office 1. The samples were 306 school administrators and teachers, 
using stratified random sampling. Instruments used were assessment factors and indicators, 
questionnaire, interview form and assessment guidelines. Data were analyzed using mean, 
standard devitation and modified priority needs index. 

Research findings were as follows: 1. There were 5 factors and 14 indicators  
consisted of 1) Wellbeing of a student 6 indicators 2) Happiness of School 3 indicators  
3) Impact on the environment 1 indicators 4) Harmony of the family 3 indicators and 5) 
Care in the community 1 indicators. 2. The present conditions of the health school overall 
at a high level, considering each factor, overall at a high level (  = 3.68), Wellbeing of a 
student was the highest (  = 3.86), Impact on the environment and Harmony of the family 
were the lowest (  = 3.62). In desirable conditions of the health school overall at a highest 
level (  = 4.68), considering each factor, Wellbeing of a student was the highest (  = 4.76), 
Impact on the environment and Harmony of the family were the lowest (  = 4.63). 3. The 
guidelines of the health school operating under Udon Thani Primary Education Service Area 
Office 1, Wellbeing of a student consisted of 7 guidelines 2) Happiness of School consisted 
of 6 guidelines 3) Impact on the environment consisted of 6 guidelines 4) Harmony of the 
family consisted of 6 guidelines and 5) Care in the community consisted of 6 guidelines. 

Keywords: Health, the health school, The guidelines of the health school operating,  
Developing of the Health School Operating Guidelines

บทนำา

สุขภาพหรือสุขภาวะ เป็นส่ิงสำาคัญและ
จำาเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญงอกงามและพัฒนา
การทุกๆด้านในตัวบุคคล ถ้าการศึกษาคือความ
เจรญิงอกงามจริง บคุคลจะเจรญิงอกงามไม่ไดห้าก
สขุภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจของเราไมส่มบรูณ ์
ไม่ดี หรือมีข้อบกพร่อง ถา้เดก็มสีขุภาพดกีารศกึษา
เล่าเรียนก็ย่อมจะดำาเนินไปได้ด้วยดี เด็กสามารถ
นำาความรู้หรือประสบการณ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ทัง้ในสว่นตวัและสว่นรวม (สชุาต ิ
โสมประยรู และ เอมอชัฌา วฒันบรุานนท.์ 2542: 

3) การพฒันาประเทศจะดหีรอืไมเ่พยีงใด ยอ่มขึน้
อยูก่บัสขุภาวะหรอืสขุภาพทีด่ขีองคนในประเทศเปน็
สำาคัญ ประเทศที่ประชากรมีสุขภาวะ มีสติปัญญา 
มีคณุธรรม มีความสามารถในการทำางาน ประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ไม่ทำาร้ายหรือ
เบียดเบียนกันย่อมมีความสงบสุขและเมื่อบุคคล
ในชาติมสีขุภาวะดีทัง้ทางร่างกาย จิตใจและสงัคม 
ย่อมมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ได้ดี อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาติได้ (เอมอัชฌา วัฒนบุ
รานนท์, 2556: 4) 
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โรงเรยีนเปน็จดุเริม่ตน้ของการปลูกฝงัความรู ้
เจตคตแิละพฤตกิรรมทกุด้านแกเ่ดก็ ดงัน้ันโรงเรยีน
จึงเปน็สถานทีท่ีส่ำาคญัมากตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ
และการป้องกันโรค ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียน
รู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่ดีติดตัวไป
จนถงึวยัผูใ้หญ(่กรมอนามยั, 2553: http://www. 
Advisor.anamai.moph.go.th/262/26201.html) 
การพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
ต้องเริ่มที่การเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่
เดก็ ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะของการมคีวามรูค้วาม
สามารถในการทำางานหรือดำารงชีวิตได้อย่างเป็น
ปกติสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและ
จิตใจด้วยน้ันต้องดำาเนินการพัฒนาองค์ประกอบ
การศกึษากบัสขุภาพควบคูก่นัไป โดยเริม่จากวัยเดก็
อันเปน็วยัพืน้ฐานของการเจรญิเตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ี่
มศีกัยภาพและคณุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และต้องได้
รบัความรว่มมอืจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้จากทาง
บ้าน โรงเรียน ชุมชน ซึ่งเป็นลักษณะพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ (วราภรณ์ บุญเชียง, 2556:7) 

สำาหรับการพัฒนาโรงเรียนตามกรอบ
แนวคดิดา้นสขุภาวะของสำานกังานกองทนุสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ใน 4 มิติคือ ภาวะ
แห่งความสุขอัน สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และ
ปัญญานั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา สำานักสนับสนุน
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำานัก 4) 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)ไดด้ำาเนินงานรว่มกบัภาคหีลกัเพือ่มุง่หวงัให้
เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุข
ภาวะด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก และเยาวชนทุกกลุ่ม 
ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาวะ
ผ่านโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นช่อง
ทางหนึง่ทีส่ำานกั 4 เลง็เห็นความสำาคญัและให้การ
สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ( มูลนิธิ
สถาบันวิจัยระบบการศึกษา: คู่มือการประเมิน
โรงเรียนสุขภาวะ, 2544: 1)

“โรงเรียนสุขภาวะ” เป็นโจทย์สำาคัญของ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พัฒนาการศึกษาที่
สามารถรับมือความท้าทายและการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการ
เสรมิสร้างศกัยภาพและพฒันาโรงเรยีนใหส้ามารถ
บริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
สุขภาวะแก่ผู้เรียนได้กล่าวคือ โรงเรียนต้องมีเป้า
หมายเพือ่สรา้งเสรมิใหผู้เ้รยีนเปน็สขุ องคก์รเปน็สขุ 
สภาพแวดลอ้มเปน็สขุ ครอบครวัเปน็สุขและชมุชน
เปน็สขุ โดยการปรับสภาพแวดลอ้ม ลดปจัจยัเสีย่ง 
จัดโครงสร้าง และระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพ
แวดล้อมครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนทั้ง ด้านกาย ใจ 
สังคม จิตวญิญาณและปญัญา โดยใหอิ้สระโรงเรยีน
ไดค้ดิกระบวนการเรยีนรูท่ี้เกิดข้ึนจากหน้างานของ 
ตัวเองจนเปน็วถีิโรงเรยีน สรา้งองคก์รแหง่การเรยีน
รูข้ึน้ภายในโรงเรยีนตวัเองตามบรบิทแตล่ะโรงเรยีน 
(กมัพล เจรญิรกัษ์. 2558: http://www.krooban-
nok.com/news_file/p49412811116.pdf)

จากความสำาคญัดังกลา่ว โรงเรยีนในสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 ยงัไมม่โีรงเรยีนทีเ่ปน็โรงเรยีนสขุภาวะ ทำาให้
ผู้ศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 มคีวามสนใจศกึษา ถงึองคป์ระกอบและตวัชี้
วัดของโรงเรยีนสขุภาวะ สภาพปจัจุบนั และสภาพ
ทีพ่งึประสงคใ์นการดำาเนนิงานของโรงเรยีนสขุภาวะ 
เพือ่พฒันาแนวทางการดำาเนนิงานของโรงเรยีนสขุ
ภาวะสำาหรบัโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของ
โรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคข์องการดำาเนนิงานโรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
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3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรียนสขุภาวะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
อนามยัโรงเรยีน สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาอดุรธานี เขต 1 จำานวนโรงเรยีน 233 
โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 500 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูอนามัยโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 จำานวน
โรงเรียน 148 โรง จำานวน 305 คน โดยการเทียบ
จำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (คณาจารย์ภาค
วิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2553: 35) และ
สุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling Technique) 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
ข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการดำาเนินงานโรงเรยีน
สุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การดำาเนินงานโรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบัสถานศึกษา 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ของโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา แบ่งเป็น 
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ปลายปดิชนดิมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Type) และ 
ตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด มี 30 ข้อ

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที ่1 เปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที ่2 เปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert Type) และตอนที่ 3 เป็น
คำาถามปลายเปิด มี 49 ข้อ

3. แบบสมัภาษณ ์เปน็แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง  

4. แบบประเมนิแนวทางพฒันาการดำาเนนิ
งานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 เปน็แบบสอบถามปลายปดิแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert Type) มี 28 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา 
มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร ตำารา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบและตัวชีว้ดั
โรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบัสถานศกึษา 2) สงัเคราะห์
ข้อมูลจากข้ันตอนที่ 1 ได้องค์ประกอบ 5 องค์
ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 3) ประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 คน และ 4) วิเคราะห์ความเหมาะสม 
และดำาเนินการคัดเลือกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด
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ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
คือ 1) นำาผลการศึกษาองค์ประกอบในระยะที่ 1 
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานโรงเรยีนสุขภาวะสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 5 
ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 2) สัมภาษณเ์ชงิ
ลกึจากผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน และสงัเคราะห์
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์3) ออกแบบแนวทาง
การพัฒนาการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะผู้เรียน
สำาหรบั สงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต1 4) ประเมินแนวทาง โดย
ผูท้รงคณุวุฒิ จำานวน 7 คน และ 5) วเิคราะหค์วาม
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางและคัด
เลือกแนวทางตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดของโรงเรียนสุข
ภาวะสำาหรับสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปจัจบัุน และสภาพทีพ่งึประสงคข์องโรงเรยีน
สขุภาวะสำาหรบัสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุข
ภาวะสำาหรบัสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยค่า
ดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
เชงิลกึจากผูท้รงคณุวุฒ ิจำานวน 7 คน เกีย่วกบัการ
พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ
สำาหรับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

5. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
แนวทางพฒันาทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนสุขภาวะ
สำาหรับสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดโรงเรียนสุข
ภาวะสำาหรับสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ 14 
ตัวชี้วัด คือ องค์ประกอบที่ 1 ผู้เรียนเป็นสุข มี 6 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ โดยได้
รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 2) ผูเ้รียนมทีกัษะ
ชีวิต 3) ผู้เรียนมีทักษะสุขภาพ 4) ผู้เรียนมีความ
เป็นพลเมือง 5) ผู้เรียนมีสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 6) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านโรงเรียนเป็นสุข มี 3 ตัวชี้
วดั ไดแ้ก ่1) โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการใหเ้กิดสขุ
ภาวะในโรงเรยีน 2) โรงเรยีนมกีารจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง ผู้เรียนทั้งกาย ใจ สังคม 
และปัญญา 3) โรงเรียนมีการร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้
ปกครองในการเสรมิสรา้งสขุภาวะของผู้เรยีน องค์
ประกอบที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข มี 1 ตัว
ชี้วัด ได้แก่ 1) โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน จัด
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย ปลอดอบายมขุ และเอือ้
ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้เรียน องค์ประกอบที่ 
4 ด้านครอบครัวเป็นสุข มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มี
สมัพนัธภาพภายในครอบครวัทีด่ ี2) พึง่พาตนเอง
ได้อย่างพอเพียง 3) ครอบครัวมีวิธีการลดและ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ องค์ประกอบที่ 5 ด้าน
ชุมชนเป็นสุข มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชุมชนเป็นแบบ
อยา่งและรว่มมอืกบัโรงเรยีนในการสง่เสริมพฒันา
สุขภาวะผู้เรียน 
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2. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนสุขภาวะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
วา่ ทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้
เรียนเป็นสุข ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 2 
ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือสภาพแวดล้อมเป็นสุข
และครอบครวัเปน็สขุ สว่นสภาพทีพ่งึประสงคโ์ดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่วน
การ เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ยปรากฎ
ผลเช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบัน 

3. แนวทางพฒันาการดำาเนนิงานโรงเรียน
สุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนเป็นสุข 2) ด้าน
โรงเรียนเป็นสุข 3) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) 
ด้านครอบครัวเป็นสุข และ 5) ด้านชุมชนเป็นสุข 

3.1 ด้านผู้เรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 7 
แนวทาง ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 2) 
ส่งเสริมใหผู้เ้รยีนเปน็ผูม้นีสิยัใฝรู่เ้รยีน 3) สง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งนอ้ย 
2 ภาษา 4) สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐาน และ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเล่นดนตรีและกีฬา 6) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

3.2 ด้านโรงเรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 6 
แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ผูบ้รหิาร โรงเรยีนมวีสิยัทศัน ์และ
นโยบายทีเ่นน้การเรียนรูเ้ปน็หลกั ใชร้ะบบคณุภาพ
ในการปฏบิตังิาน คำานงึถงึการมสีว่นรว่มและการก
ระจายอำานาจ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และบุคลาการทางการศึกษามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3) ครูมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
4) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความ
ต้องการ และความสนใจของนักเรียน 5) นักเรียน

ในโรงเรียนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 6) หลักสูตร
ของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตาม
สถานการณ์ และสง่เสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

3.3 ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ประกอบ
ด้วย 4 แนวทาง ได้แก ่1) จัดสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน
ใหเ้ปน็โรงเรยีนพืน้ทีส่เีขยีวและมสีือ่การเรียนเพยีง
พอ 2) โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัย
สำาหรับเด็ก 3) บุคลิกภาพของครูยิ้มแย้มแจ่มใส 
แต่งกายเหมาะสม 4) สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองและโรงเรียน

3.4 ด้านครอบครัวเป็นสุข ประกอบด้วย 
6 แนวทาง ได้แก่ 1) ผู้ปกครองเอาใจใส่ลูกหลาน 
2) ให้ความรักและความอบอุ่น 3) มีการเสริมแรง
จูงใจและให้รางวัล 4) การใช้เวลากับลูกอย่างมี
คุณภาพ 5) ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6) การร่วมมือกับการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3.5 ด้านชุมชนเป็นสุข ประกอบด้วย 5 
แนวทาง ได้แก่ 1)สนับสนุนทรัพยากรในการทำา
กิจกรรม 2) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาคาร
สถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุครุภัณฑ์และอื่นๆ 3) 
ชุมชนร่วมกับโรงเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 4) ชุมชน
เป็นแบบอย่างที่ดี 5) ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดของโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 14 ตวัชีว้ดั คอื องค์
ประกอบที ่1 ผูเ้รยีนเปน็สขุ ม ี6 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1.1) 
ผูเ้รยีนมีทกัษะวชิาการ โดยไดร้บัการพฒันาเตม็ตาม
ศักยภาพ 1.2) ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 1.3) ผู้เรียนมี
ทกัษะสขุภาพ 1.4) ผูเ้รยีนมคีวามเปน็พลเมอืง 1.5) 
ผู้เรียนมสีำานกึอนรัุกษท์รัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 6) 
ผู้เรียนมคีณุธรรมจริยธรรม องคป์ระกอบที ่2 ด้าน
โรงเรยีนเปน็สุข ม ี3 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่2.1) โรงเรยีนมี
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การบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะในโรงเรียน 2.2) 
โรงเรยีนมีการจัดกระบวนการเรยีนรู้เพือ่เสริมสรา้ง 
ผูเ้รียนทัง้กาย ใจ สงัคม และปญัญา 2.3) โรงเรยีน
มกีารร่วมมอืกับพอ่แม ่ผูป้กครองในการเสรมิสรา้ง
สุขภาวะของผู้เรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้านสภาพ
แวดล้อมเป็นสุข มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 3.1) โรงเรียน 
ครอบครวั และชุมชน จดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 
ปลอดอบายมขุ และเอ้ือต่อการสร้างเสรมิสขุภาวะ
ผู้เรียน องค์ประกอบท่ี 4 ด้านครอบครัวเป็นสุข 
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.1) มีสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวที่ดี 4.2) พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง 
4.3) ครอบครัวมีวิธีการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ และ องค์ประกอบที่ 5 ด้านชุมชนเป็นสุข มี 
1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชุมชนเป็นแบบอย่างและร่วมมือ
กบัโรงเรยีนในการส่งเสรมิพฒันาสุขภาวะผูเ้รยีน ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษา ( 2544: 1) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบ
ของโรงเรียนสุขภาวะ มี 5 องค์ประกอบคือ 1. ผู้
เรียนเป็นสุข 2.โรงเรียนเป็นสุข 3. สภาพแวดล้อม
เป็นสุข 4. ครอบครัวเป็นสุข และ 5. ชุมชนเป็นสุข

2. จากดา้นผลการศกึษาสภาพปจัจบัุน และ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิงานโรงเรยีนสขุ
ภาวะสำาหรบัสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 พบวา่สภาพ
ปัจจุบันของการดำาเนินงานฯ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ทกุดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ (ข้อ 1) ผู้เรียน
เป็นสุข (  = 3.86, S.D. = 0.46) สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ รมณภทัร กตตนว์งศกร (2557: 89) 
ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 โรงเรยีนบางจาก (โกมลประเสรฐิ
อุทิศ) สำานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี ที่
ปรากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนได้มี
การจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะของผูเ้รยีนทัง้ดา้น
กาย ใจ สังคม และปัญญามาโดยตลอด จึงส่งผล

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่
ในระดับดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 2 ด้าน 
ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ สภาพแวดล้อมเป็นสุขและ
ครอบครัวเป็นสุข (  = 3.62, S.D. = 0.53) ใน
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำาสุด คือ โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปลอดจากอุบัติเหตุ สารพิษ สิ่งเสพ
ตดิ อบายมุข อาชญากรรม และการลว่งละเมิดทาง
เพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี อินทรักษา 
(2012: 299 – 313) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการ
ดำาเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ในภาพรวมมปีญัหาอยูใ่น
ระดบันอ้ยและนอ้ยทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากขาด
งบประมาณของสถานศึกษา 

 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนิน
งานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือสภาพแวดล้อมเป็นสุขและครอบครัวเป็นสุข  
(  = 4.63) ในด้านครอบครัวเป็นสุข พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือสมาชิกในครอบครัวร่วมกัน
พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวให้อยู่รอดและเข้ม
แขง็ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ศนูยว์จิยัและพฒันา
ครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2553: 222) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนา
รปูแบบการเสรมิสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงของ
ครอบครวั พบวา่ การทีจ่ะทำาใหช้วีติครอบครวัมคีวาม
มั่นคงน้ัน ต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุน 
ให้เกิดความสมดุลจากด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่การ
ท่ีสมาชกิในครอบครัวมีสขุภาพท่ีดมีกีารศกึษาท่ีสา
มารถนำาไปประกอบอาชพีทีม่ัน่คงได ้รวมทัง้มรีาย
ไดอ้ยา่งพอเพยีงทีจ่ะสามารถดำารงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่ง
ไม่ขดัสน และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมชีุมชนที่พี่
งพาอาศยักนัได ้ทำาใหเ้กดิการมสีว่นรว่มซึง่กนัและ
กัน ก็จะทำาให้ครอบครัวมีความสุข อันจะนำาไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นกัน 
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3. ดา้นผลการพฒันาแนวทางการดำาเนนิงาน
โรงเรียนสขุภาวะสำาหรบัสถานศกึษาสังกัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 พบ
ว่า การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุข
ภาวะสำาหรบัสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนเป็นสุข 2) ด้าน
โรงเรียนเป็นสุข 3) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) 
ด้านครอบครัวเป็นสุข และ 5) ด้านชุมชนเป็นสุข 

3.1 ด้านผู้เรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 7 
แนวทาง ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 2) 
ส่งเสริมใหผู้เ้รยีนเปน็ผูม้นีสิยัใฝรู่เ้รยีน 3) สง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งนอ้ย 
2 ภาษา 4) สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐาน และ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเล่นดนตรีและกีฬา 6) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรพล พิมพ์สอน และคณะ (2557: 
56-77) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาระดบั
ชาติ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.2 ด้านโรงเรียนเป็นสุข ประกอบด้วย 6 
แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ผูบ้รหิาร โรงเรยีนมวีสิยัทศัน ์และ
นโยบายทีเ่นน้การเรียนรูเ้ปน็หลกั ใชร้ะบบคณุภาพ
ในการปฏบิตังิาน คำานงึถงึการมสีว่นรว่มและการก
ระจายอำานาจ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และบุคลาการทางการศึกษามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3) ครมูวีฒันธรรมแหง่การเรยีนรูอ้ย่างกว้างขวาง 4) 
โรงเรยีนจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่นองความตอ้งการ 
และความสนใจของนกัเรยีน 5) นกัเรยีนในโรงเรยีน
ทุกคนมสิีทธิเทา่เทียมกนั 6) หลกัสตูรของโรงเรียน 
มลีกัษณะทีย่ดืหยุน่ สอดคลอ้งตามสถานการณ ์และ
สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จรุญ จับบัง ( 2555: 65 ) ได้ศึกษา

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
ควรส่งเสริมให้ครู มีความสามารถในใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3.3 ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ประกอบ
ดว้ย 4 ไดแ้ก่ 1) จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เปน็
โรงเรยีนพืน้ทีสี่เขยีวและมสีือ่การเรยีนเพยีงพอ 2) 
โรงเรยีนเปน็สถานทีท่ีม่คีวามปลอดภยัสำาหรบัเดก็ 
3) บคุลกิภาพของครูยิม้แยม้แจม่ใส แตง่กายเหมาะ
สม 4) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรุญ จับบัง 
( 2555: 65 ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวจิยัเชงิปฏิบติัการแบบ
มส่ีวนร่วม สังกดัสำานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ควรส่งเสรมิสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนที่ครอบคลุมครบทุกด้าน 

3.4 ด้านครอบครัวเป็นสุข ประกอบด้วย 
6 แนวทาง ได้แก่ 1) ผู้ปกครองเอาใจใส่ลูกหลาน 
2)ให้ความรักและความอบอุ่น 3) มีการเสริมแรง
จูงใจและให้รางวัล 4) การใช้เวลากับลูกอย่างมี
คุณภาพ 5) ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6) การร่วมมือกับการ
จดักจิกรรมของโรงเรยีน สอดคล้องกบัมลูนธิเีครอื
ข่ายครอบครวั ไดเ้สนอแนวทางการเสริมสรา้งความ
เขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั ไดแ้ก ่1. การสง่เสรมิ
สมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั เพือ่สรา้งความรกั ความ
อบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว  2.  การ
ปลูกฝังให้มีวิถีการดำาเนินชีวิตที่ดี เพ่ือจะได้มีวิถี
การดำาเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง 3.  การมีส่วนร่วม
รบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่ไม่สรา้งปญัหาใหก้บัตนเอง 
ครอบครวั และสังคม และมสีว่นรว่ม ในการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหา 

3.5 ด้านชุมชนเป็นสุข ประกอบด้วย 5 
แนวทาง ได้แก่ 1) สนับสนุนทรัพยากรในการทำา
กิจกรรม 2) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาคาร
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สถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุครุภัณฑ์และอื่นๆ 3) 
ชุมชนร่วมกับโรงเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดลอ้ม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี4) ชมุชนเปน็
แบบอยา่งทีด่ ี5) ประสานสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีน
และชมุชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภญิรตัน ์ทพั
ขวา ( 2555: 5-6 ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
พบว่า ชุมชนควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ยกย่องเชิดชูเกียรติกัน สนับสนุนส่งเสริมการเป็น
ผู้นำา ผู้ตามที่ดี ทำางานเป็นทีม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการวจัิย พบวา่สภาพปัจจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 โดยเรยีงลำาดบั
จากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 2 
ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือสภาพแวดล้อมเป็นสุข
และครอบครัวเป็นสุข ดังนั้นสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จึงควร
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและหาแนวทางในการพัฒนา
ดา้นดงักลา่ว และควรทำาอยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือใหม้กีาร
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป 

2.1 แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนสุข
ภาวะสำาหรับสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เป็น
แนวทางในภาพรวม จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา

แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนสขุภาวะให้สามารถ
นำาไปใช ้เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาทีส่ามารถ
นำาไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน 

2.2 จากผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบัน 
และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิการโรงเรยีน
สุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ด้านครอบครัวเป็นสุข ดังนั้น
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 ควรให้ความสำาคัญและใช้แนวทางดำาเนิน
การโรงเรียนสขุภาวะจากการวิจยัไปพัฒนาดา้นดงั
กลา่ว และควรทำาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหม้กีารพฒันา
ที่ยั่งยืนต่อไป   

2.3 จากผลการวิจัย พบว่าสภาพปัจจุบัน 
และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิงานโรงเรยีน
สุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 ใน
ด้านที่ผู้เรียนเป็นสุข พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ ผู้เรียนลดการทานน้ำาอัดลมและขนมขบเค้ียว 
ดังนั้นสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ควรให้ความสำาคัญและพัฒนา
แนวทางดำาเนินการโรงเรียนสุขภาวะจากการวิจัย
ด้านดังกล่าวอย่างจริงจัง

2.4 ประเด็นที่น่าสนใจจากแนวทาง
พฒันาการดำาเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถาน
ศึกษา อีกประเด็น คือ ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดเกี่ยวกับมาตรการโรงเรียน
ในการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอ่ไปควรศึกษาเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาการ
ดำาเนนิการโรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบัสถานศกึษาใน
ด้านดังกล่าวต่อไป
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